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من یک جمله با آقایان صحبت کنم: ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که 
گر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج  استقالل به دست بیاید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم. ا

داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد.
سخنرانی در جمع دانشجویان 
11 آبان 1358

w

کیدات مقام معظم  کشور است و دولت مردمی به تبعیت از تأ تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای 
کید بر توسعه  رهبری و ضرورت های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تالش برای رفع موانع پیش روی تولید و تأ
صادرات را وظیفه خود می داند. فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان »افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی« هستند 
و دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مؤلفه های خلق قدرت که تولید جزو مهم ترین آن هاست، 
کند. وظیفه ما در برابر این تالش ها حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن  تالش می کند روند تولید را مختل و ضعیف 

اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.
بیانات در مراسم روز ملی صنعت و معدن   
 11 تیر 1401

امام خمینی )ره(

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

ک َجاَهدَت ِفی اهلِل َحّقَ ِجهاِده؛ این را به ائّمۀ هدی )علیهم الّسالم( خطاب  ّنَ
َ
شَهُد ا

َ
تولید یک جهاد است: ا

می کنیم و همیشه میگوییم؛ جهاد! امروز تولید، جهاد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد مکرر گفته ایم 
که جهاد عبارت است از آن تالشی که ناظر به حملۀ دشمن و تحّرک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد.

کشور است. در مقابل این هدف، در مقابل این دشمنی  خب، امروز دشمنِی دشمنان در مورد اقتصاد 
کرده؛ شما تولیدگرها در این زمینه دارید عمل می کنید؛ این جهاد  که اقدام بکند، جهاد  صریح، هرکسی 
گر نیت شماها خدمت به کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا باشد، این بزرگ ترین عبادت ها  است. ا

که دارید انجام می دهید. است 
بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی     
  10 بهمن 1400
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مین سالگرد افتتاح شرکت فوالد مبارکه
ُ
ویژه نامه سی ا

تهیه شده در روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
با همکاری موسسه فرهنگی هنری نگارآفرین فردای شرق آریا

بیست و سوم دیماه سال یکهزار و چهارصد و یک 



ویژه نامه ســـی ُامـــین ســـالـــگرد افـــتتــاح شـــرکت فوالد مـبـــــارکه6

فوالد مبارکه نامی بس بزرگ و غرورآفرین در پهنه ایران اسالمی 
است که معتقدم هنوز هم بعد از گذشت سی سال از آغاز به کار 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  مختلف  ابعاد  گستردگی  آن، 
برکات بی بدیل برگرفته از وجود آن،  چنان که باید برای هم وطنان 

عزیزمان شناخته شده نیست.
بی گمان اهل  فن و فعاالن عرصه صنعت و اقتصاد کشور ارزش 
و عیار این مولود مبارک انقالب اسالمی را به خوبی می شناسند 
و این قله افتخار، آن چنان سر به فلک کشیده و در ابعاد مختلف 
نقش آفرین بوده است که نیازی به تعریف و تمجید دیگران ندارد. 
این قلب تپنده صنعت کشورمصداق بارزی است از ارزش های 
مردم  و  اسالمی  انقالب  معماران  روشن  خواسته  که  واالیی 
تجسم  خودکفایی،  استقالل،  است.  بوده  مرزوبوم  این  شریف 
آبادانی  باور »ما می توانیم«، حرکت و تأثیرگذاری ویژه در مسیر 
از  و حمایت  ثروت آفرینی  توسعه یافته،  مناطق کمتر  پیشرفت  و 
اقشار آسیب پذیر تنها بخشی از مواهب وجود این مجموعه بزرگ 
صنعتی کشورمان بوده است. اکنون سی سال از آغاز به کار فوالد 
مبارکه می گذرد و زمانی که به سه دهه مسیر طی شده می نگریم، 
تصویر جالب توجهی پیش چشم ما شکل می گیرد: فوالد مبارکه 

گویا از همان ابتدا »داستان آینده« بوده است!
فوالد مبارکه از ابتدای دوران ساخت، بیش از آنکه یک پروژه ملی 
برای ساخت یک شرکت فوالدساز برای رفع نیاز آن زمان کشور به 
محصوالت فوالدی باشد، بر پایه زمینه سازی برای خلق یک آینده 
مبارکه  فوالد  ساخت  دوران  است.  شده  ایجاد  کشور  برای  بهتر 
از سال 1۳60 تا سال 1۳۷1 به طول انجامید؛ یعنی سال های 
دفاع مقدس و مقابله ملت مسلمان ایران با قدرت های جهانی که 
هرچند سرشار از زیبایی های یک ملت استوار بود، با بحران ها و 

مسیر ماندگار

مخاطرات مختلف نیز درهم آمیخته بود. 
بزرگ صنعتی در وضعیت جنگی  اجرای یک طرح  چالش های 
ایران و چالش های زیرساختی کشور که با کمبود نیروی انسانی 
متخصص و شرکت های توانمند پیمانکاری در حوزه های مختلف 
کنار  در  می رود.  شمار  به  دوران  این  ویژگی های  از  بود،  همراه 
این ها، عدم خودباوری برخی در به نتیجه رسیدن چنین طرحی 
و کارشکنی های فراوان آن ها را نیز نباید از معادالت دوران ساخت 
فوالد مبارکه خارج دانست؛ عده ای که معتقد بودند در شرایط 
فوالدساز  برای ساخت یک شرکت  نباید چنین هزینه ای  جنگ 
صرف شود و بهتر است نیاز کشور از طریق واردات رفع شود و 
اظهار می کردند که طرح فوالد مبارکه درنهایت به شهری متروکه 
و غرق در آهن بدل خواهد شد؛ اما این بار نیز اراده انقالبی و 
روحیه ایثارگری آمیخته با باور »ما می توانیم« بود که با محوریت 
بزرگ ترین  ساختن  رؤیای  زد؛  رؤیا  یک  خلق  به  دست  جوانان 
فوالدساز منطقه و ایجاد مسیری ماندگار برای رشد و توسعه آن 
و به این ترتیب، جهادی خستگی ناپذیر برای شکل گیری صنعتی 

صنعت ساز، انسان ساز و سیستم ساز شکل گرفت.
در  فوالد  تولید  که  بود  زیست بومی  خلق  مبارکه  فوالد  تأسیس 
کشور را در همه ابعاد انسانی، تکنولوژیک و مهندسی پشتیبانی 
می کرد. بخش اول دوران سی سالگی فوالد مبارکه که در سالگرد 
این مجموعه  از  بهره برداری  به دوران  آن قرار گرفته ایم، درواقع 
عظیم برمی گردد؛ دورانی که رسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه 
ازجمله چالش های اساسی آن بود و درعین حال ازلحاظ دانش 
بهره برداری و فرایند تولید کاماًل به کارشناسان خارجی وابسته 
نیاز  آن ها  با  مشورت  به  مشکلی  هر  رفع  برای  تقریبًا  و  بودیم 
داشتیم. پرواضح است که در چنین شرایطی، فوالد مبارکه برای 

یادداشت
محمدیاسرطیبنیا

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه
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به  وابسته  کامل  به طور  موردنیازش  تجهیزات  و  قطعات  تأمین 
کشورهای خارجی بود و حتی مایحتاج اولیه تجهیزاتی نیز از این 
قاعده مستثنا نبود. قطعًا مواجهه با فهرستی از اقالم و تجهیزات 
امکان پذیر  کشور  داخل  از  زمان  آن  در  آن  تأمین  که  ابتدایی 
نبود، بسیار برای نسل جوان مهندسان و فعاالن صنعتی امروز 
جالب توجه است تا به عمق نیازمندی کشور و اهمیت و بزرگی 

کاری که در دوران بهره برداری صورت گرفته است پی ببرند.
بود  برخوردار  افرادی  وجود  نعمت  از  مبارکه  فوالد  میان  این  در 
که سختی های دوران ساخت را با تمام وجود لمس کرده بودند 
و خود را برای ادامه مسیر و به نتیجه رسیدن تالش های دوران 
ساخت مسئول می دانستند. تمام تالش آن ها به حفظ دستاورد 
موجود و رشد و بالندگی آن معطوف می شد و بر این اساس بود 
که مشارکت و کار گروهی با ایجاد یک نظام تحول به منظور حرکت 
سریع به سمت رشد و تعالی سازمان و همچنین توجه به کرامت 
انسانی به عنوان یکی از باورها و ارزش های آن دوره در دستور کار 
مدیران وقت قرار گرفت. انتخاب شعار »کار زندگی است« تجلی 
فوالد  مدیریت  جهت گیری  از  مصداقی  و  مبارکه  فوالد  رویکرد 

مبارکه در آن مقطع است.
در دوران بهره برداری باوجود چالش هایی که به آن ها اشاره شد، 
توجه به بومی سازی و تالش برای کاهش وابستگی به خارج از 
کشور و نیز کسب دانش فرایندها از دغدغه های اصلی کارکنان 
کوچک  نیازهای  و  کمبودها  با  مواجهه  گویا  بود.  مبارکه  فوالد 
در مسیر  برای حرکت  تعهدی  تحریم ها  و  بزرگ صنعت کشور  و 
بومی سازی ایجاد کرد و شوقی پدید آورد که در ادامه آن، شاهد 
تالش در جهت کاهش وابستگی و کسب دانش فرایندها به عنوان 

یک دغدغه در فوالد مبارکه هستیم.
در  باور  این  بهره برداری،  از  پس  ابتدایِی  سال های  همان  از 
یک  به عنوان  باید  شرکت  این  که  آمد  وجود  به  مبارکه  فوالد 
اجازه ندهد  و  الگوی صنعتی موفق در کشور نقش آفرینی کند 
هیچ گاه مسیر طی شده متوقف شود؛ از همین رو توجه به توسعه 
ظرفیت ها و حفظ جایگاه برتر در صنعت فوالد روزبه روز بیشتر در 

فوالد مبارکه نهادینه شده است. 
گذشته،  پرفرازونشیب  مسیر  طی  از  پس  اکنون  مبارکه  فوالد 
تنها شرکت  آفریقاست؛  و شمال  فوالدساز خاورمیانه  بزرگ ترین 
و  تعالی  جایزه  زرین  تندیس  دوره   4 کسب  به  موفق  که  ایرانی 
یک دوره سطح زرین جایزه تعالی اروپا گردیده است. نام فوالد 
مبارکه به عنوان شرکتی مطرح می شود که با حرکت خود در مسیر 
کشور  در  را  تأمین کنندگان  از  عظیمی  شبکه های  بومی سازی، 
ایجاد کرده و به عنوان بزرگ ترین حامی شرکت های دانش بنیان 
این  تومانی  میلیارد   2900 صرفه جویی  است.  مطرح  کشور 
شرکت از سال 1۳80 تاکنون از ِقَبل بومی سازِی 100 هزار قلم 
کاال و رسیدن به عدد 90 درصد تأمین قطعات و تجهیزات و مواد 
موردنیاز از داخل کشور در کنار عضویت هزار شرکت دانش بنیان 
و ۳00  قرارداد 5 هزار  مبارکه، همچنین عقد  فوالد  در خانواده 

میلیارد تومانی خرید از شرکت های دانش بنیان در سال 1400، 
عقد ۳ هزار و 400 میلیارد تومان قرارداد خرید از دانش بنیان های 
کشور تا پایان آبان ماه سال جاری و ارتباط با 10 هزار تأمین کننده 
این  دیرین  آرزوی  مبارکه  فوالد  تجاری  شرکای  به عنوان  داخلی 
شرکت بوده است که با حرکت در مسیر خودباوری تحقق  یافته 
و به روشنی به غیراز تأمین نیاز فوالد مبارکه حجم قابل توجهی از 
اشتغال و ثروت آفرینی را در کشور رقم  زده است. آمار و ارقامی 
که ذکر شد شاید برای برخی فقط اعدادی بر روی صفحه کاغذ 
باشد، اما این آمار با کمی دقت و توجه، نقش آفرینی فوالد مبارکه 
و عظمت آنچه را که در پس نام این شرکت برای ایران عزیزمان به 

بار نشسته است به خوبی عیان می سازد.
امروز پس از گذشت سی سال، جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد 
هستیم  شرکتی  اکنون  است.  انکارناشدنی  کشور  صنعت  و 
بورس  بازار  در  را  تا سوم  اول  این سال ها همواره جایگاه  در  که 
و  میلیون   11 تولید  با  و  داشته ایم  بازار  ارزش  ازلحاظ  کشور 
400 هزار تن آهن اسفنجی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده در 
هزار   ۳80 پایدار  اشتغال آفرینی  می شویم.  شناخته  عرصه  این 
 1.5 سهم  از  برخورداری  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  نفر 
درصدی از تولید ناخالص کشور  )GDP( و سهم 8 درصدی در 
تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، تبدیل شدن به بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم حدود 20 
درصدی و بزرگ ترین تأمین کننده انواع ورق های فوالدی موردنیاز 
صنایع پایین دست ازجمله خودروسازی، لوازم خانگی، نفت و گاز 
افتخارات  از قاب  تنها بخشی  و...  پتروشیمی، صنایع غذایی  و 
پیش  سال  سی  که  شرکتی  می دهند.  تشکیل  را  مبارکه  فوالد 
برخی در شکل گیری و راه اندازی آن تردید داشتند، اکنون شبکه 
گسترده ای از مشتریان و زنجیره تأمین کنندگانش را تشکیل داده 
که شامل بیش از ۳500 کارخانه، کارگاه و تأمین کننده خدمات 

و کاالست.
البته همچنان گفتنی های بسیاری در باب افتخارات این شرکت 
کارنامه  در  بزرگ  دستاورد  یک  به تنهایی  هرکدام  که  دارد  وجود 
به  دست یابی  می رود.  شمار  به  مبارکه  فوالد  گذشته  سال  سی 
با  جهان  فوالدسازان  بین  در  آب  مصرف  میزان  کمترین  رکورد 
مصرف 2.2 مترمکعب به ازای هر تن تولید ازجمله این موارد 
است. نهال نوپای سی سال پیش اکنون به دارنده کامل زنجیره 
فوالد در کشور از سنگ تا رنگ، بزرگ ترین تولیدکننده ورق های 
گرم و ورق گالوانیزه و بزرگ ترین و تنها تأمین کننده تختال های 
در  گاز  و  نفت  انتقال  خطوط  لوله های  ساخت  برای   API ویژه 
 MIKE جهانی  جایزه  برنده  درعین حال  و  گشته  بدل  کشور 

)برترین سازمان های دانشی نوآور( در کشور است.
گذشته،  سال  سی  در  نیز  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در 
و  برای اصفهان  زیادی  منافع  بوده ایم که  اتفاقات خوبی  شاهد 
منطقه پیرامونی به همراه داشته است. از باب نمونه می توان به 
مشارکت در سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه مصالی بزرگ امام 
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خمینی )ره( اصفهان، تکمیل پروژه بر زمین مانده ورزشگاه بزرگ 
نقش جهان، در کنار پیشگامی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و 
سرمایه گذاری ویژه برای اجرای ابرپروژه انتقال آب از دریای عمان 
اشاره کرد. تک تک این دستاوردها در پس نام بزرگ فوالد مبارکه و 
با لطف و عنایت خداوند متعال به دست  آمده و همه دلسوزان این 
کشور باید مسیر رسیدن به این برکات را برای دیگران هموار کنند.

فوالد مبارکه دیگر منحصر به یک نقطه  کشور نیست، بلکه شرکتی 
توسط  توسعه ای  طرح های  راه اندازی  ایران!  وسعت  به  است 
کارکنان توانمند این شرکت مانند آنچه در فوالد هرمزگان و فوالد 
هزار   40 مشارکت  است.  جریان  در  گرفت  صورت  سفیددشت 
تاریخ  سرمایه گذاری  بزرگ ترین  که  مبارکه  فوالد  تومانی  میلیارد 
اقتصاد ایران است و در دهه فجر سال گذشته و با حضور ریاست 
محترم جمهوری آغاز شد، تنها بخشی از نقش آفرینی فوالد مبارکه 
در مسیر پیشرفت و آبادانی در اقصی نقاط کشور و مناطق کمتر 
توسعه یافته بوده است که به لطف خداوند متعال، پروژه های آن 
پیشرفت  سال،  یک  از  کمتر  گذشت  باوجود  نیز  سرمایه گذاری 
قابل مالحظه ای داشته اند و دیگر طرح های توسعه نیز با قوت و 

همچون گذشته با در نظر گرفتن مالحظات الزم دنبال می شوند.
 فوالد مبارکه در تمامی این سال ها داستان آینده بوده و بیش از آنکه 

یک کارخانه در کشور باشد، باور به آینده و رؤیایی برای کشور بوده 
است. این شرکت همچنین روایت بی همتایی از خلق یک مسیر 

برای دست یابی به خلق آینده ای بهتر برای ایران شد.
فوالد مبارکه در تمامی سال های گذشته بر اساس یک تفکر صحیح 
کمک  با  مسیر  این  و  برداشته  گام  پیشرفت  مسیر  در  سیستمی 
کارکنان پرتالش این شرکت و بینش  واالی آنان به نتیجه رسیده 
است تا اکنون بتوانیم ادعا کنیم که فوالد مبارکه الگوی به واقعیت 
رساندن برنامه ها و چشم اندازها در ایران بر اساس تفکر استراتژیک 
است.  از همین روی است که در بسیاری از مجامع نیز از فوالد 
مبارکه به عنوان یک سیستم یاد می شود و نه صرفًا یک مجموعه 

تولیدی.
در این بخش از این یادداشت، شاید بهتر باشد قدری شفاف تر و 
صریح تر سخن بگوییم. فوالد مبارکه را باید به عنوان یک مسیر برای 
خلق آینده بهتر به جامعه معرفی کرد. بنده این کار را به طور خاص 
وظیفه نخبگان و اهل فن می دانم؛ همه باید بدانیم که تقلیل دادن 
فوالد مبارکه به یک شرکت فوالدساز اشتباه و ظلمی است در برابر 

آنچه هست.
نیز  را  آینده  اگر  آموخته است که  ما  به   تجربه سه دهه گذشته 
و  می شویم  متوقف  ننویسیم،  را  آن  داستان  و  نکشیم  تصویر  به 
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شکست می خوریم. کلیدواژه های آینده بودن فوالد و طی کردن 
یک مسیر با سیستم، مهم ترین فراز داستان سی سال اول ما بوده 
است و اگر می خواهیم برای سی سال آینده نیز برنامه بریزیم، 
این میان  ادامه بدهیم. یک سؤال کلیدی در  را  این روایت  باید 
برایش  مسیری  چه  و  می بینیم  چیزی  چه  را  آینده  دارد:  وجود 

داریم؟
به   نه فقط  قطعًا  بنویسیم،  به درستی  را  داستان  این  بتوانیم  اگر 
صنعت، بلکه به کشور الگوی مناسبی ارائه کرده ایم و شاید تفاوت 

فوالد مبارکه با کل سازمان ها در ایران همین باشد.
فوالد مبارکه می تواند الگوی خلق آینده برای کشور و طی کردن 
یک مسیر با گام های مشخص و با برنامه در آن باشد. حاال دیگر 
نوبت به ما و نسل حاضر در فوالد مبارکه رسیده است که میراث 
مسیری  و  بداریم  پاس  به خوبی  را  شرکت  این  گذشته  دهه  سه 
ماندگار را برای خلق آینده ای بهتر برای سرزمین مادری و ملت 

شریف ایران بسازیم.
اتکای ما همچنان به فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی و فداکاری 
با عنایت به گذشته پرافتخار خود برای آینده  باید آن را  است و 
فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور بازآفرینی کنیم. شعار توسعه 
مداوم کمی و کیفی و متوازن از همین روی بود که از ابتدای کار 

مدیریت حال حاضر شرکت در دستور کار قرار گرفت. 
انرژی های  از  بهره مندی  به  توجه  پایدار،  توسعه  مسیر  در 
تجدیدپذیر و ادامه مسیر کاهش آالیندگی، تدوین سند شفافیت 
و سالمت کسب وکار و تعامل سازنده با جوامع محلی و منطقه ای 
تکنولوژی  استراتژی های حال حاضر شرکت است. در حوزه  از 
و نوآوری نیز به روز شدن تکنولوژی ها و استفاده از قابلیت های 
جدید همچون هوش مصنوعی و تحلیل داده و ایجاد زیست بوم 
نوآوری و فناوری مسیری است که برای خود برگزیده ایم و در آن 

گام برمی داریم.
گام  و  برنامه ها  این  تحقق  که  معتقدم  وجود  تمام  با  این جانب 
برداشتن در این مسیر تا رسیدن به مقصد مطلوب جز با همراهی 
نمی شود  بزرگ فوالدمبارکه میسر  کارکنان عزیز گروه  و همدلی 
مطلوب  آینده ای  ساختن  در  خود  سهم  به  افراد  تک تک  و 
نقش آفرین خواهند بود. آنچه در این میان اهمیت دارد این است 
و  کرده ایم  طی  همدلی  و  گروهی  کار  با  را  گذشته  مسیر  ما  که 
گام نهادن در مسیری که پس از سه دهه پیش روی ماست نیز 
تا در این مسیر همچنان به  به همیت و غیرتی دوباره نیاز دارد 
تولید، افتخار و عزت بپردازیم، مسیری که ماندگار است و پربرکت 

ان شاءالله.





سخت افزار
تجهیزات و ماشین آالت

500,000 تن
بیش از نیم میلیون تن تجهیزات در شرکت فوالد مبارکه 
نصب است و از این حیث فوالد مبارکه یکی از متراکم ترین 
شرکت های صنعتی فوالدسازی حال حاضر جهان به شمار 
می رود. این تصویر بخشی از ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه 

را نشان می دهد.

1





نرم افزار 
سیستم، زیرسیستم ها و روندها

حدود 245 زیرسیستم
تنوع تولید بیش از 100 هزار محصول برای ارائه به مشتریان 
فوالد مبارکه وجود دارد. این 100 هزار گونه محصول ناشی 
از تولید حدود 530 گرید فوالدی در فوالد مبارکه است که 
به لحاظ تفاوت در خصوصیاتی چون ابعاد، نحوه بسته بندی 
و حتی شیوه عمودی و یا افقی ارسال کردن کالف بنا به 
کاربرد مشتریان به این تعدد اقالم کاالیی منجر شده است. 
تنها یک سیستم یکپارچه می تواند از عهده انجام چنین سطح 
عظیمی از نظم و هماهنگی بر بیاید. بیش از 245 زیرسیستم 
در حوزه های مختلف از تولید تا خرید، فروش و انبارداری 
در فوالد مبارکه طراحی و اجرایی شده است. عکس باال انبار 
قطعات یدکی در فوالد مبارکه را نشان می دهد که بیانگر 

یک زیرسیستم ویژه در همین ارتباط است.

2





مغز افزار
کار سرمایه انسانی

48,000,000
 نفر ساعت کار ساالنه

در حال حاضر بیش از 48 میلیون نفر ساعت ساالنه کار 
نیروی انسانی در فوالد مبارکه انجام می شود و تمامی سیستم، 
فرایندها و کنترل ها توسط این نیروی عظیم انسانی با اتکا به 
دانش و تخصص این بخش طراحی و اجرا می شود. این تصویر 

مربوط به نشست آموزش تضمین کیفیت در 1378 است .

3
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است.  انسان  رشد  آن  هدف  و  است  هدفمند  هستی  ساختار 
و  اتم ها  می بینیم  کنیم،  نگاه  ساختارها  با  علمی  ازنظر  وقتی 
الکترون ها در حال چرخیدن به دور یک نقطه ثابت هستند. اگر 
ما بخواهیم با هستی هماهنگ و هم آواز شویم، باید به آن نقطه 
با خداوند و فرشتگان و پیامبر هم آواز  و هم صدا  ثابت هستی، 
شویم. هستی انسان پرور است و اگر ما بخواهیم یک حکمرانی 
خوب به موازات حکمرانی هستی ایجاد کنیم تا با هستی هم آواز 
سعادت  و  هستی  هدفمندی  مبنای  بر  باید  باشد،  هم صدا  و 

انسان باشد. 
من قبل از انقالب کاماًل با ساختار حکومتی مخالف بودم. وقتی 
انقالب کردیم، همان روز اول گفتم: »خداوندا ما تابه حال هرچه 
کردیم تخریب بوده است؛ ما را یاری کن تا از این پس کشورمان 
را بسازیم.« بر این اساس همواره به دنبال این بودم که در هر 
نقطه ای قرار می گیرم، در پی ساختن و آبادانی باشم. ما هرچه 
بود شخم زده بودیم؛ همه چیز را به هم زده بودیم؛ انقالب کرده 

بودیم؛ پس حاال باید برای انقالب کار می کردیم. 
مطابق آموزه های دینی، تمام دین منحصر به نماز و روزه نیست 

برای آنان که زمان ساخت و راه اندازی فوالد مبارکه را به خاطر دارند یا روایت آن را از زبان دیگران شنیده اند نام »محمدحسن 
عرفانیان« یکی از آشناترین نام هاست. عرفانیان در سال 1325 در مشهد متولد شده و فارغ التحصیل دانشگاه پلی تکنیک )علم 
و صنعت( تهران است. او در سال 1360 به عنوان مدیرعامل فوالد مبارکه حکم گرفت. زمانی که کارش را شروع کرد، فوالد مبارکه 
تنها یک قطعه زمین در حال تسطیح بود؛ اما نگرش خاص، اهداف بلندپروازانه و چشم انداز وسیع او در نهایت به شکل گیری 
مجتمع عظیم فوالد مبارکه انجامید. هم زمانی مدیریت او با یکی از پرالتهاب ترین و خطیرترین دوران تاریخ معاصر ایران زمین، 

یعنی سال های ابتدایی پس از انقالب و دوران هشت ساله دفاع مقدس، ویژگی های خاص مدیریتی او را برجسته تر می سازد.
عرفانیان که به نوعی »پدر معنوی فوالد مبارکه« به شمار می آید، در گفت وگویی با روابط عمومی این شرکت، از تجارب خود از زمان 
مدیریتش گفته و  دیدگاه هایش درخصوص پی ریزی این شرکت را تشریح کرده است. آنچه در ادامه می آید خالصه کوتاهی از این 

گفت وگوست.

فوالدمبارکه ؛صنعِت صنعت ساز ایران 

و قابلیت علمی شدن و عملی شدن دارد. من مدت ها به دنبال 
شخصی  منافع  فقط  که  حالتی  از  را  دین  بتوانیم  که  بودم  این 
را  کشورمان  اجتماعی اش  ابعاد  با  تا  کنیم  خارج  باشد  داشته 
و  کردیم  پیدا  دست  ساختاری  و  بن مایه  به  راه  این  در  بسازیم. 
بنابراین  بهره بگیریم؛  از تجربه دیگران  باید  نهایتًا دریافتیم که 
آغاز کردیم. ما در  را  و کارها  ایتالیایی( رفتیم  سراغ »ایلوا« )شرکت 
ایتالیا  در  که  را  نیپون  تجربه  سال   100 مبارکه  فوالد  ساختار 
فوالد  در  آنچه  امروز  یعنی  آوردیم.  اصفهان  به  بود  شده  پیاده 
سال   150 ثمره  و  چکیده  شده  نهادینه  و  گرفته  شکل  مبارکه 
ما  می گویند  ژاپن  نیپون  شرکت  بنیان گذاران  دنیاست.  تجربه 
تکنسین های  هستیم.  ژاپن  حکمرانی  پایلوت  و  ژاپن  قدیم  نام 
بعد  و  بودند  کرده  کسب  دانش  و  دیده  آموزش  نیپون  در  ایلوا 
پس  آوردند.  مبارکه  فوالد  به  را  دانش  این  شدند  بازنشسته  که 
آوردیم.  مبارکه  به  را  دانش  و  تجهیزات  شامل  تکنولوژی  ما 
مغزافزار  ولی  گرفتیم،  ایتالیایی ها  از  را  نرم افزار  و  سخت افزار 
اگر  را می آوردیم؟  باید همان مغزافزار  آیا  کار می کردیم؟  را چه  
نمی آمدند باید چه می کردیم؟ پس الزم بود برای نیروی انسانی 

دیدگاه
محمدحسنعرفانیان

مجری طرح مجتمع  فوالد مبارکه و اولین مدیر عامل شرکت 
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نیروی  که  می کردم  فکر  من  بکنیم.  اساسی  فکر  یک  مبارکه 
انسانی را باید از چه قیفی رد کنم که حاصل آن بتواند بر این 
ما داد.  به  را  ایلوا متدولوژی  نرم افزار حاکم شود.  و  سخت افزار 

نیروی انسانی اش را هم به اینجا آورده بودیم. 
من می خواستم کف جامعه را به فوالد بیاورم و شکل دهم. برای 
خودم به نوعی قیف درست کرده بودم و آن را مهندسی می کردم؛ 
البته بعد به من خرده می گرفتند و  اعتراض می کردند که فالنی 

معدل 20 را قبول نکرده، اما معدل 10 را قبول کرده است. 
پیامی  چه  فوالد  از  دنیا  ببینم  که  بودم  این  دنبال  ابتدا  من 
روز   18 هر  میانگین  طور  به  سال،   1۳ طول  در  من  می گیرد. 
هیچ گاه  اما  گشتم،  را  دنیا  قاره   5 و  رفتم  خارجه  سفر  یک  به 
به گشت وگذار در هیچ شهر و خیابانی نرفتم، بلکه در هرجا به 
مالقات باالترین مقام فوالدی آنجا می رفتم. می خواستم دقیقًا 
بدانم این ها با فوالد چه کار می کنند. متوجه شدم در زمینه فوالد 
دو نگاه و استفاده وجود دارد. نگاه اول این بود که صنعِت فوالد 
»صنعت ساز« است. بنابراین من در پی این نبودم که ببینم فوالد 
در اقتصاد چه نقشی می تواند داشته باشد، چون این کار، کاِر 
و رسالت من  نبود که در شرح وظایف  و کاری  بود  کارشناسان 
با استفاده  ما داریم  به من گفتند که  باشد.  به عنوان یک مدیر 
از صنعت فوالد، کشورمان را صنعتی می کنیم. در صنعت فوالد 
تمام تکنولوژی ها موجود است؛ یعنی اگر ما بتوانیم بر تکنولوژی 
اگر  و  هستیم  مسلط  تکنولوژی ها  تمام  بر  شویم،  مسلط  فوالد 
همیشه فوالد را به روز نگه  داریم، تمام تکنولوژی ها را به روز نگه 
در   را  تحقیقاتی  شهرک  من  شد  باعث  تفکر  همین   داشته ایم. 
کنار دانشگاه اصفهان ایجاد کنم و این کار 12 سال قبل از آن 

بود که وزارت علوم بفهمد باید شهرک های تحقیقاتی را زیر نظر 
خود داشته باشد. با مطالعه رویکردهای صنعت فوالد در دنیا به 
این نتیجه رسیدم که صنعت فوالد یک فراصنعت است و دیگر 

نباید و نمی توان گفت ما فقط می خواهیم ورق تولید کنیم. 
است؛  بسیار سنگینی  وزنه  فوالد  که صنعت  بود  این  دوم  نکته 
آن  در  می شود،  شامل  را  بشر  زیست  الگوی  آنچه  تمام  یعنی 
الگوی  مسئله  کنی،  مستقر  را  صنعت  این  هرجا  دارد.  وجود 
زیست حل شده است؛ یعنی مسئله آب و برق و گاز حل شده، 
شده  حل  حمل ونقل  کلی  به طور  و  راه آهن  و  هواپیما  و  جاده 
گردونه  یک  مثل  فوالد  دارد.  قرار  درست  مسیر  در  اقتصاد  و 
عجیب می تواند در کشور نقش ایفا کند؛ می تواند مثل پول که 
اسکناس  می گویم  من  باشد.  داشته  نقش  مملکت  اقتصاد  در 
از پول  را بردارید و به جای آن سنگ آهن بگذارید؛ بسیار بهتر 

نقش بازی می کند. 
که  رسیدم  نقطه  این  به  بررسی ها  و  مطالعه ها  این  تمام  از  بعد 
در  می خواهیم  اگر  و  است  پایدار  رشد  معنی  به  فوالد  صنعت 
کار  فوالد  صنعت  روی  باید  باشیم،  داشته  پایدار  رشد  مملکت 
صنعت  این  جهانی  تجربه  اساس  بر  باید  هم  کار  این  و  کنیم 
باشد. در سال 6۳ به این رسیدم که باید طرح جامع فوالد را در 
کشور پیاده کنیم. شورای عالی فوالد که متشکل از شش وزیر 
بود به اصفهان آمد و من تمام این ها را برایشان شرح دادم. گفتم 
اگر می خواهید ایران را بسازید، فوالد مبارکه را پنج قسمت کنید 
معدن  به  بنشانید. هر جا  ایران  از  در گوشه ای  را  و هر قسمت 
نزدیک است، گندله سازی را ببرید؛ هرجا می خواهید گازکشی 
ببرید؛  را  فوالدسازی  ندارید،  برق  جا  هر  ببرید؛  را  احیا  کنید، 



ویژه نامه ســـی ُامـــین ســـالـــگرد افـــتتــاح شـــرکت فوالد مـبـــــارکه18

برق می آورد؛ هرجا هم می خواهید  با خودش  چون فوالدسازی 
می خواهد  دولت  اگر  پس  ببرید.  را  نوردها  باشید،  داشته  بازار 
برنامه ریزی کند تا رشد اقتصادی را به میزان ۷ درصد، 8 درصد 
یا 10 درصد نگه دارد، باید کاری را بکند که ژاپنی ها و آلمانی ها 
فوالد  اهرم  با  را  کار  این  و  می کنند  دارند  هم  هندی ها  و  کردند 
به  باید  را  این  و  است  پایدار  رشد  باعث  فوالد  پس  دادند.  انجام 
دست اندرکاران بفهمانیم. به آن ها گفتم دو آیه قرآن را که درباره 
آهن است در دو طرف فوالد مبارکه با بتن نصب کنند که هیچ کس 

نتواند آن را درآورد. طبق آیه قرآن، آهن ابزار اقامه قسط است. 
یـک  انقـالب،  از  بعـد  بایـد  کـه  رسـیدم  دیـدگاه  ایـن  بـه  مـن 
حکمرانـی نـو جایگزیـن قبلـی شـود. حکمرانـی جایگزیـن بایـد 
هـم آواز بـا هسـتی باشـد و از روزی کـه ایـن قضیـه را دریافتـم، 
بـرای هـر مدیـری که بـه فـوالد مبارکـه آمد، چنـد داسـتان تعریف 
کـردم. اول گفتـم تـو بـرای حکمرانـی به ایـن دایره آمـده ای؛ پس 
تـو بایـد حکمرانـی کنـی. اگـر ایـن دایـره بـه تـو حکمرانـی کنـد، 
داغـان می شـوی. یکـی گفت مـن به اینجـا آمده ام ایـن فنس ۳5 
کیلومتـری را اداره کنـم؛ امـا منظـور مـن از حکمرانـی ایـن بـود 
کـه خـودت را بـه فنـس مبارکه محـدود نکـن. متیل را مأمـور کرده 
بـودم کـه در هـر اسـتان یک شـعبه بزنـد. خواسـته اصلـی مدنظر 
مـن ایـن بـود که این شـرکت بـازار منطقـه را بررسـی کنـد و ببیند 
بـازار خارجـی چـه رقابتـی بـا مـا می کنـد. خواسـته دیگـری کـه 
مهم تـر از همـه بـود ایـن بـود که ببینـد مـردم منطقه چه مشـکلی 
دارنـد و از طریـق راه حل هایـی کـه در مبارکـه تجربـه شـده اسـت 
مشـکل آن هـا را حـل کند. آقـای وزیر قبلـی که دسـتور داد متیل 
در کرمـان سـرمایه گذاری کنـد مـن مخالفـت کـردم و گفتـم مـن 
بـرده ای  را  متیـل  تـو  بسـازم،  را  مملکـت  متیـل  بـا  می خواسـتم 
کرمـان را بسـازد؟ درواقـع مـن می خواسـتم متیـل را پیام بر دانش 

حکیمانـه فـوالد مبارکـه در اقصـی نقـاط مملکـت کنـم.
توسـعه هایمان  مـا می خواهیـم  در جایـی گفـت  آقـای طیب نیـا 
را در جغرافیـای ایـران اجـرا کنیـم. مـن خیلـی خوشـحال شـدم. 
گفتـم از بازنشسـته های فـوالد مبارکـه بهـره ببریـد و چنـد نفـر را 
اعضـای هیئت مدیـره سرویس سـنترها کنیـد تـا برونـد و ببیننـد 
مشـکل مملکـت چیسـت و آن را بـه مبارکـه بیاورنـد تا این شـرکت 
مشـکل را بـه نحـو اقتصـادی و بـارز حـل کنـد و بتوانـد پایـداری 
خـود را هـم حفـظ نمایـد. به این ترتیـب مـا می توانسـتیم مبارکـه 

را مردمـی کنیـم. 
بـرود می توانـد  بـه هرجایـی  ایـن ورق  مـن در مبارکـه می گفتـم 
پیامبـر مـا باشـد و رسـالت داشـته باشـد. تمـام ایرانیـان، حتـی 
آن هایـی کـه در روسـتا زندگی می کننـد، در طول شـبانه روز  بارها 
از  مـا می توانیـم  بنابرایـن  لمـس می کننـد؛  و  را می بیننـد  آهـن 
ایـن ورق به عنـوان رسـانه خودمـان اسـتفاده کنیـم. منطقـی کـه 
بـر رسـانه حاکم اسـت این اسـت که رسـانه مطالبه گـری می کند. 

تـو پیامـی را بـه رسـانه می دهـی و او ایـن پیـام را از تـو مطالبـه 
می کنـد. بـرای مطالبه گـری پلتفرم الزم اسـت و همه شـرکت های 

فـوالد مبارکـه یـک پلتفـرم بـرای مطالبه گـری بوده انـد. 
و  متیـل  اسـت،  پلتفـرم  یـک  تـوکا  اسـت،  پلتفـرم  یـک  ایریسـا 
ایریتـک یـک پلتفرم هسـتند. پیشـنهاد ایمیـدرو را به عنوان یک 
شـرکت ظرفیت سـاز دادم، ولـی متأسـفانه به علـت زیاده خواهی 
بعضی هـا بـه آن توجـه نکردنـد. گفتـم تجربـه فـوالد مبارکـه بـا 
پیمانکارانـش را در ایمیـدرو جمـع کنیـد و بعـد برویـد صنعـت 
را  مبارکـه  فـوالد  کـه  محتوایـی  همیـن  بـا  بسـازید.  را  مملکـت 
کـه  جایـی  تنهـا  بسـازید.  را  مملکـت  صنعـت  حـاال  سـاختیم، 
آقـای  کـرد،  اسـتفاده  سـاخت  بـرای  مبارکـه  فـوالد  پلتفـرم  از 
نعمـت زاده در سـیمان بـود. پس همـه این ها پلتفرمی بـود برای 

ارتبـاط بـا عمـق جامعـه. 
مـن به شـورای اقتصـاد رفتـم و گفتم می خواهـم فـوالد مبارکه را 
بـه بـورس ببـرم. گفتنـد شـورای نگهبـان می گویـد فـوالد مبارکه 
صنعـت مـادر اسـت و صنعـت مـادر را نمی شـود بـه بـورس بـرد. 
گفتـم مـن می دانـم دولـت نمی توانـد چنیـن صنایعـی را اداره 
کنـد و شـما آخـر ناچـار می شـوید آن را واگذار کنید؛ پـس زمینه 
را بـرای آن روز آمـاده می کنـم. در نهایـت هـم در شـرکت ملـی 
فـوالد اولیـن واحـدی که به بـورس رفت فـوالد مبارکه بـود؛ چون 
تمـام سـاختارهایش از قبـل آماده بود. سـازمان برنامـه می گوید 
بودجـه شـما از دولـت بوده و قرض اسـت و بایـد آن را پس دهید 
تـا خودتـان بتوانیـد آن را اداره کنید. مـا این کار را کـرده بودیم، 
دوره  در  بـود.  نکـرده  را  کار  ایـن  واحـدی  هیـچ  درصورتی کـه 
خـودم ایـن کار را کـردم؛ چـون می دانسـتم اگر شـرکت به بورس 
بـرود، دیگـر مـا بازنشسـته نداریـم؛ چراکـه این هـا پول جـاری را 
می گیرنـد و بـه گذشـته ها می دهنـد. مـا می خواسـتیم پلتفرمی 
بسـازیم کـه بـه عمق جامعه بـرود تا سـاختار حکمرانـی مبارکه را 

مطالبه گـری کننـد. 
جامعـه مـا اآلن مطالبه گـری درسـت نـدارد، نمی دانـد چـه چیز 
را مطالبـه کنـد. حتـی اقتصاد هـم مطالبه نیسـت! بایـد بگویند 
ایـن انقـالب قول داده مرا انسـان کند؛ پس چرا انسـان نشـدم؟ 
مـن همیشـه مدیـران مبارکـه را به یـک مطلب تشـویق می کردم: 
اینکـه اسـتراتژی را انسـان محور قـرار بدهنـد، حتـی اگـر شـده 

اسـمش را هـم همین طـور بگذارند. 
مـن فکـر می کردم بـرای اینکه مأموریـت فـوالد در مملکت انجام 
شـود، اول بایـد پلتفرم هـا را بسـازیم و دوم حکمرانـی در فـوالد 
مبارکـه را اصـالح کنیـم و آن را بـه پلتفرم هـا انتقـال دهیـم. اگـر 
مـا چنیـن مأموریتـی را انجـام دهیـم، کـه انجـام هـم داده ایـم 
بـا رسـانه های خـودش، یعنـی شـرکت های تابعـه مثـل متیـل و 
اسـکوتک و... و همگـی می تواننـد مأموریت هـای بزرگـی انجـام 

دهنـد، بـه رسـالت خودمـان عمـل کرده ایـم.
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فوالد مبارکه در سال  1371 به بهره برداری رسید، پروژه ای بلندپروازانه که در دوران جنگ تحمیلی  
آغاز شده بود و با اندیشه ای بزرگ به جلو رفت، قرار این نبود که فقط فوالد تولید کند، بلکه نظر 
بر این بود که ایران به دانش فوالدسازی و رموز توسعه صنعتی دست یابد. از زمان بهره برداری 
تاکنون حدود 15 درصد بر تجهیزات و ماشین آالت این مجتمع صنعتی افزوده شده است اما 
در طی این سالها تولید فوالد خام در این واحد صنعتی بیش از 3 برابرافزایش یافته است. این 
در  که  کیمیایی  همان  به  دستیابی  گویای  است،  خدشه ناپذیر  دستاوردی  بهره وری  معجزه 
شروع پروژه در جستجوی آن گام برداشته بودند. این رمز و راز شکوفایی چیست و پیام فوالد 

مبارکه برای صنعت ایران چه بوده است؟   
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در  پیش تر  داد،  رخ  ایران  در  مبارکه  فوالد  شکل گیری  با  آنچه 
کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده بود. بسیاری از کشورها در فرایند 
صنعتی شدن، کار خود را با صنایع بزرگ شروع کردند؛ یعنی یک 
صنعت به عنوان یک پیشران جلو می افتاد و بقیه را نیز به دنبال 
خود می کشاند تا تحول صنعتی در آن کشورها اجرایی شود و به 
ثمر بنشیند. عمدتًا هم کشورهای صنعتی در سال ها و دهه های 
قبل، »صنعت فوالد« را در این زمینه محور فعالیت خود قرار داده 
بودند. در کل اروپا صنعت فوالد صنعت پیشران بود، مثاًل همان 
واحدی که به عنوان مرکز آموزشی فوالد مبارکه در ایتالیا انتخاب 
شد، یک واحد 10 میلیون تنی تولید فوالد بود. این واحد در جنوب 
ایتالیا و در ناحیه ای که از لحاظ اجتماعی نسبتًا توسعه نیافته بود 
به   زمان  آن  در  ایتالیا  مافیای  مرکز  به نوعی  حتی  و  داشت  قرار 
حساب می آمد. ازاین رو با ایجاد صنعت فوالد در آن منطقه، تالش 
شده بود سطح اجتماعی منطقه ارتقا یابد تا به جای آنکه بستری 
برای آسیب های اجتماعی باشد، مبدأ تحوالت اقتصادی شود و 

این امر هم عماًل با آن کارخانه فوالدسازی محقق شده بود. 
در ایران نیز چنین دیدگاهی درباره  فوالد به عنوان موتور پیشران 
صنعتی سازی از دهه های پیش وجود داشت و ذوب آهن در اواخر 
دهه 1۳40 و اوایل دهه 1۳50 تا حدودی با همین دیدگاه شکل 
گرفته بود؛ اما چون محصوالت آن فوالدهای ساختمانی بود، با 
نمی توانست  ساختمانی،  و  زیرساختی  صنایع  در  تأثیر  وجود 

فوالد مبارکه در بخش مغز افزار بسیار موفق عمل کرده و این مهمترین پیامی است که فوالد مبارکه برای صنایع ایران به ارمغان آورد 
و باید از سوی صنعت در ایران مغتنم شمرده می شد ولی هنوز چندان وقعی به این دستاورد بزرگ نهاده نشده است.

پیام فوالد مبارکه برای صنعت ایران

صنایع  آورد.  وجود  به  ایران  صنعت  زنجیره  در  تحولی  چندان 
مختلفی مصرف کننده ورق های فوالدی هستند، مثل لوله سازی، 
و  لوازم خانگی  اتومبیل سازی،  کشتی سازی،  مخازن،  سازه ، 
بسیاری صنعت دیگر؛ ازاین رو فوالد مبارکه بهتر می تواند بر روند 

صنعتی شدن کشور اثر بگذارد.
در کشور ما هم قرار بر این بود که فوالد مبارکه محور توسعه باشد. 
شروع کار این کارخانه با انقالب هم ز مان بود و این دو اتفاق بسیار 
به هم کمک کرد. از منظر اداره کشور، اجرای پروژه فوالد مبارکه 
نه تنها در پی ایجاد الگویی برای تحول صنعتی در ایران بود، بلکه 
مدیران آن هم به نوعی برای به عهده گرفتن این امر مهم که محور 

توسعه صنعتی کشور قرار می گرفت، آماده می شدند.
را اصلی ترین هدف  امر  این  پروژه فوالد مبارکه  آن زمان  مدیران 
عبارت  در  چشم انداز  به عنوان  را  آن  و  بودند  داده  قرار  پروژه 
مطرح  است«  فوالد  مبارکه  فوالد  محصول  »کم ارزش ترین 
می کردند؛ به این معنا که این واحد قرار است فوالد تولید کند، 
اما تولید فوالد بزرگ ترین هدف ما نیست. بزرگ ترین هدف ما این 
است که صنعت کشور را متحول کنیم یا به تعبیری »صنعت ساز« 
ساخت  حین  در  هم  می خواست  مبارکه  فوالد  واقع  در  شویم. 
و  باالدست  صنایع  هم  و  دهد  توسعه  را  الزم  زیرساخت های 

پایین دست خود را تقویت کند.
فوالد  صنعت  در  که  نفری  یک  هر  به ازای  معتقدند  کارشناسان 
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کار می کند، برای 25 نفر در خارج از صنعت فوالد اشتغال ایجاد 
به عالوه  انرژی  و  اولیه  مواد  گاز،  برق،  آب،  حوزه های  می شود. 
مجموعه معدن و مواد مصرفی و همچنین صنایع مصرف کننده 
محصوالت فوالدی، همه و همه در باالدست و پایین دست صنعت 
فوالد فعال می شوند؛ بنابراین به لحاظ روانی و انگیزشی، وقتی 
این صنعت به وجود آید و یا فعالیت خود را گسترده کند در صنایع 
دیگر هم جنب وجوش و نوعی خودباوری ایجاد می شود. طبیعی 
است که همه فکر کنند حاال که این صنعت در کشور ساخته شده 
و به عنوان ورودی فعالیت می کند، پس ما هم خواهیم توانست 

صنعت موردنظرمان را ایجاد کنیم.
یکی از دالیل عمده برای اینکه یک صنعت، اقتصادی عمل کند 
این است که مواد اولیه موردنیازش در نزدیکی آن صنعت وجود 
داشته باشد؛ بنابراین صنایع زیادی در پایین دست با دسترسی 
به ورق های فوالدی می توانستند صرفه اقتصادی داشته باشند. 
می دیدند  وقتی  باالدست  در  نیز  تأمین کنندگان  سایر  و  معادن 
آینده  در  که  دارد  وجود  مبارکه  فوالد  مثل  بزرگی  مصرف کننده 
به صورت دائم خواهان محصول آن هاست، انگیزه پیدا می کردند 
که آن ها هم محصول تولید کنند تا مواد اولیه و مواد مصرفی فوالد 

را تأمین کنند.

به وضوح  گرفت،  قرار  ساخت  مرحله  در  مبارکه  فوالد  که  زمانی 
مشخص بود که این پروژه در جای جای کشور در حال تأثیرگذاری 
و  بیاوریم  را  ماشین آالت  و  تجهیزات  می خواستیم  وقتی  است. 
نصب کنیم، در بخش بزرگی از طول مسیر، باید جاده می ساختیم 
و این کار را کردیم. در موردی دیگر، ازآنجاکه کارخانه به گاز نیاز 
ایجاد  گاز  انتقال  زیرساخت های  طوالنی  مسیر  یک  در  داشت، 
کردیم و از برکت این خطوط، شهرهای اطراف هم به این نعمت 
دسترسی پیدا می کردند. تأمین آب و برق و راه آهن فوالد مبارکه 
هم به همین ترتیب بر زیرساخت های کشور تأثیر گذاشت. زمانی 
صفر  از  پیمانکاران  بود،  گرفتن  شکل  حال  در  صنعت  این  که 
شروع می کردند و با این صنعت پرورش می یافتند. بسیاری از این 
به  با یک کیف سامسونت خالی  پیمانکار اصطالحًا  شرکت های 
فوالد مبارکه  آمدند و به مرور دانش و تجربه پیدا کردند؛ تا جایی 
دهند.  انجام  به سادگی  را  مشابه  کارهای  توانستند  بعدها  که 

 صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه با اهدافی چون پیشرانی 
صنعت، باید بتوانند اقتصادی عمل کنند، در غیر این صورت 

نمی توانند الگو باشد.
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هم  ساده  جوشکاری  یک  در  ما  مبارکه  فوالد  ساخت  زمان  در 
مسئله داشتیم. وقتی می خواستیم قطعاتی را که از خارج وارد 
کرده بودیم با جوش به هم وصل کنیم، هراس داشتیم که نکند 
در جوشکاری اشتباهی مرتکب شویم و پروژه یک سال به عقب 

بیفتد، چون باید دوباره آن تجهیز را از خارج وارد می کردیم.

  جوینت تیم؛ شیوه معقوالنه برای فراگیری صنعت
تشکیل  گرفت  شکل  مبارکه  فوالد  در  که  خوبی  کارهای  از  یکی 
قرارداد  بود.  ایرانی-خارجی  مشترک  تیم های  یا  تیم«  »جوینت 
از ابتدا به گونه ای بسته شده بود که همه جا حضور ایرانی ها الزام 
داشته باشد تا ما به گونه ای صنعت را فرابگیریم که دفعه های بعد 
برای توسعه ها و برای ایجاد کارخانجات مشابه، خودمان محوریت 
کار را در دست داشته باشیم و حداکثر ساخت داخل را انجام دهیم. 
این موضوع به خوبی اجرا شد و اآلن عمده قطعات موردنیاز فوالد 
مبارکه در داخل تولید می شود و پیمانکاران ایرانی این توانایی را پیدا 
کرده اند که موارد مشابه را بسازند. در این خصوص، کارخانه هایی 
که برای پشتیبانی چنین صنعتی نیاز است عمدتًا در کشور ایجاد 
شده، گرچه هنوز هم وابستگی هایی به خارج از کشور هست که 

باید به مرور حل شود.
ما در فوالد مبارکه برای اینکه فرایندهای صنعتی را فرابگیریم، حتی 
در نصب تجهیزات هم از همان آغاز، عاملیت کار را خود به دست 
 گرفتیم. قرارداد خرید تجهیزات در دهه 60 به صورت FOB بود؛ 
یعنی در بندر خارج از کشور، آن ها را روی عرشه تحویل می گرفتیم. 
باعث  همین  و  بود  خودمان  عهده  به  راه اندازی  زمان  تا  آنجا  از 
یادگیری پیمانکاران داخلی می شد. ممکن بود کمک بگیریم، ولی 
کمک مشورتی بود، نه عملیاتی. خودمان حتمًا در عملیات درگیر 
می شدیم و یاد می گرفتیم. اینکه می گوییم فوالد مبارکه موتور توسعه 
بوده است به این معنا نیست که فقط یک صنعت بزرگ ایجاد کرده 
تا همه بیایند و ببینند ما چه صنعتی راه انداخته ایم، بلکه به این 
معناست که در حین ایجاد آن، عوامل الزم برای توسعه کشور به 

وجود آمد و درگیر کار شد.
من همواره در دوران کاری ام در جوینت تیم، با کسانی که بهتر و 
بیشتر از من در صنایع مختلف کار کرده  بودند همکاری کردم تا 
بهره برداری  سیستم های  می خواستیم  که  زمانی  گرفتم.  یاد  کار 
فوالد مبارکه را ایجاد کنیم، قرارداد جوینت تیم بستیم تا سیستم ها 
را پیاده کنند و ما هم کنار آن ها کار را یاد بگیریم؛ یعنی یک نفر 
انجام  را  کار  و  می گرفتیم  قرار  هم  کنار  ایتالیایی  نفر  یک  و  ما  از 
می دادیم. ممکن بود در ابتدای امر من 5 درصد کار را انجام دهم 
و پارتنر من 95 درصد را، ولی همین 5 درصد بسیار ارزشمند بود، 
چون من احساس می کردم مسئولیت 50 درصد این تصمیم من 
هستم و سعی می کردم حداقل از او خوب یاد بگیرم. زمانی که ما 
ایتالیا آموزش می دیدیم، از دولت به ما دستور دادند که حین همین 
آموزش، فکر توسعه دوبرابری ظرفیت فوالد مبارکه باشید و باید از 
همان جا طراحی برای توسعه را آغاز کنید. این قضیه به من مربوط 

می شد. ما نشستیم و طرحی نوشتیم. شاید 95 درصد کار را او 
انجام داد، ولی من خودم را درگیر کردم؛ مثاًل در محاسبات دخالت 
می کردم که بفهمم چگونه به اعداد نهایی می رسند تا این میزان 

توسعه به ازای اضافه کردن تجهیزات صورت بگیرد.

  تکنولوژی؛ برگ برنده فوالد مبارکه
عمده مسئولیت من در فوالد مبارکه در سمت معاون تکنولوژی بوده 
از 15 سال معاون مدیرعامل های مختلف در بخش  است. بیش 
فوالد  برای  نکردن  تغییر  همین  می کنم  فکر  و  بوده ام  تکنولوژی 
مبارکه خوب بود و باعث  شد بتوانیم کارهای قبلی را ادامه دهیم. 
شعار ما درخصوص تکنولوژی این بود که باید از تکنولوژی جاافتاده 
به این معنا که سعی می کردیم اصل کار  به روز استفاده کنیم،  و 
تولید را بر مبنای تکنولوژی هایی که امتحان خودشان را پس داده 
بودند و درعین حال به روز بودند بنا کنیم، نه تکنولوژی های قدیمی 
و نه تکنولوژی های در مرحله پروتوتایپ. البته کارهای تحقیقاتی و 
ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی هم همواره در دستور کار معاونت 

تکنولوژی بود.
جای  نمی تواند  چیزی  فوالد  مثل  تکنولوژی محور  صنایع  در 
تکنولوژی را بگیرد. مثاًل اتوماسیون را در نظر بگیرید. وقتی فوالد 
می گفتند  عده ای  کند،  ایجاد  را  اتوماسیون  می خواست  مبارکه 
چون  می گفتند،  هم  راست  البته  هستید.  اشتغال  ضد  شما 
دارد:  ولی دو جنبه مهم  را کم می کند،  نفرات  تعداد  اتوماسیون 
یکی اینکه صنعت را تداوم می بخشد و اقتصادی می کند و کار را 
زیادی  اشتغال  اتوماسیون  خود  اینکه  دیگر  می بخشد؛  سهولت 
ایجاد می کند. مثاًل صنعت ارتباطات و اینترنت را در نظر بگیرید؛ 
در ابتدای امر تصور می شد الاقل در حوزه حمل ونقل ضد اشتغال 
اینترنتی اشتغال  عمل می کند، ولی حاال می بینیم تاکسی های 
بسیار زیادی در حوزه حمل ونقل ایجاد کرده اند و توانسته اند تحول 

بزرگی ایجاد کند.
صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه با اهدافی چون پیشرانی صنعت، 
باید بتوانند همگام با تکنولوژی و به صورت اقتصادی عمل کنند، در 

غیر این صورت نمی توانند الگویی برای دیگر صنایع باشند.
فوالد مبارکه در کشور شرکت هایی ایجاد کرد که هرکدام برای یک 
حوزه صنعتی، به صورت تخصصی عمل کنند. برای اتوماسیون نیز 
فوالد مبارکه شرکتی ایجاد کرد تا با اجرای آن، این شرکت بتواند در 
اتوماسیون صنعتی به تخصص موردنیاز صنعت در ایران پاسخ دهد. 
اگر بخواهیم روندهای فوالد مبارکه را در این ۳0 سال بررسی کنیم، 
باید به چند دوره که لزومًا آغاز یکی پایان دیگری نبود، اشاره کرد: 

 قرارداد خرید تجهیزات در دهه 60 به صورت FOB بود؛ 
یعنی در بندر خارج از کشور، آن ها را روی عرشه تحویل 
می گرفتیم. از آنجا تا زمان راه اندازی به عهده خودمان 

بود و همین باعث یادگیری پیمانکاران داخلی می شد.
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یکی »دوران ساخت« بوده که تمرکز آن دوران بر این بود که صنعت 
فوالد را با نگاه صحیحی ایجاد کنیم. نگاه صحیح »نگاه به آینده« 
درست  می توانست  زمانی  تنها  کردن  ایجاد  مرحله  یعنی  بود؛ 
در  بهره برداری«  »دوران  یعنی  بعد،  دوران  مسائل  که  شود  طی 
نظر گرفته می شد و برای حل آن از همان دوره ساخت تمهیدات 
و برنامه های الزم پیش بینی می گردید. پس در دوران ساخت باید 
نگاه به بهره برداری می بود. در واقع، شاه بیت ساختار فوالد مبارکه 
یک معاونت تکنولوژی با »نگاه به آینده« بود. من به عنوان معاونت 
تکنولوژی در خط تولید 400 پرسنل داشتم، ولی وظیفه اصلی 
من نگاه به خط تولید نبود، بلکه وظیفه اصلی من نگاه به آینده 
فوالد مبارکه بود. یعنی اینکه زمانی که داریم بهره برداری می کنیم، 
نگاه ما به پنج سال آینده باشد و به این امر متمرکز شویم که آیا 
بهره برداری فعلی جواب پنج سال آینده را خواهد داد یا خیر. اتفاقًا 
ما به این نتیجه رسیدیم که اگر این نگاه را نداشتیم، حتمًا عقب 
می افتادیم. این امر باعث شد زمانی که همه محصوالت ما، فارغ 

از کیفیتش، متقاضی بیش از ظرفیت داشت و با تمنای بسیار از ما 
حواله محصول می خواستند، ما با نگاه آینده به فکر افزایش کیفیت 
بودیم و آینده ای را که در آن رقابت فراوان در جریان باشد می دیدیم. 
زمانی رسید که صنعت فوالد جهان دچار بحران شد و اگر ما در آن 
سال های پرمشتری کیفیتمان را ارتقا نداده بودیم، در آن دوره رکود 
فوالد جهانی نمی توانستیم صادرات داشته باشیم. سال ۷۷، سال 
94 و چند برهه دیگر با همین دیدگاه و رویکرد موفق شدیم دره های 
ایجاد  عمدًا  را  دره ها  این  از  برخی  گذاریم.  سر  پشت  را  عمیقی 

می کردند و عمدًا فضا را جوری می کردند که نرخ ها متعادل شود.

فوالد  در  تکنولوژی  ویژگی  تأثیرگذارترین  مغزافزار؛   
مبارکه

اگر بخواهیم تحلیل درستی از فناوری ارائه دهیم، باید بدانیم 
)تجهیزات(،  سخت افزار  دارد:  اصلی  محور  سه  تکنولوژی 
بسیاری  )انسان ها(.  مغزافزار  و  فرایندها(  و  )سیستم  نرم افزار 
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به اشتباه فکر می کنند تکنولوژی یعنی تجهیزات؛ چون  مواقع 
با  را  تکنولوژی  سنتی  نگاه  در  می شود.  دیده  بیشتر  تجهیزات 
می کردند،  وارد  تجهیزات  وقتی  و  می گرفتند  اشتباه  تجهیزات 
اتومبیل،  یک  در  کرده اند.  وارد  تکنولوژی  که  می بردند  گمان 
است؛  طرف  یک  )سخت افزار(  خودرو  موتور  و  شاسی  و  بدنه 
نظام کنترلی اش )نرم افزار( هم که بیشتر روح اتومبیل به شمار 
می رود یک طرف است و در طرف دیگر، رکن سومی هم هست 
می نشیند  که  است  آدمی  آن  و  می شود  فراموش  معمواًل  که 
پشت فرمان و نقش او بیشتر از 50 درصد است. مثل چاقو که 
می توانی آن را دست هرکسی بدهی، ولی اگر دست آدم ناباب 

بدهی، از چاقو استفاده نادرست می کند.
وابسته  پتروشیمی هم عمدتًا  تکنولوژی صنعت فوالد و صنعت 
وقتی  شود.  اعمال  آن ها  بر  می خواهد  که  است  مدیریتی  به 
تجهیزات فوالد مبارکه آمد، ما تصمیم گرفتیم سیستم ها را نصب 
و  کامپیوتر  آن  بخش  یک  دارد:  بخش  دو  سیستم  این  کنیم. 

بخش دیگر نرم افزار است که کنترل را سریع تر می سازد و دیتاها 
را نگهداری می کند. در مرحله بعد، باید بتوان از »دیتا« )داده( 
بتوان  اینفورمیشین  از  و  کرد  تهیه  )اطالعات(  اینفورمیشین 
دیتا  می شوند  باعث  سیستم ها  کرد.  اتخاذ  درست«  »تصمیم 
اینفورمیشین  به مرز  تا رسیدن  و  و فراوری کنید  را خوب جمع 
کار  تصمیم سازی  تا  اینفورمیشن  از  ولی  می کنند،  کمک  هم 
انسان است. انسان ها را می گوییم »مغزافزار«. مغزافزار یکی از 
ابعاد بزرگ تکنولوژی است و نقش این بعد بزرگ در بسیاری از 

سازمان ها فراموش شده است.
این  و  کرد  عمل  موفق  بسیار  مغزافزار  بخش  در  مبارکه  فوالد 
مهم ترین پیامی است که برای ایران به ارمغان آورد. این امر باید 
از سوی صنعت کشور مغتنم شمرده می شد، ولی هنوز چندان 

وقعی به این دستاورد بزرگ نهاده نشده است.
به کل کشور داد  از جنبه ها  پیامی که فوالد مبارکه در بسیاری 
پیام »مغزافزار« و اهمیت و جایگاه آن است. پیام این است که 
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هم  تولید  و  کنید  کار  می توانید  شما  )سخت افزار(  تجهیزات  با 
کنترل  را  تجهیزات  که  بیاورید  هم  نرم افزار  اگر  باشید.  داشته 
کند، بسیاری حوزه ها، مثل حوزه ایمنی بهتر کار می کند و کار 
می خواهید  وقتی  ولی  می شود؛  راحت تر  بخش ها  بسیاری  در 
بهره وری  تجهیزات  این  از  اهدافتان  به  دست یابی  جهت  در 
مثال،  به عنوان  است.  مغزافزار  کاِر  کار،  باشید،  داشته  مناسب 
انتظار شما از یک ماشین تراش این است که تعدادی قطعه با 
و  است  ساختن  قابل  دستگاه  با  فقط  قطعات  این  بسازید.  آن 
می توانید آن ها را با دستگاه بسازید. اگر از نرم افزار بهره ببرید، 
دقت و سرعت افزایش می یابد، ولی وقتی بخواهید مجموعه ای 
از ماشین آالت را برای یک هدف مشخص که یک صنعت بزرگ 

است به کار بگیرید، نقش انسان مشخص می شود.
در فوالد مبارکه تقریبًا با کمترین میزان افزایش تجهیزات جدید 
از ابتدای راه اندازی کارخانه، تولید در این شرکت سه برابر شده 
فعلی  تن  میلیون   ۷.2 به  آغازین  تن  میلیون   2.4 از  و  است 
رسیده است. این بهره ورِی بسیار مطلوب، نه حاصل تجهیزات 
بوده و نه نرم افزار، بلکه مغزافزاری که سیستم و فرایند را جهت 
می داده و طراحی می کرده توانسته است این امر بسیار بزرگ را 
از مهم ترین  یکی  مبارکه  فوالد  در  اهمیت »مغزافزار«  بزند.  رقم 
پیام هایی است که در این روند سی ساله فوالد مبارکه به اقتصاد 

ایران ارائه داده است.

  یکپارچگی؛ دستاوردی مدرن
کمتر،  سروصدای  کوچک تر،  تجهیز  یعنی  صنعت  در  مدرنیسم 
سرعت و تولید بیشتر. سال 56 در دانشگاه شیراز اتاقی داشتیم 
که یک کامپیوتر داخل آن بود و 4 خدمه داخل خود کامپیوتر کار 
آن  آن سوی  به  کامپیوتر  این سوی  از  را  کارت پانچ ها  و  می کردند 
می بردند. یعنی کامپیوتر ما یک ساختمان بود، ولی روزبه روز این 
کامپیوتر کوچک تر شده است. خطوط تولید اآلن فشرده و کوچک تر 
شده و واحدهای فوالدسازی و نورد به هم وصل شده اند و محصول 
بین این ها در حرکت است. آنچه اآلن در حال کار روی آن هستند این 
است که ما دیگر شمش تولید نکنیم، بلکه مستقیم ورق تولید کنیم. 
این کار در دنیا انجام شده و ورق های تاحدودی ضخیم را با این روش 
تولید کرده اند، یعنی ریخته گری ورق. پس تکنولوژی در تجهیز یعنی 
بهینه کار کردن. تکنولوژی یعنی فیدبک در لحظه و کنترل آنی. بعد 
از تجهیزات، انسان هم باید مدرن شود، ولی اینجا مقاومت وجود 

دارد، چون می گویند اگر انسان ها مدرن شوند، با سنت ها همراهی 
انسان ها  می گوییم  وقتی  نیست.  چنین  که  حالی  در  نمی کنند، 

مدرن شوند، یعنی زودتر، بهینه تر و یکپارچه تر تصمیم بگیرند.
زمانی که در حال ایجاد سیستم های فوالد مبارکه بودیم، بسیاری 
از بخش ها سیستم داشتند، ولی هر سیستِم هر بخش کار خود را 
می کرد و ارتباطات بین این سیستم ها ضعیف بود. اینکه ارتباطات 
ضعیف تبدیل به ارتباطات قوی شود، کافی نیست؛ بلکه این ها در 
لحظه باید یکپارچه و نظام مند باشند. یکپارچگی یکی از کلمات 
باارزش در مباحث مغزافزاری و سخت افزاری است. یکپارچگی ای 
که بین تجهیز و مغزافزار و نرم افزار به وجود می آوریم، سیستم را شکل 
می دهد. امری که در فوالد مبارکه به خوبی طراحی و اجرایی شده 

است.
در اقتصاد کشور هم باید یک سیستم درست کنیم. در این سیستم 
بانک نمی تواند جداگانه برای خودش، گمرک برای خودش و هر 
وزارتخانه هم برای خودش سیستم درست کند. همه این سیستم ها 
باید زیرسیستم های یک سیستم یکپارچه باشند تا اثر همدیگر را 
تقویت کنند، به جای آنکه اثر همدیگر را خنثی سازند و یا از میان 
ببرند. پیامی که از فوالد مبارکه می توانست در کل اقتصاد کشور 

طنین انداز شود، مسئله یکپارچگی بود.
گرفت  مبارکه  فوالد  پروژه  به  می توان  که  ایرادی  عمده ترین  شاید 
تحوالتی است که باید در صنعت ایران رقم می زد، ولی این تحوالت 
به سرعتی که باید شکل نگرفت. در پی تجربه فوالد مبارکه در کشور 
باید اتفاقات صنعتی بیشتر و بهتر و سریع تری رقم می خورد، ولی 
این امر آن گونه که باید پیش نرفت و شاید آموزه های فوالد مبارکه 
به درستی انتقال نیافت و یا شاید پیام فوالد مبارکه آن گونه که باید از 
سوی جامعه صنعت ایران شنیده نشد. دلیل این شاید تا حدودی 
به مسائل و فشارهای جهانی مرتبط باشد و یا هر دلیل خارجی یا 
داخلی دیگری. به هر حال آنچه مهم است این است که فوالد مبارکه 
را  و وفاداری خود  پایداری  و  اولیه اش همچنان استمرار  در هدف 
حفظ کرده است و مجموعه های مدیریتی که در فوالد مبارکه ایفای 
مسئولیت کرده اند، همواره سعی کرده اند این محوریت را از دست 
ندهند و از این مجموعه به عنوان پایلوتی برای کل کشور صیانت 
کنند. در واقع هر تحول و یا سیاستی که در فوالد مبارکه طی این 
سی سال به دست کارکنانش اجرایی شد در ذات خود هدف کالن 
منافع ملی را مدنظر قرار می داد و اولویت اصلی اش نگاه ملی بود، نه 

محدوده فوالد مبارکه.

فوالد  پروژه  به  می توان  که  ایرادی  عمده ترین  شاید 
باید در صنعت ایران  مبارکه گرفت تحوالتی است که 
رقم می زد، ولی این تحوالت به سرعتی که باید شکل 

نگرفت.



29 23 دی ماه 1401 





دوران ساخت
عملیات اجرایی

150,000
تن سازه فلزی

در ساخت مجتمع فوالد مبارکه به کار برده شد .
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تاریخ بلند فوالد نوین در ایران به اواخر قرن نوزدهم و تالش های 
محمد حسن خان امین دارالضرب برمی گردد که اقداماتش برای 
استقرار صنعت فوالد در ایران در پی بحران های عصر قاجار نافرجام 
ماند. آن زمان تقریبًا حدود ۳0 سال از زمان ابداع فرایند صنعتی 
تولید فوالد در نوعی کوره ذوب در انگلستان می گذشت. تالش های 
بعدی کشور ازجمله هم  زمان با جنگ دوم جهانی و توقیف کشتی 
حامل تجهیزاتی که از کمپانی دماگ-کروپ آلمان راهی ایران بود، 
توسط قوای متفقین بی نتیجه ماند و پس از آن نیز غرب عامدانه 
پا پس  ایران  برای استقرار چنین صنعتی در  از درخواست دولت 
کشید تا در نهایت ایران در نیمه دوم دهه 1۳40 در گرماگرم جنگ 
سرد، روی به شوروی گرداند و ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 

کارخانه عظیم فوالدسازی در ایران شکل گرفت. 
بر  شد  آغازی  می ساخت،  ساختمانی  فوالدهای  که  ذوب آهن 
 .1۳50 دهه  در  دیگر  فوالدسازی  چندین  ساخت  قراردادهای 
قرارداد ساخت یک فوالدسازی 2.۳ میلیون تنی در اهواز )1۳5۳(، 
قرارداد ساخت یک فوالدسازی 2.4 میلیون تنی در بندرعباس با 
فوالدسازی  یک  ساخت  قرارداد  و   )1۳54( ایتالیایی  شرکت های 
)در   )1۳56( انگلیسی  شرکتی  با  اصفهان  در  تنی  میلیون   1.5
محل کنونی فوالد مبارکه( منعقد شد اما جریانات ناشی از انقالب 
اسالمی این پروژه ها را به محاق برد. دو پروژه اهواز و اصفهان را 
منعقد  ایتالیایی ها  با  که  بندرعباس  پروژه  اما  کرد،  ابطال  به کلی 

شده بود، با تالش هایی که سروش کامیاب، مدیر فوالد بندرعباس 
کند،  منصرف  قرارداد  ابطال  از  را  انقالب  شورای  تا  داد  خرج  به 
سرنوشت دیگری یافت. شورای انقالب نهایتًا به دالیلی پروژه را به 

اصفهان منتقل کرد.
سروش کامیاب، مدیرعامل )دهه 1۳50( فوالد بندرعباس )بارکو( 
در خصوص آن پروژه می گوید: »یک پروژه مبتنی بر احیا مستقیم 
این پروژه را  ایتالیایی  و ساخت ورق های فوالدی بود. سه شرکت 
عهده دار بودند و قرار بود مهندسی این کار را Italimpianti انجام 
دهد و برای نورد هم سین سیور سرمایه گذاری کند. ایتال سیور هم 
انواع فوالدسازی و درعین حال سیستم های الزم برای گرداندن این 
در  که  پروژه  این  در خصوص سرنوشت  را می داد.« وی  مجموعه 
بحبوحه انقالب به طور کامل تعطیل شده بود می گوید: »در نهایت 
آقایان به این نتیجه رسیدند که فوالد بندرعباس باید حتمًا منتقل 
شود؛ اما من مخالف این کار بودم. با بودن کارخانه فوالد مشکلی 
نبود؛ اما می خواستند در بندرعباس نباشد. چون می گفتند برای 
شیرین کردن آب هزینه گزافی باید صرف شود. من می گفتم باید 
تجهیزات را وارد و از بندر به جایی که شما می خواهید حمل کنیم 
که هزینه زیادی دارد. دیگر اینکه نیمی از سنگ آهن را باید وارد 
کنیم، چون نمی توانیم سنگ آهن را به بندرعباس بیاوریم و از آنجا 
و نقشه  براساس فلسفه  این کار  بعد هم  به اصفهان حمل کنیم. 
ایجاد شده؛ اما به هرحال قرار شد کارخانه به اصفهان منتقل شود. 

روایتی از شکل گیری فوالد مبارکه
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دلیل انتخاب اصفهان هم این بود که در داخل شرکت ملی صنایع 
فوالد ایران قرار بود مجتمعی به نام فوالد اصفهان تشکیل شود که 
نورد سرد داشته باشد و آن ها هم کارشان را شروع و تحقیق کرده 
بودند. البته از فوالد مبارکه کوچک تر بود که گفتند این کار محلی از 

اعراب ندارد و کار باید متوقف شود.«
به  دیگر  بود  قرار  آنچه  و  بود  نگرفته  البته حرکت چندانی صورت 
نام فوالد مبارکه شناخته شود، در حد همین اسم باقی مانده بود. 
تحوالت از زمانی شروع شد که مردی ۳5 ساله به نام محمدحسن 
عرفانیان در 16 آذر 1۳60 به عنوان مجری طرح فوالد مبارکه حکم 
گرفت. وی اصالتًا کرمانی، متولد 1۳25 در مشهد و فارغ التحصیل 
در  را  خدمتش  بود.  تهران  صنعت(  و  )علم  پلی تکنیک  دانشگاه 
سال های 50 تا 52 در ذوب آهن گذرانده بود و شرکتی پیمانکاری 
را در مشهد اداره می کرد. سابقه دوستی اش با محلوجی سبب شد 
بعد از انقالب به مدیریت سیمان درود فراخوانده شود؛ اما بعد از 
از کار دولتی به  یک سال کنار گذاشته شد و در حالی که دل زده 
مشهد بازگشته بود، از سوی انجمن ملی فوالد برای مدیریت پروژه 

فوالد مبارکه با او تماس گرفته شد.
عرفانیان می گوید: »آن زمان آقای موسویانی که وزیر معادن و فلزات 
صالحی فروز  آقای  عهده  بر  را  فوالد  ملی  شرکت  مدیرعاملی  بود، 

گذاشت. زمانی که من طرحم را در ذوب آهن می گذراندم، او مدیر 
نام  به  بودم. شخصی  نیرو حرارت  و من مدیر شیفت  برق  شیفت 
موحدیان، مدیر قبلی فوالد مبارکه، شهید شده بود و به دنبال فردی 
برای فوالد می گشتند که آقای محلوجی من را معرفی کرده بود. در 
دفتری در چهارراه نظر مراسم معارفه من برگزار شد. همه کارکنان 
آنجا جمع شده بودند، چون کارخانه ای وجود نداشت. فوالد مبارکه 
فقط یک قطعه زمین بود که داشتند تسطیحش می کردند. اولین 
قدمی که برداشتم این بود که تصمیم گرفتم کار اجرایی را شروع 
کنم و آن ها را درگیر کار کنم. البته این تصمیم را تنها چند روز بعد از 
گرفتن حکم انجام دادم. از گروه مهندسان پرسیدم کجا از همه جا 
آماده تر است که کلنگ کار زده شود؟ گفتند سالنی که بعد از اینکه 
ورق تولید شد برای صافکاری از آنجا استفاده می شود. خواستم 
نقشه سالن این کارخانه را روی زمین پیاده کنیم. مهندسان به من 
گفتند حدود 20 روز طول می کشد تا آماده شویم. اوایل بهمن ماه 

تحوالت از زمانی شروع شد که مردی 35 ساله به نام محمدحسن 
عرفانیان در 16 آذر 1360 به عنوان مجری طرح فوالد مبارکه حکم 

گرفت
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و  بررسی کرده ایم  ما  و گفتند  تقاضای جلسه کردند  از من  و  بود 
را که  این کار مشکل دارد و شدنی نیست. علت  متوجه شده ایم 
پرسیدم گفتند ما در نقشه محاسبه قوس زمین را که در هر کیلومتر 
نداریم.  را هم  کار  این  نقشه بردار  و  نکرده ایم  است  دو سانتی متر 
باالخره این کلنگ 21 بهمن به زمین زده شد. افرادی که در این 
پروژه وارد شده بودند عادت داشتند کارهای کوچک انجام دهند 
انجام دهند.  را  پروژه عظیم  و در مخیله شان نمی گنجید که یک 
نمی دانستم  هم  خودم  شاید  کنند.  فکر  وسیع تر  کردم  وادارشان 

فوالد مبارکه چیست و قرار است چه کاری در آن انجام شود.«
فضای سیاست زده سال های آغاز دهه 1۳60 مسلمًا برای شروع 
در  عرفانیان  بود.  نامطلوب  بسیار  ابعاد  این  با  فوالدی  پروژه  یک 
محیط  را  محیط  ابتدا  همان  از  »ما  می گوید:  دوره  آن  خصوص 
کارهای  سمت  به  را  فضا  کسی  ندادیم  اجازه  و  کردیم  اجرایی 
سیاسی ببرد. من در سال های 1۳61 و 1۳62 روی یکپارچگی کار 
کردم. اولین کار من این بود که سیاسی بودن را در فوالد مبارکه 
از بین ببرم. افکار سیاسی ای بود که تحت تأثیر برداشت غلط از 
غیرسیاسی  فضای  این  ایجاد  از  بعد  بود.  آمده  وجود  به  انقالب 
به  بندرعباس  از  که  کسانی  رفتیم.  تأسیساتی  کارهای  دنبال  به 
اصفهان آمده بودند حدود 500 نفر بودند و ما هم تا آخرین مرحله 
تأسیس، 200 نفر بیشتر استخدام نکردیم و با همان ۷00 نفر دوره 
ساخت کارخانه را پیش بردیم. چون می خواستیم خودمان درگیر 
انجام دهیم  را  پروژه  این  پیمانکاری  نظام  با  و  اجرایی نشویم  کار 
کارهای  و  زمینه سازی  فقط  مبارکه  فوالد  نفری   ۷00 سازمان  و 
تدارکاتی را انجام می داد. تجهیزات مختلفی خریداری شد، ولی 
اجرا را خود فوالد مبارکه انجام نمی داد. بنابراین 200 پیمانکار به 
فوالد مبارکه آوردیم و واحد به واحد نقشه ها را از خارجی ها تحویل 
گرفتیم و شروع به اجرا کردیم. بیشتر وقت ما صرف این می شد که 
ساختار اجرایی را در ایران طراحی کنیم. نکته مهم فوالد مبارکه 
همین طراحی ساختار اجرایی بود. ما قبل از انقالب هیچ کاری، 
حتی کاری در ابعاد یک صدم فوالد مبارکه را هم به دست ایرانی ها 
پاالیشگاه  نساجی،  سیمان،  کارخانه  هیچ  بودیم.  نداده  انجام 
و... تا قبل از آن توسط ایرانی ها ساخته نشده بود و همه کارها را 
خارجی ها انجام داده بودند و مدیریت هم خارجی بود و پیمانکار 

ایرانی زیردست خارجی ها کار می کرد.«
مدیر جوان در نخستین گام، چالش های حقوقی قراردادها را پیش 
روی خود می دید: »من در شرایط انقالبی آن زمان هنگامی که به 
فوالد مبارکه وارد شدم با دو قرارداد متفاوت روبه رو بودم که یکی را 
لغو کرده بودند و من باید مسائل حقوقی آن را حل وفصل می کردم 
و قرارداد دیگر انتقال کارخانه از اصفهان به بندرعباس بود که من 
باید ضمن جانمایی آن در اصفهان، قراردادهای آن را با خارجی ها 
تنظیم و تثبیت می کردم. تنظیم این قراردادها با دولت و مجلس 
آن زمان و وضع قوانین و شیوه اجرایی کار، خود داستان مفصلی 

است.«
با فکری بلند عمل کرد و تنها به  عرفانیان در مدیریتش بر پروژه 

چشم انداز ساخت محصول فوالدی بسنده نکرد. وی می گوید: »دو 
تعریف اصلی این مجموعه را از تجربه جهانی گرفتیم. تعریف اول 
اینکه حوزه ای که ما به دنبال صنعتی کردن آن هستیم در حقیقت 
عبارتی،  به  است.  صنعت ساز  و  فراصنعتی  بلکه  نیست،  صنعت 
با تسلط بر این صنعت، می توان بر تمام صنایع و تکنولوژی های 
موجود مثل انرژی هسته ای، نفت و برق در دنیا مسلط شد. تعریف 
دوم اینکه فوالد مبارکه به منظور الگوسازی برای اقتصاد، اشتغال، 
دانشگاه ها  و  انتظامی  نیروی  آب،  و  انرژی  مسائل  زیرساخت ها، 
و در نهایت الگوی زیست شکل می گرفت. به عبارت دیگر، فوالد 
باید به بنچ مارک و نمادی برای الگو گرفتن سایر صنایع ایران بدل 

می شد.«
فوالد مبارکه در دهه 60 که کشور درگیر مسائل پرشمار جنگ بود، 
برای رسیدن به اهداف ترسیم شده اش از سوی عرفانیان، با ثبات 
قدم و پافشاری گام برمی داشت. شرکت ملی فوالد ایران در جنوای 
ایتالیا دفتری داشت که فرستادگان فوالد مبارکه در آن به شدت کار 
می کردند و طرح ها و نقشه ها را مورد بررسی و تأیید قرار می دادند.

مرتضی طالیی، مهندس مکانیک که در سال 1۳6۳ به استخدام 
فوالد مبارکه درآمد، در خصوص فضای کاری و مدیریت عرفانیان 
می گوید: »در آن مقطع فوالد مبارکه عمدتًا بیابان بود. پروژه تازه 
و  بود  شده  آغاز  خاک برداری ها  بود  سالی  دو  یکی  و  شده  شروع 
به عنوان  من  بودند.  فونداسیون  اجرای  حال  در  سالن ها  برخی 
کارشناس نورد سرد در قسمت مکانیک مشغول انجام وظیفه شدم و 
در بخش معاونت اجرای واحدها شروع به کار، مطالعه و برنامه ریزی 
این  هم  اصلی  دلیل  شدم.  مبارکه  فوالد  مجذوب  واقع  در  کردم. 
محیطی  محیط،  بود،  فراهم  به شدت  یادگیری  امکانات  که  بود 
پشتیبانی کننده بود و مجری طرح، آقای عرفانیان، دیدگاه هایی 
باالتر از یک مجری طرح کارخانه داشت و ما به این نتیجه رسیدیم 
که در سایه این دیدگاه ها می توانیم به توسعه فردی و توسعه شغلی 

بیشتری برسیم.
یک  که  بود  این  بود  دیده  تدارک  عرفانیان  آقای  که  خوبی  برنامه 
دست  به  من  از  که  شناختی  به  توجه  با  را  صنعت شناسی  برنامه 
آورده بود، برایم طرح کرد و اعزام من به ایتالیا کمی به تأخیر افتاد 
ایران  صنعت  شناخت  یعنی  برنامه  این  شود.  تمام  برنامه  این  تا 
بسیار عبرت آموز بود و چشم و ذهن مرا باز کرد، چون تا قبل از آن ، 
همه آموزش ها در دانشگاه نظری بود و ذهنیت من در یک فضای 
آکادمیک شکل گرفته بود، ولی با برنامه ریزی فوالد مبارکه، رفتیم و 

 فوالد مبارکه به منظور الگوسازی برای اقتصاد، اشتغال، 
و  انتظامی  نیروی  آب،  و  انرژی  مسائل  زیرساخت ها، 

دانشگاه ها و در نهایت الگوی زیست شکل  گرفت

برایانتقالتجهیزاتبهمحلپروژه،فوالدمبارکهدرمواردیناگزیراز
ساختجادهها،پلهایاسایرخدماتزیرساختیشد.
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از صنایع اطراف اصفهان و صنایع واقع در جاده کرج و تبریز و اراک 
و ساوه بازدید می کردیم و با این صنعت ها و ساختار سخت افزاری 
و محصوالت و ویژگی های آن ها آشنا شدیم و با این تجربه به ایتالیا 
اعزام شدیم. این آموزش ها خیلی به من کمک کرد، چون وقتی در 
ایتالیا با صنایع و ویژگی آن ها آشنا می شدم، خودبه خود مقایسه ای 
در ذهنم شکل می گرفت. این امر بسیار برای من راهبردی بود و 
این ذهنیت را در من شکل داد که چرا ما نتوانیم به آنجا که آن ها 
رسیده اند برسیم. شاید به نظر برسد که این ذهنیت برای یک فرد 

2۷-28 ساله که تازه وارد صنعت شده کمی زود است، ولی همین 
به دیدگاه های  بتوانم  مبارکه  ادامه خدمت در فوالد  باعث شد در 

پایه ای برسم که حین کار در فوالد مبارکه راهگشای ما بود.«
پروژه فوالد مبارکه از هر حیث پروژه عظیمی بود. ۳2 کارخانه باید 
این سادگی ها  به  داستان  راه اندازی می شد.  مبارکه  فوالد  در دل 
را در مسیر  البته موانع بسیاری  و  پیچیدگی ها  نبود و سختی ها، 

خود از سر گذراند.
عرفانیان می گوید: »در سال 1۳61 تصمیم گرفتیم ساختار اجرایی 
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کار سیویل را مشخص کنیم. یک اصل این بود که کارخانه را توسط 
نظام پیمانکاری و نه امانی و تعاونی اجرا کنیم. این تجربه ای بود 
که تا آن زمان در مملکت اجرا نشده بود. ما باید قرارداد و ساختار 
اجرایی را هماهنگ می کردیم. من به دنبال این بودم که قاعده را 
پیدا کنم و هرجا قاعده با قوانین مملکت مطابقت دارد اجرا کنم و 
هرجا مغایرت دارد به دنبال راه حل بروم. قراردادی که ما داشتیم 
به هیچ وجه با قوانین و دستورالعمل های ما در داخل کشور مطابقت 
با آن  نداشت و از طرف دیگر؛ نظم و قاعده ای هم بود که بتوان 

پروژه را اجرا کرد. پس من باید هر دو طرف را سازمان دهی می کردم 
)اصالح قرارداد خارجی و سازمان دهی مقررات داخلی(. 

فهرست بها  و  پیمانکاری  نظام  عظیم  پروژه های  برای  زمان  آن  ما 
نداشتیم. ما خودمان با کمک ایریتک فهرست بها را به وجود آوردیم 
که بتوانیم به طور قانونی کار کنیم. باید قواعد این کار را در مملکت 
نزد  را  روش  تدوین  و  سیاست گذاری  بنابراین  می کردم؛  ایجاد 

دیدارگروهکارشناسانایتالیاییبامهندسعرفانیانومرحومهوشنگ
حکیمداورمسئولقراردادهایفوالدمبارکه)درمرکزتصویر(.





دوران ساخت

450,000تن
تجهیزات از مسیرهای

 صعب العبور
حمل و به کارخانه منتقل شده است
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خودمان پی گرفتیم. تدوین روش را به دو قسمت تقسیم کردیم. 
کاری که در ابتدا کردیم این بود که قرارداد خارجی را اصالح کنیم. 
دوم اینکه از این قرارداد چه مواردی را در داخل انجام دهیم و چه 
مواردی را خارجی ها برایمان انجام بدهند. براساس تجربه ای که 
یاد  که  مواردی  و  آورده  به دست  و داخلی ها  با خارجی ها  کار  در 
گرفته بودیم، کار را شروع کردیم. ما در درون خودمان هسته هایی 
داشتیم که باید نقش آن ها را تعریف می کردیم. مواردی را هم در 
نداریم. تصمیم  پیگیری می کردیم که چرا  باید  و  داخل نداشتیم 
گرفتیم با همه این ها هماهنگی ایجاد کنیم. پیش نویسی را در این 
باره نوشتیم. در پیش نویس مشخص بود که ما کارکنانی با ترکیبی 
خاص در داخل فوالد مبارکه داریم و همین طور ایریتک را در کنار 
خودمان داشتیم. برای ایریتک نقش مشاور مادر را تعریف کردیم، 
و  نظارت  بودیم  کرده  تعریف  که  ساختاری  کل  بر  ایریتک  یعنی 
نواقص را برایمان مشخص می کرد. در داخل پیمانکارانی داشتیم 
جزئیات  با  را  وسایل  و  ابزار  تمام  باید  ما  و  نداشتند  کار  ابزار  که 
نه  بود،  خدمت دهنده  ما  خود  وظیفه  بنابراین  می کردیم؛  آماده 
نظارت کننده، درعین حال که باید بر کار ایریتک نظارت می کردیم؛ 
بنابراین نظارت ما الیه ظریفی بود. به ایریتک هم اعتماد زیادی 

داشتیم.
من به عنوان مجری طرح و آقای لنکرانی به عنوان نماینده وزیر و 
مسئول قراردادهای خارجی )چون زبان خارجی می دانست( کار 
را پیش می بردیم. من برای اینکه با ایشان رابطه نزدیک تری داشته 
باشم، او را مسئول ایریتک کردم و از آن به بعد به عنوان مشاور مادر و 
ناظر مقیم زیر نظر فوالد مبارکه قرار گرفت. در ادامه باید نظام مالی 
اعتقاد  زمان  آن  کنیم.  تأمین  پول  بتوانیم  که  تنظیم می کردیم  را 
قوانین کشور مطابقت  از  با هیچ یک  فرایند اجرای طرح  داشتیم 
ببریم  به مجلس  را  ماده واحده ای  بنابراین تصمیم گرفتیم  ندارد؛ 
این  به  باشد.  قوانین کشور مستثنا  از کلیه  پروژه  این  و بخواهیم 
منظور در سال 1۳61 گزارشی از وضعیت نابسامان قرارداد تهیه 
و  نیست  قابل اجرا  و  و خارجی دارد  اینکه اشکال داخلی  کردیم. 
این گزارش را به شورای اقتصاد بردیم. در شورای اقتصاد افرادی 
مثل مرحوم عالی نسب مشاور نخست وزیر، همچنین آقای محمد 
غرضی، آقای عرب زاده رئیس سرمایه گذاری ها و آقای احمد توکلی 
حضور داشتند. آقای عالی نسب گفت: مملکت ورق ندارد، تو اگر 
بده.  استعفا  نداری  عرضه  اگر  و  کن  تولید  ورق  برو  داری  ُعرضه 
مملکت به ورق احتیاج دارد، "اجرایی نیست" را قبول نداریم. من 
هم گفتم اجرایی است اما شرط دارد. به من گفتند تمام شرط ها 

کردیم.  تعیین  را  مواردی  شروطمان  برای  ما  می کنیم.  قبول  را 
اول اینکه گفتیم آئین نامه شرکت ملی فوالد به درد نمی خورد که 
گفتند خودتان آئین نامه را بنویسید. دوم گفتیم با نظام هایی که در 
سازمان برنامه نوشته شده نمی توانیم کار کنیم که از ما خواستند 
با این سازمان هماهنگی کنیم. مورد سوم اینکه گفتیم ما با قوانین 
جاریه نمی توانیم کار کنیم. از ما خواستند ماده واحده ای بنویسیم 
و به مجلس بدهیم. ما هم ماده واحده را تنظیم کردیم که قرارداد 
ما مستثنا از برخی از قوانین جاریه باشد. بسیاری افراد مخالفت 
کردند، اما با فشاری که آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی آورد و 
حرف ما را گوش کرد و اینکه نخست وزیر وقت هم ما را تأیید کرد، 
باالخره مجلس ماده واحده ای را به مدت پنج سال تصویب کرد که 
ارز دفتر جنوا و ریال فوالد مبارکه از قوانین جاریه مستثنا شود و 
تابع آئین نامه ای شود که هیئت دولت تصویب می کند. هر سه ماه 
یک بار هم فوالد مبارکه ملزم شد گزارش های عملکرد خود را به 
مجلس و کمیسیون و برنامه وبودجه و صنایع و معادن بدهد و من 
نظر مجلس  زیر  و  آمدم  بیرون  دولت  و  وزارتخانه  نظر  زیر  از  عماًل 
رفتم و باید به آن ها پاسخگو می بودم. وزارت اقتصاد و دارایی هم با 
این اختیارات مخالف بودند و می گفتند همه با این مسائل مشکل 
دارند. ما قواعدی را که می توانست فوالد مبارکه را بسازد در ایران 
هاشمی  آقای  به  مبارکه  فوالد  راه اندازی  زمان  در  دادیم.  سامان 
مملکت  جاری  قانون  اساس  بر  کارخانه  این  گفتم  رفسنجانی 
ساخته نشده است، بلکه بر اساس استثنائات قانون ساخته شده 
است. اگر می خواهید کارخانجات این چنینی ساخته شود همین 

استثنائات را تبدیل به قانون کنید.«
مسائل  که  بود  خارجی  قراردادهای  اصالح  بحث  دیگر  چالش 
فراوانی داشت. طرف های قرارداد پرشمار بودند. قرارداد با فروش 
نفت ایران به ایتالیا گره خورده بود و بخشی از قرارداد مربوط به 
وزارت نفت بود. سه شرکت ایتالیایی بحث های مهندسی را پیگیری 
می کردند و برخی همچون ایریتک به عنوان شرکت واسط انتقال 
تکنولوژی در این قرارداد که 80 درصد آن سهم ایران و 20 درصد 
آن با مشارکت ایتالیا بود حضور داشتند. عرفانیان می گوید: »بعد 
از انقالب وزارت نفت، قرارداد نفت را نقض کرده بود. طرف های 
با  مشارکت  قرارداد  انقالب،  شورای  مصوبه  استناد  به  ایتالیایی 
شرکت ایریتک و بارکو را لغو کرده بودند. یعنی ما پشتوانه مالی و 
فنی و بازرگانی نداشتیم و سفته های طرف ایرانی را هم با اختیار 
این  به  باید  ما  پس  بودند.  فروخته  بازار  در  و  کرده  آزاد  خودشان 
قرارداد انسجام می دادیم. اگر قرار بود به ۳0 تن قرارداد انسجام 

مجلس ماده واحده ای را به مدت پنج سال تصویب کرد که 
ارز دفتر جنوا و ریال فوالد مبارکه از قوانین جاریه مستثنا 
تصویب  دولت  هیئت  که  شود  آئین نامه ای  تابع  و  شود 
شد  ملزم  مبارکه  فوالد  هم  بار  یک  ماه  سه  هر  می کند. 
و  کمیسیون  و  مجلس  به  را  خود  عملکرد  گزارش های 

برنامه وبودجه و صنایع و معادن ارائه بدهد
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بدهیم، چند سال طول می کشید؛ بنابراین مجبور بودیم از جایی 
وارد شویم که طرف ایتالیایی مجبور شود تا آخر کار با ما همراهی 
کند. در این میان تنها شخص باتجربه گروه ما آقای کامیاب بود. ما 
به طرف ایتالیایی متذکر شدیم که باید حتمًا نفت ببرد و اگر این کار 
را نکند ما نمی توانیم قرارداد را پوشش مالی بدهیم. دوم اینکه قرار 
گذاشتیم سفته هایی را که در بازار فروخته بودند، برگردانند و 15 
درصد پول نفتی را که خریده اند به حساب بانک مرکزی بریزند و 85 
درصد را LC باز کنند. قرار بود سفته ها شش ماه بعد از راه اندازی 
و  بودیم  خاک برداری  مراحل  در  هنوز  ما  درحالی که  شود،  آزاد 
قرار شد سفته ها را به مدت شش سال دیگر نگه دارند. سال های 
1۳60 و 1۳61 تا انتهای 1۳62 نوعی وحدت در تمام ابعاد ایجاد 
فوالد  نام  به  چیزی  که  بود  این  اسمًا  قرارداد  مثال  برای   کردیم. 
مبارکه داریم که از آن ورق بیرون می آید؛ اما وقتی وارد آن شدیم 
واحدی  هنوز  نداریم؛  مستقیم  احیا  طرح  این  در  هنوز  فهمیدیم 
به هم وصل  را  کارخانه  دو قسمت  که  تختال  نام خنک کننده  به 
می کند نداریم؛ واحدی به نام تعمیرات نداریم که بخواهیم قطعه ای 
را اصالح کنیم؛ به موضوع قطعات یدکی کارخانه اصاًل رسیدگی 
یک بارمصرف  آب،  تا  بود  نشده  دیده  تصفیه خانه ها  بود؛  نشده 
نباشد و ما نمی توانستیم آب زاینده رود را به عنوان آب یک بارمصرف 
استفاده کنیم. عماًل تصفیه خانه ای در سر راه نداشتیم، مگر اینکه 
یک تصفیه خانه می داشتیم که بتوانیم از آب دوباره استفاده کنیم، 
مجبور بودیم تا جایی که ممکن بود آب را تصفیه و از آن استفاده 
کنیم. به موضوع برق پرداخته نشده و جزو تعهدات طرف خارجی 
نبود.  تعهدات  در  هم  کارخانه  بهره برداری  دوران  آموزش  نبود. 
طرف خارجی تعهد داشت نقشه ها را طراحی کنند و ما تأیید کنیم، 
تجهیزات را طرف خارجی بسازد و ما نظارت کنیم، تجهیزات را به 
ما تحویل داده و ما خودمان نصب کنیم و آن ها نظارت کنند و با 
پرسنلی که آموزش می دهند کارخانه زیر نظرشان به بهره برداری 
برسد؛ بنابراین در همه موارد تعهداتی بر عهده طرف ایرانی بود که 

هیچ سامانی به آن ها داده نشده بود.«
با  مبارکه  فوالد  ساخت  خارجی  قراردادهای  به  دادن  سامان 
اقتصادی  شرایط  که  منحصربه فردی  فرصت های  از  بهره گیری 
خاص آن برهه اروپا ایجاد کرده بود با زیرکی طرف ایرانی به نسبت 
خوب بسته شد. شرکت ژاپنی کوبه تکنولوژی آمریکایی میدرکس 
ایرانی  طرف  و  کرد  اجرایی  مبارکه  فوالد  برای  را  مستقیم  احیا 
توانست از یک موقعیت ویژه پروژه را قیمتی بسیار کمتر از انتظار 

به اتمام برساند.

به طرف  دانش  انتقال  به نوعی  که  بود  قرارداد  نوع  مسئله مهم تر 
ایرانی را میسر کرد. محمدعلی شهریاری که در دهه 1۳60 در دفتر 
از کسانی بوده که در طرح فوالد  ایران  جنوای شرکت ملی فوالد 
مبارکه حضور داشته است، می گوید: »قباًل رسم بود طرح ها را کلید 
در دست خریداری می کردند چون می خواستند مسئولیت کاماًل با 
طرف قرارداد باشد، ولی ما قرارداد این طرح را از ابتدا به شکلی 
تعریف کردیم که خودمان بخشی از فرایند انجام کار باشیم، یعنی 
اواًل تجهیزات به صورت FOB تنظیم شد و تجهیزات خارجی را در 
محل بندر خارجی تحویل می گرفتیم تا عملیات انتقال تجهیزات 
و نصب را خودمان انجام دهیم. ضمن اینکه در قرارداد پیش بینی 
شده بود که در طول جریان طراحی و ساخت، نیروهای ما حضور 
داشته باشند و در دفتر جنوا هم نیروهای فوالد مبارکه بودند و در 
تدوین طرح ها حضور داشتند. حضور در تدوین طرح ها دو جنبه 
داشت: یکی جنبه یادگیری و دیگری جنبه نظارت از لحاظ تطابق 
با قرارداد. همچنین در این فرایند، اطالعات به ما  موارد اجرایی 
درد  به  بهره برداری  دوران  در  هم  اطالعات  این  و  می شد  منتقل 
می خورد و هم برای ساخت قطعات یدکی. من مسئول فنی خرید 
قطعات یدکی بودم و انتخاب تجهیزات و تعداد و مشخصات آن را 
با گروه ایتالیایی به طور مشترک انجام می دادیم و چون تجربه آن ها 
بیشتر بود، طبعًا تجربه آن ها به ما منتقل می شد. ما حضور داشتیم 
بهینه  به صورت  تعداد  و  نشود  افراط  یدکی  قطعات  میزان  در  که 
انتخاب شود. همچنین مشخصه های قطعات را کنترل می کردیم 
و در این پروسه از کارشناسان ایتالیایی رموز کار را می آموختیم. ما 

در استقرار سیستم ها هم همین تیم های مشترک را شکل دادیم.«
تا سال 1۳69 مسیر ساخت  از حدود سال 1۳64  ترتیب  این  به 
اما  شد؛  هموارتر  حقوقی  زیرساخت های  لحاظ  به  مبارکه  فوالد 
روند  گلوگاه،  یک  به عنوان  همچنان  کشور  زیرساختی  مسائل 
ساخت را کند می کرد. شهریاری می گوید: »دالیل اینکه ساخت 
فوالد مبارکه طوالنی تر از حد معمول شد یکی این بود که عماًل فوالد 
مبارکه تنها ساخته نشد، بلکه زیرساخت های کشور هم با آن ساخته 
شد؛ یعنی اگر ما می خواستیم قطعه بزرگی را از جنوب به مبارکه 
بیاوریم، بسیاری اوقات باید در مسیر برایش جاده یا پل می ساختیم. 
در مجموعه هایی که کنار دست کارخانه، آب و برق و گاز و جاده و 
راه آهن آماده باشد و شما فقط بخواهید درون مجموعه را بسازید، 
استاندارد زمانی بیش از ۳ سال نیست؛ ولی فوالد مبارکه مثل خیلی 
از کشورهای دیگر، اولین واحد صنعتی بزرگ خود را به این دلیل 
ساخت که می خواست کشور را بسازد. عماًل در مجموعه فوالد مبارکه 

سامان دادن به قراردادهای خارجی ساخت فوالد مبارکه 
با بهره گیری از فرصت های منحصربه فردی که شرایط 
اقتصادی خاص آن برهه اروپا ایجاد کرده بود با زیرکی 

طرف ایرانی به نسبت خوب بسته شد
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این باور بود که داریم زیرساخت های کشور را می سازیم. مجموعه 
معدنی کشور به خاطر کششی که فوالد مبارکه ایجاد کرد به حرکت 
درآمد، یا مجموعه راه آهن مجبور بود ارتقا پیدا کند، یا با انتقال 
گازو برقی که به فوالد مبارکه صورت گرفت سبب شد بسیاری از 
شهرهای واقع در مسیر از این نعمت ها برخوردار شوند. اصاًل قصد 
کشور از ایجاد فوالد مبارکه عماًل محصول فوالد نبود. حتی شعار 
این بود که کمترین ارزش فوالد مبارکه محصول فوالدی اش است. 
حتی می گفتند شرکت بریتیش استیل که قباًل قرار بود مجموعه 
فوالد اصفهان را اینجا بسازد گفته این پولی که می خواهید بدهید 
به ما و موادتان را هم ساالنه  ایجاد کنید، بدهید  را  این کارخانه 
بدهید و ما تا 99 سال ۳ میلیون تن فوالد به شما می دهیم. شاید 
ارزشی  هیچ  باطنًا  ولی  می رسید،  نظر  به  خوبی  معامله  ظاهرًا 
از جنبه ها  بسیاری  در  ایجاد شد  که  مبارکه  فوالد  نداشت، چون 
شدن  صنعتی  بود.  اینجا  کار  واقعی  ارزش  و  شد  متحول  کشور 
این نیست که فقط یک سرمایه گذاری انجام دهید، برای صنعتی 
شدن ساختار الزم است و در همه حوزه ها باید تمرین های مربوطه 
اتفاق بیفتد. برای انتقال دانش باید از شرکت های که در هر حوزه 
باید  شرکت ها  این  و  دهید  انجام  دانش  انتقال  می کنید  ایجاد 
تمرین کنند و بعد خودشان ادامه دهند. یکی از کارهای مهم فوالد 
مبارکه ایجاد بسترهای الزم برای ساخت کارخانجات در کشور در 
حوزه های مختلف بود. در حوزه آموزشی، در حوزه جاده و راه آهن، 
در حوزه انرژی و همه این ها به بهانه فوالد مبارکه فعال تر شدند و 
همین باعث شد فوالد مبارکه بتواند زیرساختی برای تکرارپذیری 

خود ایجاد کند.«
با این همه، کندی کار فشار را بر مدیریت پروژه و سایر عوامل پروژه 
بیشتر و بیشتر می کرد. عرفانیان می گوید: »تا سال 1۳۷0 از نظر 
نصب 90 درصد کارها پیش رفته بود؛ اما از نظر راه اندازی در حد 
صفر بود. این امر از تفاوت نگاه ما در داخل فوالد مبارکه و نگاهی 
ناشی  داشتند،  پروژه  این  به  مبارکه  فوالد  بیرون  از  دیگران  که 
می شد. یکی از این نگاه ها این بود که همه ازجمله کارشناسان 
بزرگ مملکت اعتقاد داشتند این کارخانه یا راه اندازی نمی شود 
یا غیراقتصادی و به دست خارجی ها راه اندازی می شود و حتی 
شد.  خواهد  آهن پاره  شهر  یک  اینجا  می گفتند  تندرو  عده  یک 
غیراقتصادی  هم  شود  راه اندازی  اگر  می گفتند  هم  میانه روترها 
اثر  می شود.  گردنمان  وبال  دیگر  واحدهای  مثل  و  بود  خواهد 
سازمان هایی  بر  دولتی،  باالی  میانه روی  و  تندرو  مدیران  نظرات 
که می خواستند زیربناها را در بیرون از فوالد مبارکه برای ما آماده 
کنند این بود که به خواب خرگوشی رفته بودند. مثاًل مسئول گاز 
مدیران  حتی  بعد.  تا  بینداز  راه  را  مبارکه  فوالد  حاال  تو  می گفت 
معدن گل گهر و چادرملو به من می گفتند شما چه کار دارید؟ چون 
من همیشه در مورد چادرملو و گل گهر اعتراض داشتم. من متوجه 
می شدم که این معدن که طرح مطالعاتی بود تا معدن شود خودش 
به اندازه 10 سال کار دارد؛ اما هیچ اقدامی انجام نمی دادند. در 
مورد آب و برق هم همین طور بود. کلی کمبود در کشور داشتیم. 

جاده و راه آهن هم جزو کمبودهای ما بود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم 
با راه اندازی هرچند مصنوعی، اتهامات را بپذیریم؛ اما هیاهوی 
راه اندازی فوالد مبارکه را به وجود آوریم. مثاًل پست توسط وزیر نیرو 
آقای غفوری فرد و نیروگاه توسط مرحوم حسن حبیبی راه اندازی 
شد و بقیه را توسط وزیر وقت که آقای محلوجی بود راه انداختیم 
فوالدسازی  به  تا  می کردم  افتتاح  خودم  را  کوچک تر  کارهای  و 
رسیدیم که نقطه ای بود که به مرحله ذوب رسیده بودیم و اینجا 
دیگر از رئیس جمهوری دعوت کردیم که البته سیاسیون علیه ما 
پرونده سازی کردند که این راه اندازی قالبی و نمادین است و باعث 
شد آنقدر فشارها زیاد شود که رابطه رئیس جمهوری با ما بد شد و 
اعتمادش از ما سلب شد. طوری که روز بعد با ما برخورد سنگینی 
کرد و جلسه ای هم گذاشت. آن زمان من اعالم کرده بودم سالی 
20 میلیارد پول الزم دارم تا کار را راه بیندازیم و رئیس جمهوری 
از  را هم  و درعین حال کارخانه  پول نمی دهم  به شما  گفتند من 
کارخانه ها  این  در  کارگر  نفر  هزار   18 زمان  آن  می خواهم.  شما 
به هرحال  داشتیم.  پیمانکارها  به  هم  سنگینی  بدهی  و  داشتیم 
پیشنهاد کردیم 10 میلیارد تومان وام به ما داده شود و اجازه دهند 
تجهیزاتی که در ابتدای کار برای کارخانه خریداری شده است، 
این  کتبًا  ولی  شد،  داده  من  به  شفاهًا  مجوز  این  شود.  فروخته 
کار انجام نشد و من بر اساس این صحبت شفاهی، این کارها را 
انجام دادم و به تمام پیمانکارها اعالم کردم پولشان تأمین شده و 
اجازه ندادم آن نگرانی و دعوایی که به من منتقل شد، به کارخانه 
منتقل شود. همه این ها به خاطر این بود که مصوبات و تصمیمات 
هم زمان نبود. بعضی از این کارها یک سال بعد انجام شد یا انجام 
نشد، تخلفات قانونی به حساب آمد و 8 سال بعد بابت جواب گویی 
به این تخلفات به دادگاه رفتم، ولی اجازه ندادم کار متوقف شود.«
اولین کارخانه از کارخانه های ۳2 گانه، کارخانه های تأسیساتی 
مثل آب، برق و گاز بود، زیرا هر واحدی می خواست راه اندازی شود 
به این انرژی ها نیاز داشت. دو سال راه اندازی این کارخانه های 
تأسیساتی زمان برد و اولین واحد خط تولیدی در سال 69 تکمیل 
شد، واحد تکمیل نورد گرم، همان واحدی که کلنگش زودتر به 
زمین خورده بود. عرفانیان می گوید: »بعد از تکمیل نورد گرم بر 
روی راه اندازی کوره های الکتریکی تمرکز کردیم و در نهایت سال 
1۳۷0 با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی یکی از کوره های ذوب 
را راه اندازی کردیم و از آن به بعد بقیه واحدها راه اندازی شدند و 
نهایتًا سال ۷2 افتتاح نهایی با حضور هاشمی رفسنجانی صورت 
گرفت و نورد سرد و قلع اندود و ... خطوطی بودند که بعد از سال 

۷2 عملیاتی شدند.«

یکی از کارهای مهم فوالد مبارکه ایجاد بسترهای الزم 
برای ساخت کارخانجات در کشور در حوزه های مختلف 

بود
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جمعه 25 دی 1371  |  15 ژانویه 1993
... . برف می بارید و امکان رفتن با هلی کوپتر نبود. ساعت هشت و 
نیم صبح به فالورجان رسیدیم. در سرمای صبحگاهی و زیر برف، 
جمعیت زیادی اجتماع کرده بودند. آقای شریعت، روحانی شهر 
خیرمقدم نه چندان جالبی گفت و من برایشان صحبت کوتاهی 
این  اینکه  برای  هم  و  مردم  حال  مراعات  سرما،  خاطر  به  کردم؛ 

برنامه بر برنامه های از پیش مشخص شده، اضافه شده بود...
از گذشت یک دوران  اینکه کارکنان مجتمع فوالد مبارکه پس  از 
طوالنی زحمت، ثمره تالش خود را می بینند، بسیار خوشحالم و 
ملت مان نیز خوشحال است و من این توفیق و مقاومت را به شما 
تبریک می گویم. صنعت فوالد مبارکه هم اکنون یکی از رشته های 
وابستگی را قطع کرده است و ما باید دیگر رشته های وابستگی را 
بتدریج قطع کنیم و روی پای خود باشیم. در دوران جنگ تحمیلی 
به علت نبود ورق های مناسب بسیاری از صنایع ما متوقف شده 
بود و شما علیرغم تمامی سختی ها، این کار را به نتیجه رساندید. 
نیروهای انسانی بسیاری در سایه همین صنعت برای ما ساخته 
مولد،  که  نیروهایی  و  ماست  کار  سرمایه  نیروها  این  و  شده اند 
آیندة  نویدبخش  می تواند  و  است  کشور  کننده  تقویت  و  سازنده 

بهتری باشد.
)افتتاح رسمی فوالد مبارکه(

برگرفته از کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی

پنج شنبه 4 مهر 1370 |  26 سپتامبر 1991
محلوجی،  آقای  و  زد  دور  چند  کارخانه  اطراف  در  هلی کوپتر 
واحدهای مجتمع را معرفی کرد. ساعت هشت و نیم نشستیم و 
مدیران معرفی شدند. از لوح مربوط پرده برداری کردیم. سپس به 
سالن بزرگ ذوب رفتیم. مدیران ایتالیایی و وزیر تجارت شان آمده 
بودند. به آن ها خوش آمد گفتم. از عملکرد ذوب و تخلیه یک کوره 
دویست تنی بازدید کردیم؛ فعاًل آهن قراضه مصرف می شود و بعدًا 

سنگ آهن با 20 درصد آهن قراضه.
انبارها، واحد  از واحدهای احیای مستقیم، نیروگاه،  اتومبیل  با   
ُگنُدله سازی و تولید گاز بازدید کردیم. سپس َنَورد گرم را دیدیم که 
در بخشی از آن با استفاده از کالف های وارداتی مشغول کار بودند. 
به واحد ریخته گری برگشتیم که محصول همان کورة مورد بازدید 
را به صورت اسلب های ده متری در می آورد. شیوه ُبرش اسلب 
را دیدیم و توضیح شنیدیم. در اتاق های کنترل، یک ایرانی و یک 
ایتالیایی بر ساخت و راه اندازی نظارت دارند. کوره دوم هم از فردا 

شروع به عمل آزمایشی می کند.
به سالن مراسم رفتیم. ایرانی ها و ایتالیایی ها جمع بودند. مدیر 
وزیر  و  ایتالیا  صنایع  مدیر  ایتالیا،  خارجی  تجارت  وزیر  مجتمع، 
هم  من  دادند.  گزارش  و  کردند  صحبت  ایران  فلزات  و  معادن 
صحبت کوتاهی نمودم و از همکاری ایتالیا و تالش مدیران تشکر 

کردم و لوح های تقدیر را به مدیران دادم.
انسانی  نیروی  توانایی  در  فراوانی  تاثیر  ها،  اینگونه طرح  اجرای 
ما خواهد داشت. مدیریت الیق این مجتمع، با اجرای این طرح 
تمامی  دربرداشته،  تومان  میلیارد  بر 80  بالغ  که هزینه ای  بزرگ 
جهات را در نظر گرفته و آینده نگری های خوبی داشته است. باید 
به مدیران برای انجام کارهای بزرگ، اختیارات وسیع داد. مدیرانی 
پروژه  و چنین  برنامه هایی  وارد چنین  و شهامت  با مردانگی  که 
های وسیعی می شوند، باید اختیارات الزم را و امکانات مورد نیاز 

را داشته باشند.
)افتتاح نخستین کوره قوس الکتریکی فوالد مبارکه(

روایت افتتاح
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انتقال دانش در جریان قراردادهای 
فوالد مبارکه

میسر شد.  الحاقی  قراردادهای  قالب  در  مبارکه  فوالد  به  ایتالیایی  از شرکتهای  دانش  انتقال 
مهمترین  از  یکی  داشت.  ادامه  دهه  1۳60  اواسط  تا  قراردادهایی  چنین  مباحث  پی گیری 
دستاوردهای فوالد مبارکه نیز همین انتقال دانش بوده است که بخشی از آن در قالب انتقال 

دانش بهره برداری مورد توافق گرفت. 
در  دولتی  ارگانهای  و  مبارکه  فوالد  بین  که  است  مکاتباتی  از  برگ  چندین  رو  پیش  صفحات 
خصوص مذاکرات و توافقات با شرکت  ایتال سیدر را در این ارتباط نشان می دهد. جزئیات قابل 
توجه و جالبی دارد و نشان می دهد مسئوالن وقت و مدیران فوالد مبارکه تا چه اندازه نسبت به 
این امر خطیر انتقال دانش مصمم بوده و با حس مسئولیت به آن چشم امید داشته اند. از جمله 
مبلغ این قرارداد انتقال دانش بهره وری نیز ذکر شده است؛ 6۷ میلیون دالر، امری که تاریخ 

نشان داد برای ایران مسلما بسیار عالی و مغتنم بوده است.

















بندرعباس  فوالد  ایجاد  برای  که   1۳54 سال  از  است.  سرگذرانده  از  را  بلند  تاریخی  مبارکه  فوالد 
در کرانه های خلیج فارس با کنسرسیومی از سه شرکت ایتالیایی قراردادی منعقد شد، تا انقالب 
اسالمی، جنگ و در پی آن تصمیم به انتقال پروژه به اصفهان، رخدادهای پرشماری عرصه اقتصاد 
و صنعت ایران را تحت تأثیر قرار داد. از ورای تمام رخدادها، اینک فوالد مبارکه به عنوان طالیه دار 
مسئولیت  و  ملی  منافع  بر  مبتنی  دانش محور  و  برنامه محور  توسعه  برای  الگویی  به  ایران  صنعت 
شهروند-شرکتی قابل تعریف است. از این دریچه نگاه به رخدادهای هم زمان با این پروژه در ایران و 
جهان می تواند این حرکت خطیر ملی که به بالندگی این صنعت مادر و صنعت ساز که نقطه تحولی 

در عرصه اقتصاد ملی شده است را بهتر ارزیابی کرد.  

فوالد مبارکه
یک وقایع نگاری کوتاه

انتصاب مهندس عرفانیان به عنوان مجری طرح 1360 )16 آذر(

کلنگ آغاز پروژه فوالد مبارکه به زمین زده شد 1360 )21 بهمن(

گذر از موانع قراردادی و تسریع در روند ساخت فوالد مبارکه 1364

نخستین افتتاح از واحدهای تولیدی فوالد مبارکه 1369

افتتاح نخستین کوره ذوب در شرکت فوالد مبارکه  1370)4 مهر( 

افتتاح رسمی کار خانه  1371 )23 دیماه(
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1994199519961997 1993

 ISO9001ISO 14001

تولید تختال با ضخامت 
۲50 میلی متر برای اولین بار  

در کشور )30 خرداد(

استقرار نظام پیشنهادها  
)31 خرداد(     

تأسیس شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان با ابتکار  

فوالد مبارکه    

استاندارد ملی ایران   
استقرار نظام گروه های بهبود         

)31 خرداد(

محمد حسن عرفانیان

سیدمحمد خاتمیعلی اکبر هاشمی رفسنجانی 

 احمد علی هراتی نیک 

جنگ های داخلی افغانستان 

جنگ بوسنی 

wwwاینترنت اکسپلورر

قانون تحریم بخش انرژی ایران از سوی آمریکا

تمرکز بر بهبود عملکردتمرکز بر ایجاد ظرفیت تولیدی

پیمان ماستریخت )پایۀ اتحادیۀ اروپا(

یاهوتلفن همراه نوکیاچین در تولید فوالد از آمریکا پیشی گرفت

فتح کابل توسط طالبان 
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13771378137913801381

1999200020012002 1998

آغاز نهضت بومی سازی در    
فوالد مبارکه )۲ فروردین(   

 سیدمحمد خاتمی

محمود اسالمیان  احمد علی هراتی نیک 

منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس )عسلویه(

خشکی زاینده رود در اصفهان 

مناقشۀ اتمی ایران و آغاز ساخت نیروگاه اتمی بوشهر

حمالت 11 سپتامبر دوره بوش آزمایش اتمی پاکستان

حمله نیرو های متحد به افغانستان 

قدرت گرفتن پوتین در روسیه 

یوروگوگل
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)تیرماه( آغاز اجرای خط         
قلع اندود

طرح توسعه فاز نخست  
افزایش ظرفیت از ۲.4 به 3 

میلیون تن )آبان(  

طرح ۲40 هکتاری فضای سبز  
) )10 شهریور

بازدید مقام معظم رهبری از 
فوالد مبارکه )1۲ آبانماه(   

نخستین قرارداد بیع متقابل    
در     صنعت فوالد )طرح     

توسعه فوالد مبارکه تا سقف 
4.۲ میلیون تن( )۲۲ اسفند(    

نخستین محموله صادراتی به    
ژاپن )دیماه(   
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2004200520062007 2003

 محمد رجاییمحمود اسالمیان 

محمود احمدی نژادسیدمحمد خاتمی

خط گالوانیزه       

ورق قلع اندود )مرداد(   

فوالد سبا )مرداد(

   تاندوم دوقفسه ای         

اسیدشویی ۲  

برش پیوستهنورد پیوسته خط اصالح ۲  

پیوستن مجتمع فوالد سبا   
به شرکت فوالد مبارکه 

پژوهشکده فوالد در دانشگاه  
صنعتی اصفهان )اسفند(

پذیرش فوالد مبارکه در 
بورس تهران )7 اسفند( 

ریخته گری پیوسته    

   تولید ورق نازک در واحد   
قلع اندود   شرکت فوالد مبارکه                  

)17 خرداد(     

نورد دو قفسه ای پلنت اکسیژن       

خط رنگی       سیستم کارت سبز      

    ISO 17025  مدیریت آموزش:ISO 10015 

حمله آمریکا به عراق

آی فون اپلفیس بوکویکی پدیا

اعدام صدام سونامی آسیای جنوب شرقی 

زلزلۀ بم 

نخستین قهرمانی سپاهان در لیگ ایران

ارجاع پروندۀ هسته ای ایران به شورای امنیت
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تمرکز بر توسعه
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13871388138913901391

2009201020112012 2008

مسعودسمیعی نژاد محمد رجایی

محمود احمدی نژاد

سیستم جامع مدیریت عملکرد

گشایش طرح توسعه 1.۲ 
میلیون تنی )14 اردیبهشت( 

  ورق خودرو چهارمحال و    
بختیاری )۲4 آبان(    

پیوستن فوالد هرمزگان به فوالد    
مبارکه )۲6 مرداد(   

کسیژن با ظرفیت 60 نرمال متر  پلنت ا
مکعب در فوالد مبارکه )۲1 اسفند(

سازمان دانشی برتر ایران )10 دیماه(

تندیس زرین بهره وری    
تعالی سازمانی )7 اسفند(   

افتتاح مگامادول 1 طرح     
    ) شهید خرازی )14 تیر

     OHSAS (12 18001(  

خروج نیرو های رزمی آمریکایی از عراق

اوبر 

آغاز ناآرامی ها در سوریهدورۀ اوباما

دور جدیدی ازتحریم های مرتبط با پروندۀ هسته ای ایران  نقطۀ اوج بهای نفت در پی یک روندصعودی هفت ساله
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2014201520162017 2013

بهرام سبحانی مسعودسمیعی نژاد

حسن روحانی

کارخانه گاززدایی    
)11 آبانماه(  

تندیس زرین تعالی سازمانی 
خاکسپاری دو تن از شهدای 
گمنام  دوران دفاع مقدس    

در شرکت فوالد مبارکه  
)۲6 فروردین(  

پیوستن شرکت ورق خودرو  به    
   ) شرکت فوالد مبارکه )17 تیر

۲5 سازمان دانشی برتر      
آسیا )۲5 آبان( 

بهره برداری از بزرگ ترین 
گندله سازی شرق کشور در سنگان 

خراسان رضوی )10 مرداد(

)تیرماه( گندله سازی فوالد سنگان

) افتتاح ایستگاه راه آهن ریز )۲0 مهر

کسب عنوان سازمان سرآمد ملی   
و راه یابی به جایزه نهایی تعالی    
کیفیت اروپا     سازمانی مدیریت 

)EFQM) )۲ دی( 

پیوستن فوالد سفیددشت   
 به فوالد مبارکه )۲8 مرداد(             

واحد احیا مستقیم مجتمع   
 فوالد سفیددشت )18 ابان(     

فوالد تاراز )18 آبان(   

ماشین ریخته گری 5  )آبانماه(

 ISO 17025 ISO 17025 

ISO 10004

پیوستن فوالد امیرکبیر کاشان    
  ) )1 شهریور

   ) رادیو فوالد )16 آذر

واگذاری ورزشگاه نقش جهان   
    ) به فوالد مبارکه )8 آذر

ظهور داعش 

ترامپ حمله عربستان به یمن 

طرح اتهام دامپینگ به فوالد صادراتی ایران به اروپا )تیرماه(توافق برجام
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2019202020212022 2018

محمد یاسر طیب نیاحمیدرضا عظیمیان بهرام سبحانی

سید ابراهیم رئیسیحسن روحانی

 ISO 45001ISO 31000            استاندارد  :ISO 45004 
کرونا              کار ایمن در زمان 

فاز نخست کنسانتره سازی     
فوالد سنگان )خرداد(

ISO 30401

 ISO10015

EFQM سطح زرین جایزه

کاهش مصرف آب    
فوالدمبارکه به ساالنه    ۲5   
میلیون متر مکعب )خرداد(

برنده سازمان دانشی برتر در 
(MIKE( سطح جهانی

بزرگترین تقسیم سـود تاریخ 
توسـط          ایـران  بـورس  بـازار 

مبارکـه. فـوالد 

تندیس زرین جایزه نت     
)نگهداری و تعمیرات( ایران 

حمله سایبری به فوالدمبارکه    
)6 تیرماه(    

تولید فوالد زنگ نزن )مهرماه(   

خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا

دورۀ بایدن جهان تحت تأثیرپاندمی کووید 19 

پاندمی کرونا: کاهش تولید فوالد در جهان )آمریکا %17- ، ژاپن  16%-، اتحادیه اروپا 9%-، چین 5%+(چین در تولید فوالد )871 میلیون تن( از بقیه دنیا )865( پیشی گرفت

به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکایی هاخروج آمریکا از برجام
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دوران ساخت
عملیات نصب

200

7

شرکت پیمانکار داخلی

برای نصب تجهیزات فوالد  مبارکه در دهه 60 به کار 
گرفته شدند.





سیستم ها 
سامانه های کنترلی 

  110

8

سامانه کنترلی 
در نواحی تولیدی فوالد مبارکه مستقر است .



تالش و مجاهدت در پیشرفت صنعت کشور همچون بقیه ارکان و ضروریات جامعه در شرایط سخت 
پس از انقالب و جنگ تحمیلی اراده ای به بلندای البرز و دل و جرئتی به وسعت خلیج فارس می طلبید؛ 
پشتکاری با انگیزه استقالل و سربلندی ایران برای خدمتی بزرگ به مردمانی الیق. درحالی که مرزهای 
غربی کشور زیر آتش دشمنی متحد با ابرقدرت های بزرگ دنیا بود و سایر مرزهای کشور نیز مورد تهدید 
و از درون نیز جریاناتی بر علیه ثبات فعالیت می کردند، مردانی با اراده ای از جنس فوالد پشت به پشت 
کنند، بلکه  کاری بزرگ زدند تا نه تنها واژه خواستن را صرف  گرس دست به  یکدیگر چون دامنه های زا
الگویی باشند برای برخی از آنان که بیشتر به دنبال بهانه ای برای توقف بودند تا حرکت. دوران ساخت 
کردن مسئولین داخلی بابت تأمین  که برای مجاب  پرمشقت فوالد مبارکه اصفهان در حالی طی شد 
بودجه هنگفت آن جهت وارد کردن تجهیزات و سیستم های مدرن و آموزش های الزم در خارج از کشور 
نیاز به صدایی بود فراتر از مدیران عادی کشور، صدایی از جنس جهاد، جهادی بزرگ و سازنده که با 
اراده ای به سختی فوالد و تکیه بر توان داخلی در حال انجام بود. حاصل نیز از جنس همین تالش بود؛ 

فوالدی به سختی و خلوص و اراده ایثارگران ایرانی در جبهه های جنگ. 
فوالد مبارکه قرار بود در جبهه صنعت کشور موتوری پیشران باشد، سیستمی الگوساز باشد، صنعتی 
ک را رقم بزند. امروز  کارگشا تا بخشی از پیشرفت و خودکفایی این خا صنعت ساز و مغزافزاری خالق و 
یادآوری این تالش از زبان مدیران پیشین این بنگاه اقتصادی عظیم کشور حکایتی است که باید با دل 

و جان شنید، آن چنان که آن ها نیز با دل و جان و احساس خود به گوش ما رساندند.
از میان پاسخ های برخی از پیشکسوتان فوالد مبارکه اصفهان به چهار سؤال، عبارات کوتاهی در توصیف 

فوالد مبارکه برگزیده شد تا جان کالم آنان را بر دل بنشانیم.



اراده ای  از جـــنــــس
فــــــــــــــــــــــــــــــــوالد



ویژه نامه ســـی ُامـــین ســـالـــگرد افـــتتــاح شـــرکت فوالد مـبـــــارکه72

1. با شنیدن نام فوالد مبارکه اصفهان، اولین چیزی که به 
ذهن شما متبادر می شود چیست؟

چطور  را  ایران  کشور  و  اصفهان  مبارکه  فوالد  نسبت   .2
ایران  به  مبارکه  فوالد  که  خدمتی  باالترین  می بینید؟ 

عزیزمان کرده است چیست؟

جالل زارع

1. یک صنعت مادر و پایه فوالد در ایران. برندی بسیار معتبر در زمینه فوالد که می توان 
به برنامه های آن اعتماد کرد و به نتیجه رسید.

2. تغذیه صنایع سنگین و سبک و اشتغال زایی از طریق این صنایع.
۳. خارجی ها آن را صنعتی به روز و یک رقیب جهانی می دانند.

ساخت  برای  که  سختی هایی  تمام  گذشت  از  پس  فوالد  محصول  اولین  راه اندازی   .4
کار  و صنعتی  بودم که در مکان  بازنشستگی خوشحال  از  مجتمع متحمل شدیم. پس 

کرده ام که برای کل کشورم و مردم آن مفید بوده است.

محمدرضا  جعفری

و  یاد گرفتم  و  1. فوالد مبارکه در درجه اول یک دانشگاه بوده که در آن درس خواندم 
تجربه عینی و عملی پیدا کردم. فوالد خانه دوم و محل زندگی من بوده است.

2. با فوالد مبارکه تا حد زیادی خود را از وابستگی واردات ورق به کشورمان رها کردیم. 
کمک به استقالل کشور که از ارکان نظام بوده است و خودکفایی در توسعه و رشد درآمد 

ملی. اولین تولیدکننده ورق های فوالدی در ایران.
۳. در اختیار داشتن بخش اعظمی از تولید فوالد کشور یعنی حدود بیش از پنجاه درصد. 

تأثیرگذاری در بازار، اشتغال زایی، ارتقای پیمانکاران و ارتباط با دنیا در بخش صادرات.
4. فوالد مبارکه همچون یک مادر در دوران ساخت با اولین ذوب و محصول فوالدی کودک 

خود را به دنیا آورد. رمز موفقیت فوالد مبارکه در فوالدسازی کشور را پویایی آن می دانم.

مدیرپیشینحملونقلوپشتیبانیفوالدمبارکه

معاونپیشینخریدوبازرگانی
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بهروز فرهمند

محمدحسین عسگری

1. نوآوری، تعلق خاطر، بومی سازی.
2. توسعه، تولید باال و بزرگ ترین کارخانه ایران از نظر ابعاد و اندازه بعد از پاالیشگاه های 

نفت.
۳. اولین تولیدکننده فوالد به روش احیا مستقیم. ارتقا، رشد و تبحر نیروی انسانی خود 

و پیمانکارهایش.
رفاهی،  مناسب  امکانات  از  استفاده  چه  مبارکه،  فوالد  شرکت  در  کار  چه  همیشه   .4
تفریحی و ورزشی آن در هنگام استراحت در خارج از کار شیرین و زیبا بود و این خدمات 

باعث تجدید قوای مناسب کارمندان می شد.

1. حس غرور. در قضاوت راجع به فوالد باید در نظر بگیریم که از کجا به کجا رسیدیم.
2. موتور محرک در ایجاد فرهنگ صنعتی در کشور و تأمین نیازهای کشور. تأمین نیاز 
صنایع داخلی و خودکفایی در پروفیل سازی و لوله سازی و لوازم خانگی. ایجاد فرهنگ 

کار صنعتی و سیستماتیک در کشور.
۳. معرفی افراد مختلف به صنعت، کار مشترک و گروهی.

4. انتخاب خاطرات خوب فوالد مانند انتخاب یک فرزند از بین سایر فرزان است. گرفتن 
ایزو 9000 برای اولین بار توسط فوالد مبارکه. راه اندازی و توسعه دقیق و تمیز نورد سرد. 

راه اندازی سیستم اطالعات مدیریتی جدید.

3. اگر در ذهن شما فوالد مبارکه با عظمت است، این 
شکوه ناشی از چیست؟

4. بهترین خاطره شما از کار در فوالد مبارکه یا پس از 
آن چیست؟

مدیرپیشینتعمیراتمرکزی

مدیرپیشینبرنامهریزیخرید
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1. با شنیدن نام فوالد مبارکه اصفهان، اولین چیزی که به 
ذهن شما متبادر می شود چیست؟

چطور  را  ایران  کشور  و  اصفهان  مبارکه  فوالد  نسبت   .2
ایران  به  مبارکه  فوالد  که  خدمتی  باالترین  می بینید؟ 

عزیزمان کرده است چیست؟

محمدابراهیم قدیریان

1. یکی از بهترین تجارب صنعتی کشور.
2. سیستم، خودباوری و دانشگاهی بزرگ برای صنعتگران کشور. یک فرصت بزرگ برای 

رشد صنعت کشور.
۳. ساخت و بهره برداری ذیل فرهنگ جنگ و دفاع. نگاه راهبردی به صنعت در دیدگاه های 
آقای عرفانیان و مسئولیت بزرگی که بر دوش داشت. مهندس عرفانیان کارهای بزرگی 
کرد که هرکسی در آن شرایط قادر به انجامش نبود. به این یقین رسیدم که می توانم یک 
فوالد مبارکه از A  تا Z  شامل طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و تولید را با تکیه بر توان 
داخلی بسازم. وقتی صحبت از سیستم در فوالد است تعداد قلیلی می فهمند که سیستم 
چه بوده است. بسیاری در کنار فوالد مبارکه به لحاظ صنعتی به رشد و تعالی رسیدند و 

یک بنیه بسیار قوی برای کشور شدند.
4. با خاطراتم در فوالد مبارکه زندگی می کنم. اگر به عقب برگردم، قطعًا باز هم همین 

مسیر و تجربه را تکرار خواهم کرد؛ تجربه ای بسیار زیبا، غنی و آموزنده.

فرود ستاری

1. احساس افتخار؛ فوالد مبارکه یکی از پایه های صنعت و اقتصاد کشور است. همیشه 
به عنوان خانه دوم و گاه حتی خانه اولم بوده است.

2. تا پیش از فوالد مبارکه در مجامع بین المللی شرکت نفت تنها صنعت و پایه اقتصاد 
ایران بود. امروز فوالد یکی از شناسه های مهم ایران است. صادرات به بیشتر کشورهای 

دنیا باعث شده نام ایران را در کنار فوالد مبارکه بیاورند.
صنعت  و  اقتصاد  پایه های  از  و  دنیا  تمام  در  اساسی  فلز  و  کاال  یک  فوالد  و  آهن   .۳
از  و  بوده  تولید  تا  استخراج  از  کامل  فوالدی  مجموعه  یک  مبارکه  فوالد  کشورهاست. 

کارخانه های نادر دنیاست.
4. هنگام آموزش در ایتالیا و دیدن ترن هایی با ُرل های ورق فوالد آرزوی دیدن این صحنه 

را در ایران داشتیم؛ تحقق این آرزوی شیرین حاصل تالش جمعِی همه همکاران بود.

مدیرپیشینتوسعهفوالدسازی

)AIN(مدیرارشدپیشیناتوماسیونابزاردقیق
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3. اگر در ذهن شما فوالد مبارکه با عظمت است، این 
شکوه ناشی از چیست؟

4. بهترین خاطره شما از کار در فوالد مبارکه یا پس از 
آن چیست؟

علیرضا وکیلی

1. سیستم و نظم و انضباط فوالد مبارکه.
2. فوالد مبارکه الگوی نگرش، دیدگاه و موفقیت با برنامه ریزی، کار جدی و وسعت دید 
و  کارآمدی  و مصداِق  »ما می توانیم«  عبارت  به  بخشیدن  عینیت  و  اراده  است. حاصل 
نتیجه تالش در هر شرایط سخت است. فوالد مبارکه نتیجه مطلوب برنامه ریزی دقیق، 
موفقیت  در  حکومت  حمایت  و  شایسته  مدیران  متخصص،  توانمند،  افراد  به کارگیری 

پروژه های بزرگ است.
۳. کل ساختار هلدینگ فوالد مبارکه. افزایش حدودًا پنج برابری ظرفیت تولید در طی 

سه دهه تالش در بحث تولید. تأمین تقریبی یک سوم تولید کل فوالد کشور.
4. لحظه خروج اولین محصول فوالدی و کالف نورد سرد از خط تولید که نتیجه زحمات 
همه دوستان و همکاران بود. امید که زحماتی که تا به امروز کشیده شده توسط مدیران 
فعلی و آینده حفظ شده و رشد مداوم و روبه جلو داشته باشد. به کارگیری مدیران شایسته 

از دل خود مجموعه و کارشناسانی با مدیریت قوی به منظور توسعه فوالد مبارکه.

محمدعلی شهریاری

1. پیام اصلی فوالد مبارکه یعنی سیستم مدیریت نوین با نگاه به آینده و ایجاد پایلوت 
اداره صنعت فوالد کشور. فوالد مبارکه موتور توسعه صنعت کشور.

2. سهم قابل توجه در درآمد خالص سرانه کشور و ایجاد یک صنعت جهان تراز با تولید 
محصوالت با کیفیت و صادرات به بیش از چهل کشور دنیا. فوالد مبارکه پایلوت یا راهبر 

اداره توسعه صنعت کشور بوده است.
۳. ایجاد یک صنعت خود صنعت ساز با استانداردهای مدیریتی و محصوالتی به روز در 

سطح جهانی.
4. لحظه راه اندازی و دیدن اولین ذوب در مهرماه 1۳۷0 با کیفیتی مطلوب، علی رغم 
همه ناُامیدی های ابتدای انقالب و دوران جنگ و پس از تالش های بسیار برای ساخت 
مجتمع. لحظه خروج اولین محصول فوالدی به معنی کارکرد صحیح کل سیستم مجتمع 

و هدف اصلی آن بوده است.

مدیرپیشینناحیهنوردسرد2

معاونپیشینتکنولوژیفوالدمبارکه
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 اهمیت فوالد مبارکه در عرصه اقتصاد ملی چیست؟
در دنیا بعد از نفت و مشتقات نفتی، فوالد مهم ترین رتبه و جایگاه را 
در بخش اقتصاد دارد؛ بنابراین تمامی کشورها تالش دارند که فوالد و 
زیرساخت های مربوط به آن را در برنامه های توسعه شان جاری  سازند. 
در کشور ما هم فوالد مبارکه همین سمت وسو را گرفته و چندین سال 
پیش بود که برنامه و چشم انداز بیست ساله فوالد برای سال 1404 
با رقم تولید 55 میلیون تن تدوین شد و ظرفیت سازی هایی که برای 
تحقق این هدف الزم بود در کشور آغاز گردید. نکته مهم این است که 
خود صنعت فوالد به این سمت وسو حرکت کرد و حتی از این هدف 
این راستا گرفته شد عمدتًا  هم فراتر رفت، چون تصمیماتی که در 
موردنیاز  مقدار  از  بیش  جاهایی  در  ولی  بود،  درستی  تصمیمات 
ظرفیت سازی شد و مشکالتی را پدید آورد. در واقع صنعت فوالد با 
تجهیزات و کارگاه های خود، خوب حرکت کرد و به سمت 55 میلیون 
تن و بیشتر از آن خیز برداشت، ولی زیرساخت ها متوازن با این رشد 
ایجاد نشدند، خصوصًا در بخش تأمین منابع انرژی، همچون آب و 
برق و گاز و همچنین زیرساخت های صنعت ریلی. این عدم توازن برای 
فوالد مبارکه چالش زا شده است. اخیرًا هم به این نتیجه رسیده اند که 
خود صنعت فوالد به بحث تأمین منابع و اجرای زیرساخت ها ورود کند 

و فوالد مبارکه هم این حرکت را آغاز کرده است.
در سال های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی و علم، چنین به اذهان ما 
ممکن  فشرده  پالستیک های  و  نانوکربن  بحث های  که  شد  متبادر 
ولی می توان گفت  کند،  را تصاحب  فوالد  مواردی جایگاه  در  است 
در  همچنان  و  مانده  باقی  صنعت  نخست  رتبه  در  همچنان  فوالد 
صنایع کلیدی کشور ازجمله خودروسازی، پاالیشگاهی، نیروگاهی و 
ساختمانی کاربرد دارد و معیار توسعه کشورها محسوب می شود. فوالد 
مبارکه در چند سال اخیر با برنامه ریزی هایی که انجام داده توانسته 
روند توسعه را بسیار خوب پیش ببرد. ظرفیت ابتدایی فوالد مبارکه 

حرکت به سوی گریدهای جدید فوالدی

2.4 میلیون تن بود و بعد طی توسعه ها به ظرفیت ۳.2 و 4.2 و 5.4 
و ۷.2 میلیون تن رسید. در هلدینگ فوالد مبارکه هم بسیار خوب 
کار شده و شرکت هایی مثل فوالد هرمزگان، سفیددشت، سنگان و 
هلدینگ توکا و آتیه و متیل و... همه باعث شده اند فوالد مبارکه روند 
رشد خوبی داشته باشد. شاید بتوانیم بگوییم 2 درصد GDD کشور 

را این هلدینگ می سازد که این اهمیت فوالد را به ما نشان می دهد.

  راهبرد تولید در فوالد مبارکه و نقاط عطف روند بهره برداری  
در 30 سال گذشته را توضیح دهید.

در ابتدای امر، به لحاظ نیاز کشور به محصوالت تخت، هدف آغازین 
در  مبارکه  فوالد  راهبرد  یعنی  بود؛  تولید کمی  افزایش  مبارکه  فوالد 
توسعه ها این بود که نیاز کشور تأمین شود و محصوالت هم عمدتًا 
به ظرفیت های  واقع رسیدن  بود. در  و عمومی  کامرشیال )تجاری( 
تعیین شده تا تأمین کامل نیاز بازار یکی از اهداف اصلی فوالد مبارکه 
تا همین مدت اخیر بود؛ اما امروز به لحاظ نیاز بازار به گریدهای جدید 
و حضور رقبا، این نیاز را احساس کرده ایم که عالوه بر حفظ سهم و 
تثبیت جایگاه خود در تولید فوالد کشور از لحاظ کمیت، الزم است 
تولیدمان را به سمت گریدهای خاص و ویژه ای  ببریم که تا کنون از 
راه واردات به کشور تأمین می شده است. ما توانسته ایم برخی از این 
گریدها را تولید کنیم و اآلن هم رویکرد ما تولید کمی و کیفی گریدهای 
خاص است. با این رویکرد اخیرًا توانسته ایم حدود 9 گرید جدید در 
خود فوالد مبارکه و 4 گرید جدید در سبا تولید کنیم که برخی از این ها 
در مرحله تولید تستی هستند و برخی عماًل تولید شده اند که گل 
)Stainless Steel( است که گریدهای  آن ها فوالد زنگ نزن  سرسبد 
مختلفی دارد و برای تولید گریدهای دیگر آن هم برنامه ریزی کرده ایم.

با  نفت  تهاتر  با  به نوعی  مبارکه  فوالد  اولیه  قرارداد   

گفتگو
غالمرضاسلیمی

معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
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شرکت های ایتالیایی طرف قرارداد آغاز شد و به نوعی صنعت 
نفت در آن برهه جنگ به کمک شکل گیری صنعت فوالد آمد. 
در موقعیت تحریم ها، فوالد مبارکه دارد با تولیداتش به توسعه 
خطوط نفت و گاز کمک می کند. این همکاری های دوجانبه در 

بستر منافع ملی چه ابعادی دارد؟
چندین سال بود که گریدهای API به صورت تهاتر با نفت وارد کشور 
می شد. حدود سه سال پیش درخواست تولید این گریدهای فوالدی به 
فوالد مبارکه آمد. ما بعد از انجام برخی تست ها و تولید تستی توانستیم 
این گریدهای فوالدی را تولید کنیم و در نهایت موفق شدیم برای اولین 
بار، تختال و ورق های پروژه ملی 1000 کیلومتری انتقال نفت خام از 
گوره به جاسک را تأمین و به شرکت نفت عرضه کنیم. در حال حاضر 
هم چند گرید دیگر موردنیاز وزارت نفت در حال تولید تستی است و 
ان شاءالله در ماه های آینده به مرحله تولید انبوه خواهد رسید؛ بدین 
ترتیب بخش بزرگی از گریدهای موردنیاز وزارت نفت در فوالد مبارکه 
تولید خواهد شد. گریدهای دیگری که به نوعی API هستند و برای 
انتقال آب استفاده می شود نیز در فوالد مبارکه در حال تولید است، 
به خصوص در این مقطع زمانی که انتقال آب از خلیج فارس و دریای 

عمان در دستور کار دولت و صنایع فوالدی قرار گرفته است.

مبارکه  فوالد  موردنیاز  قطعات  از  درصد   90 حدود    
فرایندها  طراحی  بحث  در  آیا  ولی  است،  شده  بومی سازی 
تا  شده  انجام  مؤثری  فعالیت های  نیز  تولید  سیستم های  و 

بتوانیم در این زمینه هم از سد تحریم ها عبور کنیم؟
در زمینه بومی سازی، ما از لحاظ قطعات و حتی در بخش هایی در 
در  البته  برویم.  پیش  خوب  بسیار  توانسته ایم  ماشین آالت  ساخت 
برخی بخش ها هم آن چنان که انتظار داشتیم موفق نبوده ایم، ولی 
در کلیت کار موفق عمل کرده ایم. در بحث بومی سازی فرایند، نقطه 
هنوز  بخش  این  در  و  است  طراحی  و  مهندسی  مبحث  کار  شروع 
این موضوع می توان  بهتر  برای درک  داریم.  زیادی  بسیار  کار  جای 
این گونه تعبیر کرد که در آموختن یک زبان جدید، فراگرفتن لغات از 
فراگرفتن جمله سازی جداست. فوالد مبارکه نیز به صورت جزیره ای 
لغات و اصطالحات را فراگرفته، ولی در اتصال این لغات و به اصطالح 
نواحی مختلف  در  ما  است.  نبوده   موفق  جمله سازی هنوز چندان 
تولیدی توانسته ایم پا جای پای شرکت های بزرگ و تولیدکننده های 
اصلی این صنعت بگذاریم، ولی اتصال این فرایندها به هم هنوز جای 
قالب  طراحی  تا 100  صفر  گذشته  سال  چند  در  دارد.  زیادی  کار 
ریخته گری 90 سانتی متری را انجام داده ایم و توانسته ایم بدون مشاور 
و کمک خارجی خودمان این تجهیز را تولید کنیم و این نوید بسیار 
خوبی است. در واقع ما در فرایند طراحی قرار گرفته ایم، ولی اتصال 

فرایندها و تکمیل زنجیره نیاز به زمان بیشتری دارد. من بسیار امیدوارم 
که در آینده ای نزدیک این زنجیره را نیز تکمیل کنیم و فرایند کلی را نیز 

به انجام رسانیم.

  سخن آخر
در  مبارکه  فوالد  بهره برداری  و  ساخت  دست اندرکاران  همه  از 
قول می دهیم  ما  قدردانی می کنم.  و دهه های گذشته  سال ها 
همکاران  از  باشیم.  ملی  میراث  این  برای  خوبی  امانت داران 
خود که در کارخانه زحمت می کشند نیز تشکر می کنم، چون 
فکر همه کارکنان بر محور تولید است و پیام نام گذاری سال را 
امور  رأس  در  تولید  است  این  ما  اعتقاد همه  کرده اند.  دریافت 
شده،  شدید  بسیار  انرژی  محدودیت های  که  امسال  و  است 
پیدا  دست  مبارکه  فوالد  اسمی  ظرفیت  به  بتوانیم  ان شاءالله 

کنیم. 
از  حداکثری  استفاده  در  مبارکه  فوالد  رویکرد  دیگر  نکته 
ظرفیت های موجود است، چون در حال حاضر هم که۳0 سال 
در  هنوز  که  شده ایم  متوجه  می گذرد،  مبارکه  فوالد  کار  آغاز  از 
با  ورق  نمونه،  به عنوان  داریم.  استفاده نشده  ظرفیت  جاهایی 
عرض نامتقارن را می توان نام برد که یکی دو ماه پیش آن را به 

جامعه صنعت عرضه کردیم. 

 توانسته ایم حدود 9 گرید جدید در خود فوالد مبارکه و 4 گرید 
ً
اخیرا

جدید در سبا تولید کنیم که برخی از این ها در مرحله تولید تستی 
فوالد  آن ها  سرسبد  گل  که  شده اند  تولید   

ً
عمال برخی  و  هستند 

زنگ نزن )Stainless Steel( است.
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از ظرفیت شرکت های دانش بنیان  استفاده  بعدی مبحث  نکته 
با  کار  پیش  سال  چند  از  مبارکه  فوالد  خوشبختانه  که  است 
»تولید؛  سال  که  امسال  و  داشته  دستور  در  را  شرکت ها  این 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده، رویکرد ما قوی تر 
و نگاهمان بازتر شده است. شرکت های دانش بنیان کمک های 
بسیاری به ما کردند و من از همه عزیزان تشکر می کنم، چون ما 
با این رویکرد، می توانیم بخش طراحی و مهندسی را به سرعت 
یا   provider( پرووایدر  به عنوان  مبارکه  فوالد  خود  و  ببریم  جلو 
مهیاکننده( و دیزاینر )designer یا طراح( در بخش تولید فوالد 

در آینده ظاهر شود. 
متناسب  فوالد  تولید  پیش نیازهای  رشد  عدم  به  بعدی  نکته 
توازن،  عدم  این  نتیجه  در  برمی گردد.  فوالد  صنعت  خود  با 
دولت  و  شدند  داوطلب  ناگزیر  به  جاری  سال  در  فوالدسازان 
ورود  زیرساخت ها  بخش  در  فوالدسازان  که  داشت  تمایل  هم 
کنند. فوالد مبارکه بسیار خوب به این بخش وارد شده است و 
در این زمینه، برای احداث نیروگاه خورشیدی برنامه دارد و یک 
نیروگاه بادی و یک نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان 60 درصد 
را که از بهترین ها در دنیا به حساب می آید در سال آینده مورد 

بهره برداری قرار خواهد داد. 
مبارکه  فوالد  عمان،  دریای  و  خلیج فارس  آب  انتقال  پروژه  در 

اصلی ترین بازیگر میدان است و ورق موردنیاز این طرح در خود 
فوالد مبارکه در حال تولید است و چیزی معادل 150 کیلومتر 
همین  در  آینده  سال  امیدوارم  و  شده  لوله گذاری  مسیر  از 
در  کنیم.  بهره برداری  خطیر  و  بزرگ  پروژه  این  از  بتوانیم  ایام 
از  این هم  و  وارد شده  خصوص میادین گازی هم فوالد مبارکه 
سرمایه گذاری های بسیار خوب برای کشور و صنعت فوالد است 

و می تواند درآمدزایی بسیار خوبی در پی داشته باشد.
و  روشن  چشم انداز  مبارکه  فوالد  آینده  چشم انداز  به طورکلی 
است  اسمی  ظرفیت  آنچه  از  بیش  می توانیم  ما  و  است  خوبی 
کردن  بی نیاز  و  کیفیت  ارتقای  ما  رویکرد  ولی  سازیم،  محقق 
سمت وسو  این  به  ما  است.  فوالدی  گریدهای  تمام  از  کشور 
به حداقل  را  از کشور  ارز  حرکت می کنیم و سعی داریم خروج 

برسانیم تا در راستای اهداف عالی دولت و کشور عمل کنیم. 
که  است  انسانی  سرمایه های  و  منابع  خصوص  در  آخر  نکته 
فوالد  می آید.  شمار  به  سازمان  و  ارگان  هر  سرمایه  مهم ترین 
مبارکه در این زمینه نیز دغدغه دارد و امسال برای این بخش، 
و  آزمون  مراحل  و  کرد  پیاده  را  خوبی  بسیار  استخدامی  طرح 
شاداب  نیروهای  جذب  با  بتوانم  امیدواریم  انجام شد.  امتحان 
در  و  بچرخانیم  به خوبی  را  صنعت  این  چرخ  توانمند  و  فنی  و 

خدمت مردم و جامعه باشیم.
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در فوالد مبارکه 
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فوالد مبارکه 
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)GDP( داخلی کشور
در شرکت فوالد مبارکه محقق می شود.
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10
فوالد مبارکه 

تولید

%8
 تولید ناخالص

بخش صنعت کشور
در شرکت فوالد مبارکه محقق می شود.
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تکنولوژی در فوالد مبارکه مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و 
شاخص های  براساس  تعریف  این  است.  دانش افزار  یا  مغزافزار 
مدنظر مدیران فوالد مبارکه از بدو تأسیس تدوین شده و همواره 
بوده  مبارکه  فوالد  فعلی  و  سابق  تکنولوژی  مدیران  تأکید  مورد 
دوران  مدیرعامل  عرفانیان،  زبان  از  که  شاخص هایی  است؛ 

ساخت و راه اندازی شرکت نیز بارها بیان شده است.
طبق این تعریف تکنولوژی ترکیبی از یک تجهیز سخت افزاری، 
مجموعه نرم افزاری که با آن کار می کند و انسان هایی است که 
را  نرم افزاری  و  سخت افزاری  تجهیزات  این  از  استفاده  دانش 
که مدنظر  بود  یا خدمتی خواهد  آن محصول  و خروجی  دارند 

صاحبان آن تکنولوژی است.
از واحد  ابتدا و در بدو تأسیس شرکت، این معاونت متشکل  از 
ایریسا شکل  که  )بعدها  بود   E.D.P واحد  و   )MIS( سیستم ها 
سیستم ها  بحث  متولی  هم زمان  صنایع  مهندسی  واحد  گرفت 
نرم افزاری  مفهوم  و  ماهیت  بیشتر  که  کیفیت  چرخه  شد(.  نیز 
شده  تعریف  معاونت  همین  در  کامل  به طور  نیز  دارد  دانشی  و 
بود. واحد مهندسی صنایع یکی دیگر از واحدهایی است که در 
به نوعی  و  بود  چارت مدیریتی تحت همین معاونت دیده  شده 
دفتر فنی فوالد مبارکه به شمار می آمد؛ به گونه ای که هر تغییر، 
اقدام و مسئله ای که پیش می آمد باید در این واحد مورد بررسی 
قرار می گرفت و راه حل درست و فنی برای آن ارائه می  شد. این 
انجام  و  کار  استانداردهای  روش ها،  فرایندها،  درواقع  بخش 
پروژه های بهبود را دنبال می کرد. واحد دیگری که در ساختار 
و  توسعه  و  تحقیق  واحد  بود  تعریف  شده  تکنولوژی  معاونت 
قالب یک کمیته  در  بلندمدت شرکت  برنامه ریزی  بود.  پژوهش 
حوزه هایی  ازجمله  نیز  کارخانه  مهندسی  حوزه  و  برنامه ریزی 
دیگری بودند که در زیرمجموعه این معاونت فعالیت می کردند. 

فلسفه وجودی فوالد مبارکه؛
 خلق آینده بهتر برای ایران

ایجاد همه این مفهوم ها در همه واحدها مرسوم نبوده و نیست؛ 
از همین رو معاونتی باید شکل می گرفت که در قامتی بزرگ تر 
دورنما و چشم انداز را ببیند و روش های بهتر استفاده از ترکیبی 
از تجهیز و نیروی انسانی و سیستم ها را درک و برنامه ریزی کند.

ما در شرکت فوالد مبارکه به دنبال نگاه متعالی تری هستیم که 
برای  که  کنیم  تولید  محصولی  باید  ما  کند.  تثبیت  را  ما  بقای 
مشتری ارزش خلق کند و به تبع آن مشتری را به شرکت وفادار 
کنیم و اگر صحبت از بهبود می شود، باید به گونه ای باید که در 

رقابت همیشه بهترین باشیم.
در فوالد مبارکه طبق تعریف ارائه شده ترکیب سخت افزار، نرم افزار 
و مغزافزار در کنار هم مفهوم تکنولوژی را شکل می دهد. اهمیت 
هریک از این سه بخش بنابر نوع فعالیت، تعیین می شود. هرچه 
از سخت افزار به سمت نرم افزار و مغزافزار حرکت می کنیم نگرش 
انسان محوری پررنگ تر می شود. روش درست استفاده کردن از 

سخت افزار نیز خود بخشی از تکنولوژی است.
در این میان، نیروی انسانی یا مغزافزار در فوالد مبارکه همواره 
به دنبال نوآوری و خلق ابزارهای جدید است. ما در فوالد مبارکه 
فوالدساز  زمانی که  در  کردیم.  دنبال  خوبی  مسیر  اول  روز  از 
نبودیم، نسخه اولیه این تکنولوژی را از منبع معتبر کسب کردیم 
استقرار  خارجی  و  داخلی  پیمانکاران  و  مشاوران  با همکاری  و 
دادیم. نرم افزار کار را نیز به صورت کامل و جامع از منابع معتبر 
خارجی گرفتیم. در آن زمان بیش از هزار نفر به عنوان مغزافزار 
یادگیری،  دوره  کردن  طی  با  و  شدند  اعزام  ایتالیا  به  کارخانه 
جریان راه اندازی را رقم زدند و تولید را شکل دادند. نسخه های 
آن ها  در  و  شده  نوشته  مبارکه  فوالد  تکنولوژی  برای  مختلفی 
تنها از زاویه فوالدساز بودن به تکنولوژی نگاه نشده؛ بلکه هدف 

ایجاد بستر بزرگ تری در مسیر توسعه پایدار بوده است.

دیدگاه
محمدناظمیهرندی

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
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نرم افزار سیستم مجموعه ای از سیستم ها و رویه ها و روش هاست. 
ما همه نرم افزارها را به کار گرفتیم و سخت افزارها را به هم متصل 
کردیم. از خارج از کشور نسخه های حرفه ای و فنی و تجربی را 
گرفتیم و مدیران و کارشناسان مدام در رفت وآمد بودند تا تجارب 
بیشتری کسب کنند. فرهیختگان شرکت تالش کردند که نسخه 
صحیح را پیاده کنند تا کارخانه قابلیت توسعه نیز داشته باشد. 
اول قرار بود که در حد 2.5 میلیون تن تولید داشته باشیم، اما 
 ۷.2 به  آن  از  بعد  و  تن   5.4 به  سپس  و  تن   4.5 به  رقم  این 
ارتقا یافت. ضمن اینکه پلنت های دیگری را در سایر نقاط کشور 
تملک کردیم که زنجیره فعالیت ها را گسترده می کرد. این رشد 
و توسعه ناشی از این است که توانسته بودیم تکنولوژی را تحت 

مدیریت خود درآوریم و آن را درست کسب کرده بودیم.
با وجود اینکه چرخه تکنولوژی در مدیریت فوالد مبارکه تقریبًا 
گذر  در  مبارکه  فوالد  سیستم  اما  شده،  طی  کامل  شکل  به 
زمان پیر نشده و مانند سلول های بدن در حال نوسازی و تولد 
دوباره بوده است. در فضای کارخانه به عنوان مثال کوره ها در 
همه جا نوسازی و بازسازی شده، بدنه و ظرفیت و ترانس آن ها 
و مدیریت  به روزرسانی شده  و رشد کرده، همه چیز  یافته  تغییر 

تکنولوژی در آن اعمال شده است.
دیدند.  آموزش   زیادی  افراد  مسیر  طول  در  و  فرایند  این  در 
بومی سازی  سیستم ها  و  تجهیزات  قطعات،  مواد،  از  بسیاری 
و پس  بار خریدیم  یک  برای  را  ما یک قطعه  یعنی  است؛  شده 
از آن با مهندسی معکوس در داخل کشور تولید و بومی سازی 
توسط  بعضی  فوالد،  فنس  داخل  در  این ها  از  برخی  کردیم. 
شرکت های پیمانکار و در موارد بسیاری نیز توسط شرکت های 
دانش بنیان و با حمایت مستقیم فوالد مبارکه انجام گرفته است.

  نقاط عطف تکنولوژیک فوالد مبارکه
یکی از نقاط عطف دیگر ما این بوده که در مرحله اول بنا داشتیم 
تکنولوژی را به مفهوم کامل و خوب کسب کنیم؛ در مرحله بعد 
و  کنیم  بهره برداری  خوب  تکنولوژی،  از  که  بوده  این  ما  تالش 
به ظرفیت اسمی تولید برسیم. خوشبختانه توانستیم بهره وری 
مؤثر  بهره برداری  و  سازیم  محقق  مناسبی  نحو  به  را  ظرفیت 
نیازهای تکنولوژی بوده که  باشیم. گام بعدی در زمینه  داشته 

تالش کردیم از طریق بومی سازی، نیازهای خود را رفع کنیم.
در توسعه تکنولوژی به دنبال این بودیم که خود را تکثیر کنیم. 
شاید تکنولوژی خلق نکرده باشیم، اما واقعًا نوآوری کردیم؛ مثاًل 
ظرفیت تولید ما 5 میلیون تن بوده که با نوآوری، بهینه سازی و 
پروژه های تحولی این ظرفیت را به ۷ میلیون تن رساندیم و این 
یعنی دقیقًا توسعه تکنولوژی رخ داده است. همین طور با ایده 

مسیر  این  در  انرژی  مصرف  کاهش  و  آب  مصرف  در  نوآوری  و 
حرکت کردیم.

  سه محرک توجه به آینده
توسعه تکنولوژی و بومی سازی نقطه عطف ما در توسعه شرکت 
بوده و همواره نیم نگاهی به آینده شرکت داشته ایم. در زمانی ما 
تنها یک کارخانه تولیدی بودیم؛ رقیب نداشتیم. در آن شرایط، 
شرکت را خوب اداره کردیم و سود دادیم و توسعه یافتیم، اما در 
شرایط کنونی ما تنها تولیدکننده نیستم و نیازهای مشتری نیز 
همچون گذشته نیست. شرایط بازار و رقابت ها هم مثل گذشته 
مسائلی  بمانیم.  عرصه  در  تا  کنیم  تالش  سخت  باید  و  نیست 
هم اکنون پیش روی ماست که به ما می گوید در آینده پیمودن 

مسیرمان در بعضی از موارد به راحتی گذشته نیست.
سه محرک اصلی به ما هشدار می دهد که حتمًا باید تکنولوژی 
و هم در کل  تولید فوالد  فرایند  اجزای  توسعه دهیم، هم در  را 
آن: اولین محرک، رقابت است. ما از یک عرصه تقریبًا غیررقابتی 
به سمت یک عرصه کاماًل رقابتی در حرکتیم و در همین لحظه 
در بعضی عرصه ها، چه در باالدست و چه در پایین دست چرخه 
دارند  وجود  رقبایی  پوشش دار  محصوالت  تولید  در  مثال  فوالد، 
یا  در نورد گرم هرچند در حال حاضر رقیبی وجود ندارد، ولی 
چند شرکت در حال احداث خط نورد گرم هستند که به زودی 
به رقبای ما در این عرصه تبدیل خواهند شد. وقتی رقابت زیاد 
شد، باید بتوانیم مزیت هایی ایجاد کنیم تا در این عرصه بمانیم. 
به  باید  دارد،  پیچیده ای  شرایط  رقابت  عرصه  که  شرایطی  در 
تحویل،  زمان  بهبود  همچون  جدید  مزیت های  ایجاد  دنبال 
کیفیت، قیمت و... باشیم. اگر بخواهیم اقتصادی تر باشیم، باید 
تغییراتی در تکنولوژی ایجاد کنیم و به دنبال توسعه تکنولوژی 
باشیم؛ در غیر این صورت از عرصه رقابت عقب خواهیم ماند و 

ممکن است با شکست مواجه شویم.
محرک بعدی الزامات زیست محیطی است که هر روز برای همه 
صنایع در حال سخت تر شدن است و برای صنعت فوالد سخت تر 
به سمت صنعت سبز  باید  بنابراین  از صنایع دیگر؛  از بسیاری 
نیازمند  طبیعت  و  مواد  به  ما  نگرش  برداریم.  گام  سبز  فوالد  و 
بازنگری مداوم است؛ به عنوان مثال در چنین شرایطی باید به 
از  استفاده  چندباره  با  و  کنیم  حرکت  چرخشی  اقتصاد  سمت 

ما در شرکت فوالد مبارکه به دنبال نگاه متعالی تری هستیم که بقای 
ما را تثبیت کند، محصولی تولید کنیم که برای مشتری ارزش خلق 
کند و به تبع آن مشتری را به شرکت وفادار کنیم و اگر صحبت از 

بهبود می شود باید در رقابت همیشه بهترین باشیم.
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منابع  از  را  برداشت جدید  بازیافت چرخه ای، کمترین  و  منابع 
داشته باشیم.

سومین محرک توسعه در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات 
می شود.  یاد  دیجیتال  تحول  نام  به  آن  از  آنچه  یعنی  است؛ 
امروزه هوشمند شدن و تبدیل شدن کارخانه ها به کارخانه های 
حال  در  همه چیز  است.  شده  تبدیل  ضرورت  یک  به  هوشمند 
تغییر است، چه در تعامل انسان ها با هم، چه تعامل انسان ها با 
تجهیزات و چه در نحوه کار کردن؛ بنابراین ما نیز همگام با این 

تغییرات باید به دنبال تغییرات اساسی باشیم.
شدن  بهتر  و  توسعه  سمت  به  تغییر  پیام  ما  به  محرک  سه  این 
می دهند. فوالد مبارکه همواره در مسیر توسعه تکنولوژی خود 
هشیار بوده و سعی کرده همگام با تکنولوژی های روز دنیا گام 

بردارد و از آخرین تکنولوژی های آزموده شده دنیا بهره ببرد.
این  به  نگاه  با  مبارکه  فوالد  در  تکنولوژی  توسعه  راهبردهای 
محرک ها تعریف شده است. شرکت باید به عنوان پیشتاز صنعت 
کشور، هم به این مفاهیم توجه کند و هم به عنوان یک ضرورت، 
مقدمات آن را فراهم سازد، زیرا در اهداف و استراتژی ها به آن ها 

پرداخته شده است.

  اکوسیستم فناوری در فوالد مبارکه
فناوری  و  نوآوری  زیست بوم  یا  اکوسیستم  یک  مبارکه  فوالد  در 
گروه ها  دانشگاهی،  و  علمی  مراکز  همه  که  شده  تعریف 
و  دانش بنیان  شرکت های  و  استارت آپی  و  فناور  تیم های  و 

کارشناسان و حتی کارگران خود فوالد مبارکه عضو آن هستند.
نیازهای  اساس  بر  معمواًل  مبارکه  فوالد  در  تکنولوژی  توسعه 
نشئت گرفته  سیستم  درون  از  که  زیست بوم  همین  در  شرکت 
زیست بوم  و  اکوسیستم  بازیگران  به  نیازها  این  می شود.  آغاز 
تکنولوژیکی  توسعه  آن ها  و  می شود  داده  ارجاع  فوالد  فناوری 
فوالد را پیش می برند. گاه ممکن است برحسب نیاز، مراجعه به 
مشاوران و کارشناسان خارجی نیز الزم باشد، ولی به هر صورت 

این توسعه تکنولوژی شکل می گیرد.
نگاه ما به تکنولوژی یک نگاه ضروری برای توسعه است. ما در 
آن  در  که  کنیم  ایجاد  اکوسیستمی  تا  تالشیم  در  مبارکه  فوالد 
همه مجموعه به دنبال نوآوری و فناوری باشند و همه بازیگران 
متخصص و اهل فن، پژوهشگران، دانشگاهیان، استارت آپ  ها 
و شرکت های دانش بنیان در آن نقش خود را ایفا کنند. در این 
برای  ما  و  می گیرد  شکل  سیستم  درون  از  توسعه  اکوسیستم، 
خلق دانش و تکنولوژی از ظرفیت های داخل و خارج مجموعه 

استفاده خواهیم کرد.
از یک سال پیش، تالش های گسترده ای برای توسعه تکنولوژی 
و مفهوم نوآوری در اکوسیستم آغاز شده است. در این راستا هم 
بر اساس مسائلی که پیش می آید و هم براساس پیش بینی های 
اعضای این اکوسیستم از آینده و کالن روندها، ایده هایی مطرح 
انتظار  نتایج مورد  به  و  بتوان راه حل هایی خلق کرد  تا  می شود 

حاضر،  حال  در  و  است  شکل گیری  حال  در  اتفاق  این  رسید. 
آن  برای  پاسخ  به  دسترسی  می شود،  مطرح  مسئله ای  وقتی 

چندان سخت نیست.

  فوالد مبارکه هوشمند
و  دیجیتال  تحول  بحث  اخیر  سال های  طی  در  مبارکه  فوالد 
مفهوم  دیجیتال  تحول  می کند.  دنبال  را  هوشمند  کارخانه 
با  دارد.  را  خود  خاص  الزامات  آن  پیاده سازی  و  است  جدیدی 
آن  به  شرکت  شده  سعی  موضوع،  این  اهمیت  درک  به  توجه 
مبارکه  فوالد  منظر  از  دیگر  سوی  از  شود.  داده  حرکت  سمت 
شرکت  برای  چهارم  صنعتی  انقالب  و  دیجیتال  تحول  طرح 
الزام و اجبار است، نه اختیار؛ راه و مسیر است، نه یک پروژه. 
مبارکه  فوالد  اینکه  برای  محرک ها،  همان  به  توجه  با  بنابراین 
بتواند جایگاه خود را در صنعت حفظ کند و الگوی بنگاه داری 
سطح  در  خود  جهان ترازی  مسیر  و  باشد  کشور  سطح  در  ملی 
که  نیست  این  جز  چاره ای  دهد  ادامه  همچنان  را  بین المللی 
چراکه  دهد،  قرار  اولویت  در  را  فرایندها  هوشمندسازی  مسیر 
طبق برآوردها اگر تا چند سال آینده صنایع فوالدی و غیرفوالدی 
به سمت انقالب صنعتی چهارم گام برندارند، به حتم در عرصه 
ذی نفعان  نیازهای  به  نمی توانند  و  می خورند  شکست  رقابت 

خود پاسخ دهند.

  فوالد مبارکه، شهروند مسئولیت پذیر
در مفهوم برند و برندسازی، فوالد مبارکه از همان بدو تأسیس، 
تنها به دنبال تولید ورق نبوده و در قامت یک محرک و لوکوموتیو 
شاید  هرچند  مفهوم  این  است.  شده  دیده  کشور  توسعه  برای 
در گذشته چندان جدی گرفته نشده، اما امروز همه می دانند و 
باور دارند که فوالد مبارکه بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور است 
که چند هزار صنعت کلیدی در باالدست و پایین دست با شبکه 

میلیونی مشتریان از این شرکت رونق می گیرند.
همان  براساس  شرکت،  استراتژایک  اسناد  در  مبارکه  فوالد 
شهروند  یک  را  خود  وجودی  فلسفه  ساخت،  دوره  مفاهیم 
بهتر  فوالد مبارکه شهروند- به عبارت  مسئولیت پذیر می داند؛ 
شرکتی مسئولیت پذیر به شمار می آیدکه فلسفه بودن آن خلق 
طریق  از  وجودی  فلسفه  این  است.  کشور  برای  بهتر  آینده 
این  در  می گیرد.  شکل  مبارکه  فوالد  برای  ویژه  مأموریت  یک 
مأموریت تمرکز بر حوزه کسب وکار است که از طریق تولید انواع 

براساس  شرکت،  استراتژایک  اسناد  در  مبارکه  فوالد 
را  خود  وجودی  فلسفه  ساخت،  دوره  مفاهیم  همان 
بهتر   عبارت  به  می داند؛  مسئولیت پذیر  شهروند  یک 
فوالد مبارکه شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر به شمار 
می آیدکه فلسفه بودن آن خلق آینده بهتر برای کشور 

است. 
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محصوالت فوالدی انجام می گیرد.  ما نیازهای جامعه به فوالد و 
ورق های فوالدی را در این حوزه تأمین می کنیم و عالوه بر این، 
قائل به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کمک زندگی بهتر 

هستیم.
چشم انداز و شاخص ها و اهداف کمی و کیفی فوالد مبارکه در 
افق های مثاًل پنج، ده و بیست ساله تعریف شده است که طبق 
بود؛  خواهد  ملی  مطلوب  بنگاه داری  الگوی  شرکت  این  آن، 
شرکتی جهان تراز که سهمش از تولید فوالد کشور مشخص است 
تعریف شده  به طور دقیق شاخص هایی  موارد  این  برای همه  و 
اسناد  و  وجودی  فلسفه  در  کلیدواژه هایی  مبارکه  فوالد  است. 
باالدستی خود دارد که یکی از آن ها مسئولیت پذیر بودن است 
و طبق آن، قرار نیست شرکت به هر قیمتی برای سهام دار سود 
ایجاد کند. یعنی ما منابع کشور را مصرف نمی کنیم که سهام دار 
سود ببرد، ولی جامعه آسیب ببیند. فوالد مبارکه ایجاد شده تا 
دهد؛  شکل  ایران  برای  را  توسعه یافته تر  و  آبادتر  بهتر،  فردایی 
وجودی  فلسفه  با  باشد  جهت  این  برخالف  که  چیزی  هر  پس 

شرکت در تناقض است.
ما  که  است  معنی  این  به  مبارکه  فوالد  در  جهان ترازی  مفهوم 
با  ما  کلیدی  شاخص های  وقتی  که  باشیم  صنعتی  باید  حتمًا 
حرفی  می شود،  مقایسه  دنیا  اول  تراز  فوالدساز  شرکت های 
تراز  شرکت های  در  اگر  نیست  قرار  باشیم.  داشته  گفتن  برای 

A لیتر آب مقدار مشخصی فوالد تولید می شود در  با  اول دنیا 
شرکت فوالد مبارکه با مقدار بیشتری آب این تولید صورت گیرد. 
جهانی  مارک  بنچ  موضوع،  این  در  باید  مبارکه  فوالد  بالعکس، 
باشد. در مفهوم جهان ترازی هم فرایندها و هم محصوالت فوالد 
مبارکه باید قابل رقابت، عرضه، دفاع و افتخار در سطح جهانی 

باشد.

  توسعه پایدار
فوالد مبارکه یک پروژه برند سازمانی در سال های اخیر تعریف 
کرده است که همین پروژه به استراتژی های شرکت متصل شده 
موفق  کسب وکار  یک  به عنوان  که  همان طوری  باید  ما  است. 
جامعه  به  را  خود  وجودی  فلسفه  و  مأموریت  می یابیم،  توسعه 
منعکس کنیم تا تصویر ذهنی که از فوالد مبارکه شکل می گیرد 
به واقعیت این شرکت نزدیک باشد. در پروژه برند بر روی همان 
و  تمرکز شده  برای شرکت  تعریف شده  استراتژی های  و  اهداف 
مسیر توسعه پایدار و مؤلفه های آن دیده شده است. همچنین 
اهداف،  با  متناسب  پایدار  توسعه  و  اجتماعی  مسیر مسئولیت 
استراتژی ها و منش سازمان تشخیص داده شده است. شرکت 
بسیار  پایدار خود در بعضی موارد حرکت های  توسعه  در مسیر 
خوبی انجام داده و در بعضی موارد هم باید تالش های بیشتری 

انجام دهد. 
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در حوزه مالی فوالد مبارکه گام های مثبتی برداشته شده است. یکی از 
پروژه های بسیار خوبی که اجرا شده پروژه خزانه داری متمرکز است که 
در راستای تأمین مالی و متمرکزسازی کل گروه فوالد مبارکه رقم خورد. 
در حال حاضر با سه بانک توافق نامه امضا کرده ایم، بانک تجارت و ملی 

و رفاه و با بقیه بانک ها هم در شرف انعقاد قرارداد هستیم. ما به 
خدمات شبکه بانکی نیاز داشتیم تا وجوه شرکت های مختلف 
منابع  در  شرکت  کدام  شویم  متوجه  و  کنیم  متمرکز  را  گروه 
مالی ضعف یا قوت دارد و تمرکززایی وجوه به این امر کمک 
شایان توجهی کرد. از طرفی، فرایند خزانه داری متمرکز کمک 
منابع  در  که  نیازمندی های شرکت های گروه  از  کرد بخشی 
از این راه تأمین شود. خود مبارکه  مالی شان ضعف داشتند 

هم رکوردی را در تأمین منابع مالی از شبکه بانکی در این ده ماهه به 
ثبت رسانده و در حال حاضر بیش از 25 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی دارد که در نوع خود کم نظیر است. البته اخذ تسهیالت هم 
خوب است و هم بد؛ خوب به این دلیل که منابع مالی جهت اجرای 

رویکرد های نو در فوالدمبارکه 

فوالد مبارکه؛رکوددار
 بزرگ ترین تقسیم سود بازارسرمایه

طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش از این محل تأمین می شود و 
بد از این نظر که ریسک های مالی شرکت را اگر به صورت غیراضطراری 
یا غیرُنرم باشد افزایش می دهد. تا این لحظه به دلیل اینکه سرمایه در 
گردش مبارکه عدد بسیار خوبی است، می توانیم بگوییم این تسهیالت 
چندان ریسکی برای شرکت نداشته اند. امسال در این حوزه کارهای 
فراوانی انجام دادیم و تا اآلن هم موفق بوده ایم و توانسته ایم در زمینه 

تمرکززایی وجوه و منابع مالی بسیار خوب عمل کنیم. 
نقطه عطف فوالد مبارکه برمی گردد به مجمع سالیانه امسال که سود 
مبارکه  فوالد  برای  بزرگی  چالش  و  کرد  سهام داران  نصیب  را  زیادی 
برای تأمین و پرداخت آن به وجود آورد. این کار در نوع خود بزرگ ترین 
تقسیم سود بازار سرمایه بود و چالش هایی را در حوزه تأمین منابع 
نقدی پدید آورد. عالوه بر این، امسال حجم باالیی در توسعه های فوالد 
مبارکه خرج شده و تا اآلن بیش از 10 تا 12 هزار میلیارد تومان 
به توسعه ها اختصاص یافته است. همه این ها ممکن است در 
ابتدا چالش هایی را برای فوالد رقم بزند، ولی امیدواریم با به 
ثمر نشستن طرح های توسعه در آینده، منافعش به سهام داران 

برگردد.

  اصالحات اقتصادی و مالی 
ما در نظر داریم امسال برخی اصالح ساختاری در چارت سازمانی 
انجام دهیم. از سالی که فوالد شروع به بهره برداری و کار کرده تا امروز 
چارت سازمانی تغییرات اندکی داشته و ما امروز به دلیل شرایط جدید 

دیدگاه

فوالد مبارکه در آستانه 30 سالگی در حال شکل دادن به مرحله نوینی از توسعه خود قرار دارد. رویکردها و راهبردهای نو در تمامی 
بخش های مدیریتی، برنامه ریزی، تولیدی، پشتیبانی شرکت در جریان است و افق های جدیدی فراروی فوالد مبارکه ترسیم شده 

است. 

مهدیکویتی
 معاون امور اقتصادی و مالی فوالدمبارکه 
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و فرایندهای نوینی که به فرایندهای مالی اضافه شده و هم راستا با 
تحوالت حوزه اقتصادی و مالی و روش های نوین حسابداری، خود 
را به روزرسانی می کنیم و امیدواریم چارت سازمانی جدید منطبق با 

فرایندهای جدید و هم راستا با چابکی فرایندهای کاری شکل بگیرد. 
افزایش  امسال  مبارکه،  فوالد  اقتصادی  مالی  ساختارهای  حوزه  در 
سرمایه 2۳ هزار و ۷00 میلیارد تومانی از محل سود انباشته صورت 
گرفت و سرمایه فوالد مبارکه در حال حاضر به 5۳ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. این بزرگ ترین افزایش سرمایه رخ داده در بورس و در 
راستای اصالح ساختار مالی شرکت فوالد مبارکه بود. امسال نیز قصد 
داریم افزایش سرمایه ۳6 هزار میلیارد تومانی از محل سود انباشته 
داشته باشیم که بعد از نهایی شدن گزارش حسابرسی، مجمع در 
بهمن ماه به این منظور شکل خواهد گرفت. با این حساب، در طی 
یک سال مالی، ما مجموعًا نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان افزایش 
سرمایه داشته ایم که در نوع خود نقطه عطفی در تاریخ فوالد مبارکه به 
شمار می آید و در راستای اصالح ساختارهای مالی گروه فوالد مبارکه 
صورت گرفته است. در تاریخ بورس هم این میزان در طی یک سال 
بی نظیر است. امیدواریم سازمان بورس موافقت کند که مرحله دوم با 

موفقیت انجام شود و مشکلی در ثبت آن نباشد.
هدف از این افزایش سرمایه اصالح ساختارهای مالی و تأمین منابع 
مالی برای طرح های توسعه هدف اصلی این افزایش سرمایه است. 
امسال طرح تأمین منابع مالی از محل بازار سرمایه را شروع کردیم که 
عدد آن 15 هزار میلیارد تومان است و این هم برای اولین بار در تاریخ 
فوالد مبارکه رقم خورده است؛ درواقع این اولین بار در کشور است 
که بازار سرمایه قرار است با این حجم از منابع، تأمین مالی برای یک 
شرکت انجام دهد و این کار در دو فاز انجام خواهد شد. یک فاز ۷ هزار 
میلیارد تومانی که بدون رکن ضامن افزایش می دهیم؛ یعنی از طریق 
رکن های بانکی یا به عبارت دیگر به ضمانت بانک ها، این منابع تأمین 
می شود و 8 هزار میلیارد تومان آن بدون رکن مالی است و از طریق 
خود فوالد مبارکه و با رکن اعتباری تأمین می شود؛ بنابراین بازار سرمایه 
قرار است 8 هزار میلیارد تومان را بدون اینکه بانکی تضمین کند، به 
فوالد مبارکه اختصاص دهد. نکته ای که وجود دارد این است که ما 
برای تأمین مالی طرح های توسعه ای  می توانیم از دو محل استفاده 
کنیم، یکی محل افزایش سرمایه و یکی تأمین مالی بازار سرمایه و 
بانک ها و بازار پولی و بانکی. دومین راه با سود 25 تا 26 درصدی رقم 
می خورد که به زعم بسیاری افراد گران است، ولی از نظر مدیریت مالی، 
هزینه تأمین مالی به این روش بسیار ارزان تر از این است که تأمین مالی 
را از محل افزایش سرمایه انجام دهیم؛ بنابراین امسال روی این شیوه 
به طور خاص کار کردیم و هدف گذاری ما این بود که تأمین مالی از 
نظام بانکی و بازار سرمایه باشد، با این هدف که در کل، هزینه تأمین 
از  را  موردنیاز  منابع  و همه  برسانیم  به حداقل  را  مبارکه  فوالد  مالی 
محل سهام داران شرکت تأمین نکرده باشیم. سال های گذشته عمدتًا 
منابع مالی موردنیاز طرح های توسعه از طریق افزایش سرمایه محقق 
می شد، ولی امسال با دو اقدامی که انجام دادیم، یعنی خزانه داری 
متمرکز و تأمین مالی از سیستم بانکی به میزان 25 هزار میلیارد تومان 

و همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه به میزان 15 هزار میلیارد تومان، 
کار خود را پیش بردیم که در نوع خود کم نظیر بوده است.

  سامانه مدیریتی پایش روندها
ما یک داشبورد مدیریتی ایجاد کرده ایم تا بتوانیم منابع مالی مان را در 
بانک های مختلف را رصد کنیم. این هم به این دلیل است که امروزه 
بیشتر تحلیلگران مالی بر اساس دیتاآنالیز پیش می روند. تحلیلگران 
بر اساس حجم بسیار زیاد دیتایی که تحلیل می کنند می توانند برای 
تصمیم گیری های شرکت تصمیم سازی  کنند و این امر می تواند بسیار 
مفید باشد. ما برای اینکه به این دیتاهای بزرگ و این روندها دسترسی 
داشته باشیم، سامانه ای طراحی کرده ایم که به سرویس های بانک ها 
بانکی  و تمامی گردش ها و حتی مانده های حساب  وصل می شود 
را به صورت لحظه ای و تجمیعی نشان می دهد. در این فرایند با نام 
کاربری و رمزی که در اختیار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره قرار 

هدف از این افزایش سرمایه اصالح ساختارهای مالی و تأمین منابع 
مالی برای طرح های توسعه هدف اصلی این افزایش سرمایه است. 
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می گیرد، آن ها در هر جایی از دنیا که باشند می توانند بفهمند منابع 
مالی شرکت چگونه مدیریت می شود و چه بانکی چه میزان تسهیالتی 
ارائه داده و میزان نقدینگی چقدر است؛ زیرا تمامی اطالعات مالی و 
پولی شرکت در این سامانه تجمیع شده است. از طرفی با دیتاهای 
عظیمی که در این سامانه نگهداری می شود، قصد داریم تحلیل دیتا 

کنیم و بر اساس آن تصمیم گیری های آینده را انجام دهیم.
نکته دیگری که درخصوص سهام داران فوالد مبارکه باید به آن اشاره 
کرد این است که این سهام داران همواره با داشتن سهام فوالد مبارکه 
در سبد سهام خود در مقایسه با بازارهای موازی نظیر طال و سکه و 
ارز و حتی ملک، درصد رشد و حفظ ارزش پول بهتر و مناسب تری 
داشته اند. یعنی سهام داری که از 10 سال پیش سهام فوالد مبارکه 
را حفظ کرده، عایدی های نقدی که از محل سود سهام ها به دستش 
رسیده و سودی که از افزایش قیمت سهامش داشته سودهای باالیی 

امروز  ارزش  به  را  سهام  ارزش  اگر  به طوری که  می شود؛  محسوب 
حساب کنند و به 10 سال پیش تقسیم کنند و این را با بازارهای موازی 
مقایسه کنند، رشد سهام و ارزش سهام به مراتب بیشتر از بازارهای 
موازی بوده است؛ بنابراین می توان گفت سهام داران فوالد مبارکه در 
بلندمدت عایدی چند برابری داشته اند و با نگهداری سهام فوالد مبارکه 
بیش از بازارهای موازی ارزش پولشان حفظ شده است؛ ضمن اینکه 
نقدشوندگی سهام فوالد مبارکه در بازار سرمایه بسیار عالی است و شما 
هیچ گاه آن چنان صف فروشی در سهم فوالد مبارکه مشاهده نمی کنید 
که نتوانید سهامتان را بفروشید. حتی زمانی که شاخص بازار سرمایه 
شدیدًا افت کرد سهام فوالد مبارکه این افت را تجربه نکرد و این امر 
نشان می دهد این سهم بسیار پرقدرت است و هر سهام داری آن را 
داشته باشد هم عایدی های ساالنه از محل سود خواهد داشت و هم 

عایدی از محل افزایش ارزش سهم.
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سال  در  بورسی  شرکت  4۳5ُامین  به عنوان  مبارکه  فوالد  شرکت 
بهادار  اوراق  بورس  در  تومانی  میلیارد   1580 سرمایه  با   1۳85
تهران پذیرفته شد. طی سال های مختلف افزایش سرمایه هایی 
هزار   5۳ معادل  شرکت  سرمایه  حاضر  حال  در  و  گرفته  صورت  
بازار شرکت هم اکنون  ارزش سهام  است.  رسیده  تومان  میلیارد 
شرکت های  بین  در  و  است  تومان  میلیارد  هزار   ۳14 بالغ بر 
پتروشیمی خلیج فارس، در رده دوم قرار  از شرکت  بعد  بورسی، 
داریم. خوشبختانه روند شرکت طی این سال ها روندی روبه رشد 

و سودآور بوده است.
در حال حاضر غیر از سهام داراِن عدالت، بیش از 1 میلیون و ۷00 
هزار کد سهام دار ثبت شده داریم که حدود 900 هزار مورد از آن ها 

جایگاه و اهمیت فوالد مبارکه 
در بورس ایران

جداگانه   کاماًل  مبحثی  عدالت  سهام  مبحث  سهام دارند.  هنوز 
سهام  می شوند.  منتفع  شرکت  سود  از  نیز  آن ها  ولی  است، 
تولیدی و فروش 9 ماه امسال بالغ بر 114 هزار میلیارد تومان بوده 
که تقریبًا 10۷ هزار میلیارد تومان آن فروش داخلی بوده است. 
به 9 ماه سال گذشته، درآمد رشد 10 درصدی داشته و  نسبت 

امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این روند را حفظ کنیم.
در  پیشرو  شرکت های  از  یکی  اخیر  سال های  در  مبارکه  فوالد 
و  کشور  در  فوالد  تولیدکننده  بزرگ ترین  و  بوده  کشور  صنعت 
آفریقا به شمار می آید. روزی که سهام فوالد  خاورمیانه و شمال 
که  است  روزهایی  از  یکی  قطعًا  باشد،  مثبت  بورس  در  مبارکه 
شاخص بورس افزایش می یابد و این امر نشانه تأثیرگذاری سهام 
فوالد مبارکه بر بورس ایران است. حتی می توان گفت خود فوالد 
بازار فلزات کشور عمل می کند و باعث  هم مانند ِکشنده ای در 
می شود زنجیره تأمین از سنگ تا رنگ متوازن گردد. به عبارت 
دیگر، از بخش معادن در زمینه سنگ تا شرکت های زیرمجموعه 
گروه مثل ورق خودرو یا امیرکبیر کاشان، همگی در همین فرایند 
توسعه پیدا کرده اند. نتیجه این است که با فعالیت ها و مدیریتی 
که صورت می گیرد، هم نیروی انسانی بیشتری در کشور مشغول 

به کار شده و هم سطح صنعت فوالد کشور باال رفته است.

مهدیتوانگر
رئیس امور سهام و مجامع
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  صنایع پایین دستی و تعداد مشتریان داخلی و خارجی 
شرکت فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا که دارای کامل ترین زنجیره تولید محصوالت 
فوالدی تخت است، تأمین کننده مواد اولیه صنایع مختلف 
تقسیم  دسته   12 به  صنایع  این  می آید.  شمار  به  کشور 
به صنعت حمل ونقل،  آن ها می توان  ازجمله  که  می شوند 

بسته بندی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل اشاره کرد.
ایفای نقش محوری فوالد مبارکه در مدیریت بازار محصوالت 

موجب  بازار  سهم  توسعه  و  حفظ  و  کشور  در  تخت  فوالدی 
شده این شرکت عالوه بر بازار داخل، بازار خارج  را نیز مورد توجه ویژه 
قرار دهد و این امر حضور مستمر در بازارهای هدف صادراتی را در 
پی داشته است. شرکت فوالد مبارکه توانسته محصوالت شرکت را به 
مناطق خاور دور، آسیای میانه، خاورمیانه و آفریقا و همچنین اروپا و 
آمریکا صادر کند. مجموع رویکردهای یادشده طی سه دهه گذشته 
موجب شده شرکت در بازار داخلی بیش از 5 هزار مشتری داشته باشد 
که حدود 1200 مشتری هرساله فعال بوده اند. در بازار صادرات نیز 
بیش از 1۷0 مشتری جذب شده اند که ساالنه بیش از 20 مشتری 

حضور فعال دارند.

نقش فوالد مبارکه
 در بی اثر شدن تحریم ها

و  صادرات  در  عطف  نقاط  و  دستاوردها  مهم ترین    
دست یابی به بازارهای مهم فوالد مبارکه 

در سال جاری هدف صادراتی شرکت با توجه به تأکید وزارت 
نیاز داخلی در قالب دستورالعمل های  تأمین کامل  بر  صمت 
و  توسعه  پروژه های  برای  موردنیاز  ارز  و  طرف  یک  از  مختلف 
نیازهای مصرفی شرکت از طرف دیگر، یک میلیون و 150 هزار 
تن پیش بینی شده بود که تاکنون 9۷0 هزار تن از این میزان 
ثبت سفارش شده و در حال حمل و بارگیری برای مشتریان 
برنامه  طبق  مزبور  هدف  جاری  سال  پایان  تا  و  است 
پیش بینی شده، تحقق می یابد. در سال جاری، صادرات شرکت 
به بیش از 20 کشور در مقاصد خاور دور، خاورمیانه، 
امارات،  ایتالیا،  چین،  کشورهای  شامل  آفریقا  و  اروپا 
تایلند، اندونزی، هند و... انجام شده است. همچنین 
موریتانی  کشور  به  شرکت  محصوالت  بار  اولین  برای 

صادر شده است. 
تولید محصوالت جدید شامل ورق های آج دار فوالدی، 
فوالدهای کم کربن با استحکام باال برای صنایع خودروسازی، 
فوالدهای میکروآلیاژی جهت حمل گازهای مایع و نیز ساخت 
کشنده های سنگین، تولید ورق های موردنیاز صنایع دریایی، 
محصوالت  تولید  جهت  فول هارد  میکروآلیاژی  فوالدهای 
پوشش دار مخصوص قطعات تقویتی خودرو و تولید محصوالت 
کیفی API در حوزه نفت و گاز از جمله مهم ترین دستاوردهای ما 

به شمار می آید.
 با توجه به اینکه اغلب صنایع پایین دستی فوالد تأمین منابع 
مالی را یکی از نیازهای اساسی خود می دانند، توسعه فروش به 
روش LC ریالی داخلی با همکاری نظام بانکی کشور انجام شد 
تا سرمایه در گردش مشتریان با سهولت بیشتری تأمین شود، 
به گونه ای که 90 درصد فروش داخلی شرکت با این روش صورت 
بازارهای  در  حضور  و  ارزآوری  به منظور  همچنین  گرفت. 
بین المللی توسعه بازارهای صادراتی در اروپا، کشورهای شرق 

آسیا و آفریقا محقق شد.
تحویل بیش از 1۳۳ میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تخت به 
بازار  برای  تنی  میلیون  سهم 110  با  خارج  و  داخل  بازارهای 
ارزآوری حدود 10  و  بازار خارج  برای  تن  و 2۳ میلیون  داخل 
میلیارد دالری از ابتدای بهره برداری تا پایان آذرماه سال جاری از 

دیگر دستاوردهای شرکت محسوب می شود.
کاهش چشمگیر واردات محصوالت فوالدی تخت به کشور نیز از 
دیگر موارد قابل توجه است؛ زیرا به دلیل افزایش ظرفیت و تولید 
فوالد مبارکه، واردات ۳.۷ میلیون تنی در سال 1۳94 به 499 
هزار تن تا پایان آبان ماه سال 1401 کاهش یافت و این کاهش 

بسیار قابل توجه است.

طهمورثجوانبخت

طهمورثجوانبخت

 معاون امور فروش و بازاریابی فوالدمبارکه 

یل شده بازار داخل به تفکیک زمینه فعالیت میزان محصول تحو
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مبارکه  فوالد  صنعت  گردید،  اشاره  نیز  قباًل  که  همان گونه 
به عنوان یک صنعت مادر نقش بسزایی در رشد و شکوفایی 
اقتصاد کشور دارد. در کشور ما میزان تولید فوالد خام از ۳۷0 
هزار تن در سال 1۳5۷ به ۳0 میلیون تن رسیده و این یعنی 
بیش از 8100 درصد رشد داشته است. ایران در حال حاضر 
منا  و  خاورمیانه  منطقه  در  فوالد  تولیدکننده  بزرگ ترین 
محسوب می شود و حائز رتبه دهم در بین کشورهای فوالدساز 
جهان است که افتخاری بسیار بزرگ محسوب می شود. از ۳0 
به گروه  از ۳0 درصد  تولیدشده بیش  میلیون تن فوالد خام 
فوالد مبارکه تعلق دارد که نقش مؤثری در ارتقای رتبه بندی 
 25 بین  در  حضور  دیگر  سوی  از  است.  داشته  کشورمان 
 ،SAMSUNG و TOYOTA شرکت برتر دانشی آسیا مانند
و   )EFQM( سازمانی  تعالی  جایزه  زرین  تندیس  سه  کسب 
مدیریت  جایزه  به  یافتن  راه  و  کشور  دانشی  شرکت  برترین 
دانش )MAKE( آسیا نشان از جایگاه قابل دفاع و ستودنی 

این مجموعه عظیم صنعتی دارد.
مستمر  فعالیت های  گوناگون  عرصه های  در  مبارکه  فوالد 
زیادی انجام داده که نتایج بسیار ارزشمندی برای اقتصاد و 
صنعت کشور به دنبال داشته است که در ادامه به برخی از 
مهم ترین این فعالیت ها به صورت فهرست وار اشاره می کنیم:

تعامل مستمر با وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برای کاهش 
طریق  از  داخل  بازار  نیاز  همه جانبه  تأمین  و  بازار  التهابات 
در  گرم  محصوالت  واردات  شرکت؛  محصوالت  کامل  عرضه 
و فروش محصوالت  بازاریابی  بازار؛  نیاز  تأمین کامل  راستای 
شرکت برای ابرپروژه های ملی؛ بازاریابی و پیگیری برای جلب 
توافق شرکت نفت و گاز پارس جهت میدان گازی مشترک با 
قطر برای تولید و تحویل اسلب گازترش X65؛ تولید و فروش 
سیاالت؛  انتقال  لوله های  مصارف  برای   APIX60 گرم ورق 
فروش محصوالت گالوانیزه از محل شرکت تاراز برای پوشش 
از  گذر  و  بین المللی  تحریم های  مدیریت  بازار؛  تقاضای 

بحران های ایجادشده طی سال های گذشته؛ ارزآوری و تأمین 
مواد  خرید  برای  جاری  نیازهای  جهت  شرکت  موردنیاز  ارز 
بازپرداخت اقساط طرح های  اولیه و  مصرفی قطعات و مواد 
توسعه؛ طراحی و استقرار سیستم اطالعاتی یکپارچه فروش 
فروش  توسعه  استراتژی  اجرای  راستای  در  گروه  سطح  در 
مصرف  نقشه  ترسیم  گروه؛  شرکت های  محصوالت  متمرکز 
تحلیل  و  کشور  تخت  فوالدی  محصوالت  زنجیره  در  فوالد 
وزارت صمت  با  زنجیره؛ مشارکت  در  تولیدکنندگان  عملکرد 
مصرف کننده  کارخانه های  فنی  ظرفیت  تعیین  جهت 
محصوالت فوالدی و شرکت در جلسات کمیته های استانی؛ 
به کارگیری قابلیت های مراکز خدماتی برای افزایش صادرات 

و تحویل به موقع از طریق حمل ترکیبی محصوالت.

خودروسازی  صنایع  بر  مبارکه  فوالد  محصوالت  تأثیر    
صنایع برق و صنایع لوازم خانگی 

فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت مادر توانسته است با تولید 
محصوالت متنوع فوالدی تخت در سال های گذشته به ویژه در 
بخش  در  تولید  تداوم  باعث  ظالمانه  تحریم های  زمان 
گفت  می توان  بی شک  و  شود  کشور  صنایع  از  قابل توجهی 
نقش مهمی در بی اثر شدن تحریم ها داشته است. از جمله 
صنایعی که بیشترین تأثیرپذیری و مصرف ورق های فوالدی را 
دارند صنایع خودروسازی و لوازم خانگی است که در سه سال 
قابل توجهی  رشد  شدید،  تحریم های  علی رغم  گذشته 
داشته اند، به طوری که پس از تحریم شرکت های لوازم خانگی 
کره ای و عدم واردات لوازم خانگی از شرکت های این کشور، با 
موردنیاز صنعت  ورق های  تأمین  و  مبارکه  فوالد  حمایت های 
لوازم خانگی به ویژه در زمینه لوازم خانگی بزرگ، رشدی بیش 
تحویل  و  تولید  بدون  درحالی که  داشته؛  درصدی   50 از 
ورق های موردنیاز، این صنایع برای تداوم فعالیت و توسعه و 

رشد با مشکالت جدی روبه رو می شدند.



ویژه نامه ســـی ُامـــین ســـالـــگرد افـــتتــاح شـــرکت فوالد مـبـــــارکه94

از افتخارات بزرگی که بعد از انقالب اسالمی نصیب اصفهان شد 
شاهد  تاکنون  تأسیس  بدو  از  که  بود  مبارکه  فوالد  شرکت  افتتاح 
به  امروز  شرکت  این  بوده ایم.  آن  مختلف  توسعه های  و  پیشرفت 

نقطه ای رسیده که می تواند سهم قابل توجهی در چرخه 
این  به  باشد. همان طور که رسیدن  اقتصاد کشور داشته 
نقطه اتفاقی نبوده و همت و تالش همه الیه های سازمان 
را می طلبیده، کار دشوار تری نیز انجام شده و آن حرکت 

روبه جلو و به نوعی حفظ و نگهداشت این برند بوده است. 
یکی از واحدهایی که امروزه با توجه به نوسانات ارز، تورم، 

تحریم های ظالمانه و رقبای موجود می تواند نقش مؤثری در 
حاشیه سود شرکت داشته باشد واحد خرید است. سه رکن اصلی 
در این واحد وجود دارد: خرید باکیفیت، به موقع و با قیمت مناسب. 
می افتد  تعویق  به  تعمیر  زمان های  باشد،  باکیفیت  خرید  وقتی 
باشد،  مناسب  قیمت  با  که  زمانی  می شود؛  کمتر  خط  توقفات  و 
هزینه ها کاهش می یابد؛ وقتی هم که به موقع و در زمان معین انجام 
شود، سایر فعالیت ها مانند تعمیرات سالیانه و شات دان ها به موقع 
صورت می گیرد. بنابراین واحد خرید نقش بسیار مهمی در چرخه 

فعالیت های شرکت دارد. 
یکی از مباحث مهم در شرکت فوالد مبارکه صرفه جویی ارزی است. 
با بومی سازی و ساخت داخل که از سال 80 قوت گرفته  این امر 

نام فوالد مبارکه؛ 
تداعی کننده خواستن و توانستن

محقق می شود. امروز در بخش قطعات یدکی به میزان 90 درصد 
خریدهای  بخش  در  می کنیم.  استفاده  داخل  ساخت  قطعات  از 
مواد مصرفی، در تأمین کلیه اشکال ویژه و پودرهای قالب و نسوزها، 
بخش ساخت داخل نقش بسیار مهمی ایفا می کند و اگر این ها انجام 
نمی گرفت، امروزه به دلیل تحریم های ظالمانه، با مشکالت اساسی 

روبه رو می شدیم. 
شرکت های  با  خوبی  بسیار  قراردادهای  نیز  بومی سازی  زمینه  در 
دانش بنیان منعقد شده؛ به طوری که امسال ۳440 میلیارد تومان 
قرارداد بسته ایم که بسیاری از آن ها مربوط به قطعات استراتژیک 
بوده و مشکالت ما را حل کرده است. ان شاءالله با همت و غیرت 
ارشد سازمان،  راهنمایی مدیریت  با  و  مبارکه  همکاران فوالد 
با  و  می کنیم  فتح  را  بیشتری  پیشرفت  قله های  روزبه روز 

افتخار، سهمی در سربلندی ایران عزیز داریم.
بسیاری  مبارکه،  فوالد  بهره برداری  آغاز  زمان  همان  از 
تحریم های  و  شد  مواجه  تحریم  با  ما  های تک  قطعات  از 
داشته  وجود  مبارکه  فوالد  شرکت  علیه  همیشه  ظالمانه 
و  مدیران  هم  و  سابق  کارکنان  و  مدیران  هم  اما  است؛ 
کارکنان فعلی شرکت همواره تالش کرده اند تا با توجه ویژه 
به بومی سازی و درک ضرورت و اهمیت ساخت داخل و همکاری  با 
شرکت های دانش بنیان مشکالت را پشت سر بگذارند و در این مسیر 
موفق بوده اند. برای ما دیگر ترمزی به نام »تحریم« وجود ندارد. وقتی 
ما می توانیم 90 درصد قطعات موردنیازمان را از ساخت داخل تأمین 

کنیم، آشکار است که تحریم در فوالد مبارکه جایی ندارد.
با توجه به اینکه کم کم سابقه سی ساله من در فوالد مبارکه به پایان 
و  خواستن  و  غیرت  تالش،  همت،  می کنم  احساس  می رسد، 
توانستن در مجموعه فوالد مبارکه و اینکه تمام کارکنان خود را مقید به 
حفظ دقیق ضوابط و فرایندها می دانند توانسته این موفقیت را برای 

فوالد مبارکه به ارمغان بیاورد. 

مصطفیعطاییپور
 معاون امور خرید فوالدمبارکه 

مصطفیعطاییپور
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بومی سـازی یـا اسـتفاده از پتانسـیل داخلی کشـور بـرای تأمین 
مایحتـاج کارخانه هـای فوالدسـازی از همـان زمان عقـد قرارداد 
سـاخت فـوالد مبارکـه مطـرح بـوده اسـت. شـرط عقـد قـرارداد 
سـاخت فـوالد مبارکـه ایـن بـود کـه نقشـه های سـاخت و اسـناد 
و مـدارک بهره بـرداری و تعمیراتـی تحویـل داده شـود. در واقـع 
به واسـطه سیاسـت گذاری کسـانی کـه در انعقـاد قـرارداد اولیـه 
فـوالد مبارکـه دخیـل بوده انـد، امـروز یـک مرکـز اسـناد بسـیار 

قـوی بـر  جـای مانده اسـت. 
هم زمـان بـا راه انـدازی فـوالد مبارکـه در سـال ۷2  نیاز بـه برخی 
قطعـات یدکـی پدیـد آمـد و مدیـران بهره بـرداری و کارشناسـاِن 
وقـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بخشـی از ایـن قطعـات را کـه 
نقشـه های سـاخت آن وجـود دارد بـا اسـتفاده از پتانسـیل های 
ترتیـب،  ایـن  بـه  کننـد.  تأمیـن  کشـور  در  موجـود  کارگاهـی 
نقشـه های سـاخت را کـه بیشـتر هـم مربوط بـه قطعات سـاده با 
تکنولـوژی پایین بود به سـازندگان می دادنـد و قطعات را تحویل 
می گرفتنـد. تـا حـدود سـال 1۳80، ده سـالی با ایـن روند پیش 
رفتیـم، امـا فـوالد مبارکـه بـه ایـن نتیجه رسـید کـه باید جهشـی 
افزایـش  را  ایجـاد کنـد و سـهم سـاخت داخـل  ایـن زمینـه  در 
دهـد. نقشـه ها وجـود داشـتند، ولـی فراینـد سـاخت مشـخص 
نبـود؛ بنابرایـن الزم بـود یـک گـروه فنی این نقشـه ها را بـه زبان 
کارگاهـی و در قالـب دفترچه هـای سـاخت تهیـه کنـد. برخـی 
قطعـات و تجهیـزات ماننـد گیربکس هـا و پمپ هـا همـان نقشـه 
سـاخت را هـم نداشـتند و عمدتـًا قطعاتـی بودنـد کـه به صـورت 
آیتمـی خریـداری می شـدند. مدیـران وقـت تصمیـم  کاتالـوگ 
یـک  تعمیـرات،  فنـی  دفتـر  مدیریـت  زیرمجموعـه  در  گرفتنـد 
واحـد سـاخت داخـل ایجـاد کننـد و بـا اسـتفاده از دفترچه های 
سـاخت کـه به صـورت مهندسـی معکـوس تهیه می شـود، سـهم 
واحدهـای  ایـن،  بـر  عـالوه  افزایـش دهنـد.  را  داخـل  سـاخت 
کنتـرل کیفیـِت سـاخت و برنامه ریـزی سـاخت داخل هـم ایجاد 
شـد. واحـد مهندسـی معکـوس دفترچه های سـاخت و نقشـه ها 
را فراهـم مـی آورد؛ واحـد کنتـرل کیفـی کیفیـت قطعاتـی را کـه 
بـا اسـتفاده از ایـن دفترچه هـا سـاخته می شـد کنتـرل می کـرد 
و واحـد برنامه ریـزی نیـز پتانسـیل ها و ظرفیت هـای داخلـی را 

می کـرد. شناسـایی 

  گسترش ساخت داخل 

شکوفایی بومی سازی 
ثمره 20 سال حرکت با برنامه 

فـوالد مبارکـه بـا ایـن هـدف تأسـیس شـد: »تولیـد ورق و فـوالد 
فوالدسـاز  مسـیر  در  حرکـت  و  تکنولـوژی   اکتسـاب  به عـالوه 
شـدن.« بنابرایـن مدیـران شـرکت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
سیاسـت گذاری  اصـل  در  کننـد.  فراهـم  را  زیرسـاخت ها  بایـد 
تولیـد  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  بـوده  ایـن  مبارکـه  فـوالد  اصلـی 
محصـول، روش هـای بهره بـرداری و تعمیـرات را هـم پیـدا کنـد 
و بتوانـد پشـتوانه ای بـرای تولیـد ایجـاد کنـد تـا اگـر در آینده به 
سـمت طراحـی و سـاخت پلنت هـای فوالدسـازی پیـش رفـت، 

باشـد.  کامـل  و  فراهـم  الزم،  زیرسـاخت های 
شـرکت های  مبارکـه،  فـوالد  سیاسـت گذاری های  به واسـطه 
سـازنده دفاتـر فنـی خاص خودشـان را ایجـاد کردند و متناسـب 
کار  و  مهارت افزایـی  بـه  فـوالد،  موردنیـاز  تخصص هـای  بـا 
تخصصـی پرداختنـد. به عنـوان مثال یک شـرکت فقـط در زمینه 
گیربکـس  حـوزه  در  فقـط  دیگـری  و  ریخته گـری  غلتک هـای 
فعالیـت می کـرد. ایـن شـرکت ها از لحـاظ تکمیـل تجهیـزات و 
بـه  آرام آرام  تخصصـی  حوزه هـای  تقسـیم بندی  و  فنـی  دانـش 

بلـوغ رسـیدند. 

  سیاست های تشویقی فوالد مبارکه 
فـوالد مبارکـه عـالوه بـر ایجـاد بـازار بـرای محصـوالت و خدمات 
ایـن شـرکت ها، وظیفـه آمـوزش آن هـا را هـم بـر عهـده گرفـت و 
تمـام دانـش فنـی ای را کـه از طریـق نیروهـای خـود از خـارج از 
کشـور کسـب کـرده بـود بـدون هیـچ چشم داشـتی در اختیـار 
آن هـا قـرار داد. بـه ایـن ترتیـب سـرمایه گذار بـا کسـب دانـش از 
ایـن شـرکت سـرمایه گذاری  فـوالد مبارکـه، در حـوزه موردنیـاز 
می کـرد. ایـن کار عـالوه بر رونق تولیـد، باعث به جریـان افتادن 
سـرمایه در مسـیر مولـد می شـد و ایـن اولیـن مشـوقی بـود کـه 
فـوالد مبارکـه بـه ایـن نـوع شـرکت ها ارائـه می کـرد. مهم تـر از 
این هـا، فـوالد مبارکـه کـه نفـع و ضـررش بـه ازای هـر دقیقـه و 
سـاعت حسـاب می شـود، بـاز بـه شـرکت ها اعتمـاد کـرد و خـود 
را مقیـد سـاخت کـه محصـوالت آن هـا را در خطـوط تولیـد خـود 
امتحـان و اسـتفاده کنـد.  درواقـع ایـن شـرکت به منظـور کمـک 
بـه رشـد شـرکت های داخلـی حتـی توقف خـط تولید خـود را به 

خرید. جـان 
سـال   10 حـدود  در   1۳90 تـا   1۳80 سـال  از  مبارکـه  فـوالد 
بـا ایـن رونـد پیـش رفـت و نتایـج بسـیار خوبـی بـه دسـت آورد، 
داخـل  از  شـرکت  نیـاز  درصـد    40 تـا   ۳0 حـدود  به طوری کـه 
تأمیـن می شـد. سـال 90 مدیـران فـوالد بـه ایـن نتیجه رسـیدند 
کـه شـرکت های سـازنده قطعـات بـه بلـوغ کاملـی در تخصـص 
و دانـش فنـی رسـیده اند. بـه عبـارت دیگـر، از سـال 80 تـا 90 
محوریـت دانشـی کار با فـوالد مبارکه بود، یعنی شـرکت دفترچه 
و  ایـن دفترچـه قطعـه  و سـازندگان طبـق  تهیـه می کـرد  فنـی 
تجهیـز می سـاختند؛ ولـی دیگـر بایـد نقش هـا عـوض می شـد؛ 
یعنـی از آن بـه بعـد سـازنده متخصصـی کـه در آن زمینـه متبحر 

مهدیشهیدی
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات
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شـده و توانسـته بود بـازارش را به سـایر صنایع هـم تعمیم دهد، 
بایـد محوریـت کار را بـه عهـده مـی گرفـت. ایـن کار بـا هـدف 
ایجـاد برنـد انجام شـد؛ یعنـی برندهـای متناظر با برنـد خارجی 
را در داخـل کشـور داشـته باشـیم. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، 
واحـدی بـه نـام واحـد بومی سـازی ایجـاد شـد کـه حلقـه واسـط 
بیـن فـوالد مبارکـه و شـرکت های بیرونـی بـود.  در ایـن مرحلـه 
تعـدادی کارشـناس تخصصـی از بدنـه خطـوط جـدا شـدند و به 
همـراه تعـدادی نیـروی تازه نفـس کـه از دانشـگاه آمـده بودنـد 
شـرکت های  بـا  متناظـر  و  دادنـد  شـکل  را  بومی سـازی  واحـد 
تخصصـی، یـک کارشـناس تخصصـی هـم در واحد بومی سـازی 
عـالوه  بومی سـازی  واحـد  تخصصـی  کارشـناس  گرفـت.  قـرار 
بـر اشـراف بـر مباحـث تعمیـرات خـط، بایـد بـا بـازار هـم کامـاًل 
آشـنا می بـود تـا ارتبـاط درسـت و کاملی بیـن نیازمنـدی فوالد و 

توانمنـدی بـازار برقـرار کنـد.
به جرئـت می تـوان گفـت در بحـث بومی سـازی، فـوالد مبارکـه 
نسـبت بـه سـایر صنایـع پیشـرو اسـت و بسـیاری مواقـع انتقـال 
بقیـه  اقـالم  دانـش بومی سـازی و مشـاوره جهـت بومی سـازی 

صنایـع توسـط ایـن واحـد انجـام می شـود. 

  نوآوری 
به  و  بداند  خود  مایملک  را  آن  محصول،  یک  سازنده  وقتی 
و  بهینه سازی  فکر  به  خودبه خود  شود،  بدل  محصول  آن  برند 
نوآوری می افتد تا بتواند با محصوالت خارجی رقابت کند. اگر 
باید  دهد،  مبارکه  فوالد  تحویل  و  بسازد  را  قطعه ای  سازنده ای 
بداند که فوالد مبارکه بعد از دو تا سه سال، با توجه به واحدهای 
تحقیق و توسعه و دفاتر فنی قوی خودکه تولید فوالد در جهان 
را رصد می کند، چه نیاز جدیدی دارد و اگر سازنده از این روند 
عقب افتاد، خودبه خود کارش را از دست خواهد داد؛ بنابراین 

سازنده ها هم مجبورند خود را ارتقا بدهند.

  نوسازی و بهسازی )ریومپ(
در ریومـپ اخیر واحد گالوانیزه، شـرکت فـوالد مبارکه تکنولوژی 
را وارد کـرد؛ یعنـی نه قطعـات را، بلکه تکنولـوژی را ریومپ کرد. 
شـرکت بسـیاری از قطعـات موردنیـاز را از سـیکل بومی سـازی 
و  نقشـه ها  و  گرفتـه   را  اولیـه  نمونـه  یعنـی  می کنـد،  تأمیـن 
مشـخصات را ثبـت کـرده  و همـان را می سـازد. بسـیاری اوقـات 
کارشناسـان مـا اکتسـاب تکنولـوژی می کننـد؛ چـون کسـانی 
هسـتند کـه بـر قطعـه و رونـد سـاخت قطعـات اشـراف دارنـد و 
دانـش را بـه اینجـا منتقـل می کننـد. اختـراع دوبـاره چـرخ کار 
عبـث و بیهـوده ای اسـت. باید دانش را گرفـت و کار را ادامه داد.

  آمار تجهیزات بومی سازی شده و انواع آن
 2925 بومی سازی  به واسطه  درمجموع  تاکنون   80 سال  از 

ارزی رقم خورده است. نسبت قیمت  میلیون دالر صرفه جویی 
تمام شده قطعات و تجهیزات بومی سازی نسبت به خرید خارج 
۳1 درصد است؛ یعنی قیمت به طور متوسط به یک سوم کاهش 

پیدا می کند.
از سال 91 تاکنون 8641 قطعه و تجهیز استراتژیک و پیچیده 
بومی سازی شده است. سهم ساخت داخل از ۳0 درصد به 90 
درصد رسیده است. بیش از 100 هزار قلم مواد و تجهیزات از 

سال 81 تاکنون در داخل ساخته شده است.

  خودباوری 
آموخته هـای فـوالد مبارکـه از هـر نسـل بـه نسـل بعـدی منتقـل 
متوقـف  هیـچ گاه  و  بـوده  تکامـل  بـه  رو  همیشـه  و  می شـود 
نمی شـود. انتقـال آموخته هـا به نسـل های بعد ماننـد رکوردزنی 
اسـت کـه ثبـت رکـورد جدیـد هیـچ گاه ارزش رکـورد قبلـی را کم 
نمی کنـد. نسـل قدیم در فوالد مبارکه شـاگردانی پـرورش دادند 
و تجـارب خـود را بـه آن هـا منتقل کردنـد. آن ها هـم همین روند 
را بـا نسـل بعـد از خـود پـی گرفتنـد. به ایـن ترتیب شـرکت فوالد 
مبارکـه همـواره در راسـتای هم افزایـی دانش حرکت کرده اسـت 

و توقف پذیـر نیسـت. 

  آینده
بـه  حرکـت  گرفتـه  نظـر  در  شـرکت  عالـی  مدیریـت  کـه  افقـی 
سـمت فوالدسـاز شـدن اسـت، نـه صرفـًا تولیـد فـوالد؛ بنابرایـن 
بـه سـمتی مـی رود که خـود بتوانـد پلنـت فوالدسـازی طراحی و 
راه انـدازی کنـد. وظیفـه حـوزه بومی سـازی این اسـت کـه برای 
ایـن حرکـت، زیرسـاخت ها را فراهم سـازد. 90 درصد این مسـیر 
پیمـوده شـده و کارهـا در حـال بهبود اسـت. بعد از آماده شـدن 
زیرسـاخت ها، ادامـه کار بـه دوسـتانی تحویـل داده می شـود که 
طراحـی فراینـد انجـام می دهنـد. اگـر زیرسـاخت آمـاده باشـد، 
دسـت آن هـا بـرای طراحی بـاز اسـت و می تواننـد همـه الزامات 
را مسـتقیمًا بـه تأمین کننـده بدهنـد و متناسـب با ایـن الزامات، 
قطعـات و تجهیـزات را تحویـل بگیرنـد و بـر اسـاس آن، شـاکله 

خطـوط تولیـد را ایجـاد کنند.

بومی سازی  به واسطه  درمجموع  تاکنون   80 سال  از 
2925 میلیون دالر صرفه جویی ارزی رقم خورده است. 
نسبت قیمت تمام شده قطعات و تجهیزات بومی سازی 
نسبت به خرید خارج 31 درصد است؛ یعنی قیمت به طور 

متوسط به یک سوم کاهش پیدا می کند.
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بومی سازی 
مگا مدول احیاءمستقیم 

2,760,000
 ظرفیت تناژ  تولید ساالنه 

در طرح شهید خرازی از بزرگترین مدول های احیاء مستقیم 
طراحی شده در صنعت فوالد جهان است که در اوج شرایط 
تحریم به دست متخصصان فوالد مبارکه اجرا و راه اندازی 

شد.
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واحد  اصلی  وظایف  از  یکی  جدید  محصوالت  توسعه  و  طراحی 
متالورژی و روش های تولید است. سیاست و استراتژی فوالد مبارکه 
حرکت به سمت محصوالت با ارزش افزوده بیشتر است و محصوالت 
با این محصوالت جدید جایگزین می کند، زیرا سودآوری  را  تجاری 
بیشتری برای شرکت دارند و هم مشتریان بیشتری به دنبال محصوالت 
با گریدهای خاص هستن؛ بنابراین واحد متالورژی و روش های تولید 

وظیفه طراحی محصوالت جدید را به عهده دارد. 
در سال ۷0، فوالد مبارکه در حدود 100 گرید داشت، ولی 
اآلن حدود 5۳0 گرید دارد و هرچه پیش رفت است گریدها 
با  خاص  گریدهای  سمت  به  تجاری  گریدهای  سمت  از 
و  نیازها  امروزه  است.  کرده  پیدا  سوق  بیشتر  ارزش افزوده 
چون  استانداردهاست،  از  فراتر  بسیار  مشتریان  انتظارات 
این،  از  گذشته  می کنند.  تعیین  را  حداقل ها  استانداردها 

خود استانداردها نیز به سمت سخت گیری بیشتر رفته است. 
در حال حاضر، استاندارد EN که استاندارد روز اروپاست در مقایسه با 
استانداردهای قبلی بسیار سخت گیرانه تر است و بسیاری از مشتریان 

حتی همین استاندارد را هم خاص تر و محدودتر می خواهند.
بر  عالوه  که  است  این  محصول  طراحی  واحد  وظایف  از  یکی 
استانداردسازی، شخصی سازی انجام دهد، یعنی متناسب با نیاز هر 
مشتری محصول تولید کند. بعد از تولید محصول، تست های خواص 
مکانیکی و سایر تست ها در فوالد مبارکه انجام می شود و فراتر از آن، 
وقتی محصول به کارخانه مشتری می رود، تست های صحه گذاری 
انجام می شود. این امر یعنی محصول از نظر عملیاتی هم باید تأییدیه 
مشتری را دریافت کند. بعد از آن است که به سبد محصوالت شرکت 

می آید و تولید می شود. 
تولید  خطوط  با  هماهنگی  باید  محصول،  تولید  و  طراحی  از  قبل 
صورت گیرد. فرم هایی به نام کارت ساخت و دیزاین دیتا وجود دارد 
که پس از تهیه  آن ها و هماهنگی با دفاتر فنی و اخذ تأیید، کار تولید 
محصول به صورت تستی با ذوب 200 تنی آغاز می شود. در مراحل 
تولید نیز کلیه کارشناسان مربوطه حضور دارند و اگر احیانًا مشکلی 
در جایی وجود داشته باشد بازنگری در طراحی انجام می گیرد. نهایتًا 
محصولی که تولید شد به آزمایشگاه می رود و مطابق با استانداردهای 
بین المللی کلیه تست های الزم بر آن انجام می شود و بعد برای مشتری 

ارسال می شود. 
بحث طراحی نیاز به الزاماتی دارد، ازجمله نرم افزارها و سخت افزارهای 

تعهد به رفع نیاز 
تمامی صنایع پایین دستی

شبیه ساز. در اوایل کار الزامات را در اختیار را نداشتیم، اما خوشبختانه 
می کنیم  استفاده  خاص  نرم افزارهای  برخی  از  اخیر  سال  چند  در 
که ما را در انجام محاسبات ترمودینامیک و تعیین دیاگرام و درصد 
فازی، دمای انحالل رسوبات و... یاری می رسانند. به همین ترتیب 
که  کرده ایم  خریداری  نیز  جدیدی  سخت افزاری  دستگاه های 
محاسبات نوردی را انجام می دهند و احتمال آسیب رساندن به خط 

را به حداقل می رسانند. 
هات  دستگاه  خرید  و  شده  خریداری  تورشن  هات  دستگاه 
کامپرشن در حال انجام است.  برنامه آینده  واحد متالورژی ساخت 
دستگاه شبیه ساز آنیل پیوسته است که با استفاده از این تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزارها، ریسک طراحی کاهش می یابد و تولید با 

اطمینان بیشتری انجام می گیرد. 

  گریدها و محصوالت
خوشبختانه ما موفق شده ایم در حوزه های مختلف این طراحی و تولید 
را انجام دهیم. به عنوان مثال در حوزه لوله های انتقال نفت و 
گاز شیرین و ترش موفق به تولید گریدهای خاص شده ایم. 
آب  انتقال  لوله های  و   خاص  گرید  با  گازترش  گرم  کالف 
خلیج فارس به اصفهان که نیازمند لوله های با استحکام باال 
و گریدهای خاص است ازجمله کارهای بزرگ انجام گرفته به 

شمار می آید. 
و  بوده  بسیار چشم گیر  ما  فعالیت های  در حوزه خودرویی 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ورق های خودرویی 
تولید می کند. خطوط نورد سرد شرکت نیز آمادگی تولید محصوالت 
خودرویی را دارد و فوالد مبارکه در حوزه های مختلفی موفق شده به 
خودروسازان کمک کند. ازجمله گریدهای فوق کششی که فرم پذیری 
بسیار باالیی دارد، گریدهای میکروآلیاژی است که در سال های اخیر 
در شرکت تولید شده و خود طیف وسیعی دارد و برای قطعات تقویتی 
خودرو استفاده می شوند. گریدهای بیک هاردنینگ که فرم پذیری 
دوفازی  گریدهای  خودرو،  رینگ  مناسب  گریدهای  دارند،  باالیی 
گالوانیزه، گرید فوق کششی گالوانیزه، گریدهای ویژه مخازن تحت 
فشار و مخازن نگهداری گاز مایع، گریدهای مقاوم به خوردگی که 
در کانتینرهای حمل دریایی و صنایع نیروگاهی استفاده می شوند 
گریدهای  باال،  حرارت  به  مقاوم  گریدهای  هستند،  هم  ضدزنگ  و 
عملیات  و  حرارتی  عملیات  تولید  از  بعد  که  حرارتی پذیر  عملیات 
سخت کاری روی آن ها انجام می شود و سختی سطحی پیدا می کنند، 
مثل ادوات و ماشین آالت کشاورزی و بیل های مکانیکی که در معرض 
سایش هستند و ورق باید ضدسایش باشد، گریدهای لعاب پذیر، مثل 
استفاده  گازی  بخاری های  و  لوازم خانگی  در  که  گازی  بخاری های 
می شود، در بخش صنایع قلع اندود و قوطی سازی برای قوطی های 
کمپوت و کنسرو و صنایع غذایی که باید استحکام باال و ضخامت ورق 
باشند، همه و همه محصوالتی است که شرکت فوالد  کمی داشته 
مبارکه قادر است آن ها تولید کند. در صنایع ساختمانی ما عالوه بر 
گریدهای فوق العاده مستحکم موفق به تولید گرید گالوانیزه استحکام 

علیرضامولویزاده
مدیر متالورژی و روش های تولید فوالدمبارکه 

علیرضامولویزاده
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باال شده ایم که در صنایع ساختمانی به جای تیرچه بلوک به کار می رود 
و اصطالحًا به آن عرشه فوالدی می گویند. این ها هم از نظر اقتصادی 
افزایش  را  ساختمان سازی  سرعت  هم  و  هستند  مقرون به صرفه 
تولید  را  باال  گالس  ورق های  رنگی  ورق های  بخش  در  می دهند. 
می کنیم که به دلیل درخشندگی باال، عیوب سطح ورق، مثل موج را 
نشان می دهند و تولیدشان الزامات خاص خود را دارد. ورق های رنگی 
کشش پذیر هم از دستاوردهای دیگر بوده است. در بخش فوالدهای 
پرآلیاژ تختال با کروم باالی 10 درصد تولید می کنیم که مناسب فوالد 
زنگ نزن است و محصول سرد و گرم آن دارای الزامات خاصی است. 
گریدهای مقاوم به خستگی گریدی است که تحت تنش سیکلی یا 
متناوب است، مثل سرندهای احیا مستقیمی که عمر آن چهار برابر 
گریدهای معمولی است و شاهکار بزرگی به شمار می آید. در بخش 
به صورت  را  الکتریکی  گریدهای  سری  یک  الکتریکی  فوالدهای 
آبی و موتورهای  تولید کرده ایم که ویژه موتور کولرهای  نیمه آماده 
کوچک مثل فن هواکش است که این ها به کاهش مصرف کمک 
می کنند و اگر در کولرهای آب استفاده شوند، می تواند رده انرژِی 
این کولرها را پایین بیاورند. تسمه های بسته بندی که دور کالف های 
فوالد مبارکه بسته می شود قبال از کشورهای خارجی تأمین می شد، 
ولی ما خوشبختانه ورق پایه این تسمه ها یا ورق فول هارد را تولید 
کردیم و با همکاری یک شرکت داخلی تسمه ها را تولید می کنیم. در 
بخش صادرات موفق شده ایم گریدهای موردنیاز مشتریان در بخش 
تختال، کالف گرم و سرد و حتی گالوانیزه تولید کنیم و اگر ظرفیت ها 
اجازه دهد به بازار صادراتی هم عرضه می کنیم. از نمونه این گریدها 
می توان به گریدهای استحکام باال S550MC و گرید مقاوم به دمای 

DD14- و گرید نورد گرمی کشش پذیر به نام SPHC-B باال به نام
MG اشاره کرد. امیدواریم با طرح های توسعه ای فوالد مبارکه ازجمله 
خط نورد گرم 2 و بعد از آن خط PLTCN که اسیدشویی و تاندن 
پیوسته است و بعد از آنیل پیوسته بتوانیم گریدهای بیشتری تولید 

کنیم و پاسخ گوی نیازهای بیشتری در کشورمان باشیم.

  فوالد مبارکه در اندیشه جامعه
فوالد مبارکه یک صنعت مادر است و از نقاط قوت ما این است که از 
سنگ تا رنگ، همه سیکل را داریم و حتی محصوالت گالوانیزه و رنگی 
و قلع اندود تولید می کنیم. بالطبع وقتی چنین امکاناتی در دسترس 
ماست، وظیفه ما نسبت به جامعه بیشتر می شود و ما متعهدیم نیاز 
کلیه صنایع دیگر پایین دستی را مرتفع کنیم و تالش ما هم در همین 
راستا بوده است. ما در اکثر این کارخانه ها حضور یافته ایم و نیازهای 
آن ها را می دانیم و در سال های گذشته نهایت تالش ما این بوده که 

بتوانیم نیاز بخش های مختلف را تأمین کنیم.

   روایتی از فوالد مبارکه 
تولید یک محصول جدید و یا انجام یک فعالیت جدید همیشه سخت 
زحمت  آن  برای  سال  شاید 2  و  دارد  را  خودش  مشکالت  و  است 
کشیده می شود. وقتی محصولی برای اولین بار تولید و در آزمایشگاه 
تست می شود، ما تا 80 درصد اطمینان خاطر پیدا می کنیم، اما 
عملیات  تحت  بار  اولین  برای  و  می رود  مشتری  کارخانه  به  وقتی 
فرمینگ قرار می گیرد و مشتری ابراز رضایت می کند و محصول را 
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تأیید می کند، آن لحظه برای ما لحظه بسیار شیرینی است؛ چون 
توانسته ایم محصولی را که تابه حال از خارج از کشور تأمین می شده 
در کشور خودمان تولید کنیم و این موضوع را مدیون همه کارکنان از 
کارگر گرفته تا مدیران و مسئوالن ارشد هستیم. نهایت هدف ما هم 

رضایت مشتری است.

  محصوالت مهم تر و پیچیده تر 
 در بخش سرد، گریدهای دوفازی که برای خودروهای جدید استفاده 
می شود و در بخش لوله های انتقال نفت و گاز هم تولید 400 هزار تن 
از این لوله ها برای خط انتقالی گوره به جاسک برای ما بسیار مهم 

بوده است.

  دستاوردها 
 در سال ۷0  ما کمتر از 100 محصول تولیدی داشتیم و در حال حاضر 
این رقم به 5۳0 گرید رسیده است که همه مطابق استانداردهای 
بین المللی است و برای هرکدام از آن ها تالش بسیار زیادی صورت 
گرفته است. بخشی از این ها حتی فراتر از استانداردهاست که این هم 
دستاورد بزرگی برای ما به شمار می آید. کارشناسان ما حتی در تدوین 
استانداردهای بین المللی مشارکت دارند و یکی از فعالیت هایی که 
می کنند تدوین استانداردهای ملی و بین المللی است. حتی در چند 
مورد در حوزه استانداردهای بین المللی نظراتمان در استانداردها 

لحاظ شده است.

  صرفه جویی ارزی و ارزآوری در بحث صادرات 
اولویت اول ما تأمین نیاز داخل است و سعی کرده ایم این کار را انجام 
دهیم، ولی هم زمان در بحث صادرات هم فعال بوده ایم و تختال و نورد 
سرد و نورد گرم صادر کرده ایم که طبیعتًا برای ما ارزآوری و بسیاری از 
طرح های توسعه ما ناشی از همین ارز بوده است. در بخش داخلی 

هم تولید گریدهای جدید به عدم خروج ارز از کشور کمک می کند.
  جایگاه فوالد مبارکه  نسبت به بقیه فوالدسازان مطرح دنیا

 فوالد مبارکه زنجیره کامل تولید فوالد را دارد و این مزیتی است نسبت 
به سایر فوالدسازان. اگر احیانًا زمانی سودآوری در یک قسمت این 
زنجیره کم شود در قسمت های دیگر جبران می شود و خوشبختانه در 

مجموع مشکلی نداریم.

  افق فوالد مبارکه برای آینده 
و  مدیران  همه   ۷0 سال  در  مبارکه  فوالد  راه اندازی  اوایل  از   
از  خارج  آموزش های  برخی  کشیده اند.  زحمت  دست اندرکاران 
کشور دیده اند و این تجربیات را منتقل کرده اند، ولی در حال حاضر 
نسلی که در فوالد هستند چون از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل 
شده اند و آزمون های بسیار دشواری را برای ورورد به فوالد مبارکه 
پشت سر گذاشته اند؛ بنابراین افراد نخبه ای هستند، چون قبول 
نباشد.  کنکور  از  آسان تر  شاید  مبارکه  فوالد  آزمون های  در  شدن 
اساتیدی که از دانشگاه به فوالد می آیند اذعان دارند اینجا برای 
خودش یک دانشگاه است. افرادی که شاغل می شوند تحصیالت 
آن ها  توانمندی  و  می کنند  همراه  عملی  آموزش  با  را  آکادمیک 
و  دارند  را  باالیی  افراد سطح علمی  در حقیقت  افزایش می یابد. 
تجهیزات پیشرفته فوالد مبارکه هم به آن ها یاری می کند تا از علم 

خود بهره برداری کنند و خالقیت خود را شکوفا سازند.

 چشم انداز فوالد مبارکه 
 دوست دارم زمانی فرابرسد که دیگر گرید و رده ای نباشد که ما 
قابلیت تولید آن را نداشته باشیم تا عالوه بر تأمین کلیه نیازهای 
کشور، بتوانیم در زمینه فوالدهای خاص یکی از صادرکننده های 

عمده باشیم.
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در فوالد مبارکه 

12268
 نفر اشتغال مستقیم

کل  مجموع  در  ساالنه  آموزش  ساعت  نفر  و 497877 
نواحی شرکت فوالد مبارکه

21
فوالد مبارکه 

آموزش

498,000
 نفر ساعت آموزش ساالنه

در مجموع کل نواحی شرکت فوالد مبارکه صورت می گیرد

14



ویژه نامه ســـی ُامـــین ســـالـــگرد افـــتتــاح شـــرکت فوالد مـبـــــارکه106

بال  یک  و  فیزیکی  بال  یک  دارد:  بال  دو  سازمان  هر  در  فرد  هر 
متافیزیکی. بال فیزیکی درسی است که خوانده و علم و تخصص و 

تجربه ای که به دست آورده است؛ بال دیگر را که بال متافیزیک 
با  سازمان  در  فرد  هر  نهاده ام.  نام  »فرهنگ«  من  است، 
وادار  را  آدم  آنچه  می کند.  فعالیت  بال  دو  این  از  استفاده 

می کند کاری را خوب انجام دهد بال فرهنگی است.
می گویم  که  دارم  تعبیری  من  انسانی،  نیروی  درخصوص 
سازمان  یک  در  شاغل  افراد  از  اگر  نیت«.  یعنی  »فرهنگ 
بپرسید برای چه در اینجا کار می کنی، جواب های مختلفی 

دریافت خواهید کرد. انگیزه های شخصی و خانوادگی و حتی 
اجتماعی. برخی هم می گویند که می خواهند به اقتصاد کشورشان 
کمک کنند. اگر فرهنگ جاری یک سازمان یا کارخانه این باشد، کشور 
گلستان می شود. ممکن است بگویید این ها همه شعار است، ولی در 
واقع اگر از نگهبان و آشپز و اپراتور و منشی و کارشناس و رئیس و مدیر، 
همه و همه در فوالد مبارکه این فرهنگ را نداشتند، ما نمی توانستیم 
بالغ بر 1.5 درصد از سود ناخالص ملی را به دست آوریم. ما این را در 

فوالد مبارکه »فرهنگ سازمانی« نام نهاده ایم. 
فرهنگ سازمانی یعنی همه ما یک نیت واحد داشته باشیم، چون در 
غیر این صورت به هدف نمی رسیم؛ نیت یکسان هم یعنی استنباط 
مشترک از کار و اقتصاد. ما همه قطعات یک پازل هستیم که کنار هم 
قرار می گیریم تا یک تصویر واحد ایجاد کنیم. کسانی هم که فوالد 
مبارکه را ساختند به این استنباط مشترک رسیدند و کار بزرگی در 
این کشور انجام دادند که هنوز که هنوز است پایدار است و به مسیر 
خود ادمه می دهد. امروز هم اگر می خواهیم این مجموعه بزرگ را 
برای آیندگان حفظ کنیم باید به این استنباط و درک و نیت و فرهنگ 

مشترک برسیم.

  ایجاد درک مشترک در سازمان 
که  بگویم  را  فوالد  داستان  کرده ام  سعی  نوشته ام  که  کتابی  در  من 
در آن، عده ای آمدند و با یک فکر واحد اینجا را ساختند. باید این 
داستان را بخوانیم تا از این فکر و نیت تخطی نکنیم و بتوانیم همان 
راه را ادامه دهیم. عالوه بر این، ما در قالب مفهومی به نام »تجربه 
فرهنگ سازمانی« سعی کردیم از تجارب کسانی که در گذشته در این 
مجموعه فعالیت داشتند بهره بگیریم و آن ها را به نسل جدید انتقال 

دهیم.
یکی از برگ های برنده  فوالد این است که همیشه چشم انداز داشته 
است؛ یعنی همیشه مدیران و کارگروه های مختلف با هم تبادل نظر 

نگاهی به فرهنگ کار
 در فوالد مبارکه

می کردند و با تعیین استراتژی ها، با یاری هم به برنامه سال یا سال های 
از کشورهای  الگو گرفتن  و  به گذشته  نگاه  با  ما  آینده می رسیدند. 
پیشرو و آموزش این مفاهیم و عمل کردن درست به آن، فرهنگ را 

ایجاد می کنیم. 

  شاخص های اندازه گیری مفاهیم و وضعیت نیروی انسانی 
و سازمانی 

مقایسه می کنیم.  آن  با  را هرساله  و شاخص ها  داریم  ما چشم انداز 
اگر روند درست نباشد، عکس العمل نشان می دهیم و  تغییرات الزم 
را ایجاد می کنیم. این موارد در زمینه بهره وری، تعداد نیروی انسانی، 
می شود.  اجرایی  محیط زیست  و   HSE خدمات،  چارت، 
ممیزی هایی که در این خصوص صورت می گیرد به همین 
ما  برای  را  راه رشد  آن ها  نظر گرفته شده است.  در  منظور 
ترسیم کرده اند و اگر خطا کنیم، در این ممیزی ها مشخص 
می شود. ما برنامه ریزی کرده ایم، برنامه ها را پیاده  کرده ایم، 
امتحان کرده ایم و نهایتا با بازنگری، به چشم انداز جدیدی 
رسیده ایم. طبق همین سیستم در این سی سال روبه جلو 

بوده ایم.

  نقاط عطف سرمایه انسانی فوالد مبارکه
من حدود یک سال است که مسئولیت مستقیم نیروی انسانی را به 
عهده گرفته ام، ولی سه دهه است که روند رشد را مشاهده می کنم. 
اول از همه باید بگویم نقش مدیریت و چشم انداز را بسیار مؤثر می دانم. 
اوایل کار فوالد مبارکه، حقوق اداره کار پرداخت می شد؛ اما نمی شد با 
این حقوق در این صنعت پیش رفت؛ بنابراین طبق الگویی که ایلوا 
برای رده های مختلف سازمان نوشته بود، حقوق در فوالد مبارکه با 
حقوق از منظر اداره کار متفاوت بود. ما بر اساس سیستم پیشنهادی 
جدول  با  تقریبًا  که  کردیم  اجرا  را  مشاغل  طبقه بندی  طرح  ایلوا 
بیست گانه کشور یکی است و در حدی است که بتواند جواب گوی این 

صنعت خشن باشد. 
جدا از حقوق، ما باید حتمًا برای کارکنان پاداش در نظر بگیریم و اگر 
این پاداش را وابسته به تولید نکنیم، رکورد زدن و رسیدن به اهداف 
تولید دشوار خواهد بود. ما یک روز اینجا جشن 100 هزار تن گرفتیم 
و امروز فوالدسازی در ماه نزدیک به 800 هزار تن تولید می کند. همه 
این ها به مرور و با تعادلی که در سیستم حقوق و پاداش ایجاد شد، 
محقق گردید. نظام در دهه اول هم بود، ولی به میزان بسیار کم؛ ولی 
در دهه دوم شروع شد و در دهه سوم ارتقا یافت. این ارتقا هنوز هم 

وجود دارد و انگیزه خوبی به کارکنان می دهد. 
که  است  مطرح  نیز  کارکنان  به  نگاه  موضوع  این ها،  بر  عالوه 
شاخص های مختلفی دارد، مثل آموزش، بهداشت، خدمات، محیط 
توسعه  و  آموزش  راهبردی  الگوی  آموزش،  زمینه  در  ورزش.  و  زیبا 
انسانی را تدوین کرده ایم و توسعه سرمایه انسانی یک سالی است که 

در فوالد مبارکه متبلور شده است. 
از قرن نوزدهم نام واحدهای مربوط به نیروی انسانی به »منابع انسانی« 
تغییر کرده و بعد تبدیل به »سرمایه انسانی« شده است. یک سازمان 

مهدیکفایت
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالدمبارکه 

مهدیکفایت
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دو دست دارد و دو پا و یک سر. یک پای سازمان اخالق و فرهنگ است 
و پای دیگر استعدادیابی است؛ یعنی بهترین استعدادها را در خدمت 
بگیریم. یکی از دست ها افزایش مهارت افراد و یک دست ارتقای آنان 
و  آموزش  راهبردی  الگوی  این  پیاده شود.  فرد  در  بالندگی  تا  است 
توسعه سرمایه انسانی در فوالد مبارکه است. در خصوص خدمات روند 
همیشه روبه جلو بوده است. در این زمینه تعریف جدیدی داشتیم و آن 
اینکه طوری به کارکنان سرویس دهید که توقعات خود فرد از توقعات 
پرسنلی باالتر باشد؛ بنابراین اگر غذایی برای او تدارک می بینیم یا 
سیاحتی  یا  زیارتی  مسافرت  یا  می کنیم  تهیه  حمل ونقلی  سرویس 
برای او پیش بینی می کنیم، همه این خدمات باید در شأن او باشد. 
در خصوص استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی و زیارتی برنامه داریم تا 
امکاناتمان را گسترش دهیم و هر فرد حداقل در سال یک یا دو بار از 
این امکانات استفاده کند. در زمینه ورزش مفهومی تعریف کرده ایم 
به نام »ضریب نفوذ« و »ضریب پوشش«. همچنین برنامه ای تدارک 
دیدیم که طی آن حدود 2 تا ۳ هزار نفر را که در این چند سال حتی یک 
بار هم از امکانات ورزشی استفاده نکرده  بودند، به باغ فردوس بردیم تا 
آموزش ببینند و بدانند که اگر می خواهند شاداب و بانشاط باشند، 

نه تنها خودشان، بلکه خانواده شان هم باید ورزش کنند. 
اولین اولویت ما سالمت کارکنان است. فعالیت در ورزش قهرمانی 
هم به دلیل تعهد به مسئولیت اجتماعی است. در ورزش هم ما دو بال 
داریم؛ بال اول سالمتی کارکنان است و بال دوم عمل به مسئولیت های 

اجتماعی. 
در بحث HSE فوالد مبارکه دنبال نظام جامع سالمت است. در بحث 
به عنوان جایی  زیباسازی در فوالد مبارکه در تالشیم که محیط کار 
است که فرد یک سوم عمرش را در آن می گذراند بانشاط و زیبا باشد. 
همچنین چارت سازمانی را به گونه ای ببینیم که فشار کمتری به فرد 
وارد شود. این ها همه در فوالد مبارکه وجود دارد و نمی توان گفت از 
کی و کجا در این سازمان تبلور پیدا کرده، ولی فعالیتی بوده مستمر 

که نتیجه آن در دوره های مختلف دیده شده است. 
در  هستیم.  انسانی  سرمایه  توسعه  مرحله  در  ما  حاضر  حال  در 
کشورهای پیشرفته موضوع »مدیریت استعداد« مطرح است  و ما نیز 
می خواهیم به این حوزه وارد شویم، چون اصل توسعه سرمایه انسانی 
در واقع مدیریت استعداد است؛ یعنی ما باید آدم های بااستعداد را 
جذب کنیم و توان افزایی و مهارت افزایی انجام دهیم تا بتوانیم سازمان 

را به بهترین نحو اداره کنیم. 
بر  یعنی  است؛  استعداد«  »مدیریت  همان  واقع  در  ما  چشم انداز 
کسانی که می توانند برای فوالد مبارکه ارزش افزوده باال ایجاد کنند 
سرمایه گذاری کنیم، حتی در رده اپراتوری. اگر ما می خواهیم فوالد 
مبارکه را به جایی برسانیم، انگیزه و دغدغه مندی در خصوص اقتصاد 
کشور ما را در این راه به موفقیت می رساند. مدیریت استعداد و نگاه 
به آینده چشم انداز ماست و اگر به این دو توجه نکنیم، یعنی در حال 

درجا زدن هستیم.

ایمنی  زمینه  در  مبارکه  فوالد  که  جایی  به  رسیدن  برای  حرکت 
امروز در آن قرار دارد از 20 سال پیش آغاز شده و برنامه مدون 

حال  در  است.  شده  اجرایی  و  تدوین  مفصلی  بسیار 
اکوسیستم  کل  و  فضا  پلتفرم ها،  و  زیرساخت ها  حاضر 
به طور کامل برای ایمنی آماده است و امکانات نرم افزاری 

و سخت افزاری مهیاست. 
ما در بخش ایمنی یک برنامه بیست ساله را دنبال کرده ایم 
تا به اینجا رسیده ایم. قبل از سال 1۳80 ایمنی خالصه 
سخت گیری ها  بازرسی ها،  دستورالعمل ها،  در  می شد 

و جریمه ها؛ اما از سال 80 زمزمه های بحث تفکر سیستمی در 
ایمنی شروع شد. در سال 84 تعدادی نیروی جدید به سازمان 
داشتند.  دانشگاهی  تحصیالت  ایمنی  حوزه  در  که  شد  تزریق 
آن ها به واحدهای مختلف فرستاده شدند و کل فرایندهای ایمنی 
در  عطف  نقطه  اساس،  این  بر  شد.  سپرده  متخصصان  این  به 

هدف و نگرش فوالد مبارکه؛ 
رسیدن به حادثه صفر

حدود سال های حدود 86 و 8۷ رقم خورد که زیرساخت ها و نیز 
تعهد مدیریتی در حال شکل گرفتن بود و فضایی که نیروها در آن 

به صورت ایمن کار کنند آرام آرام معنا می یافت. 
پس از آن، اتفاق ویژه ای رخ داد که و آن اضافه شدن نیروهای 
ما  بود.  مبارکه  فوالد  بدنه  به  مستقیم  قرارداد  قالب  در  پیمانکار 
ناگهان از 6 هزار نفر به حدود 16 هزار نفر پرسنل رسیدیم. در 
باشید که  افتاد. شاید شنیده  اتفاق  این مقطع یک بی منظمی 
می گویند در جایی که نظم به هم می ریزد، باید بی نظمی بیشتری 
به سیستم وارد کرد تا بتوان نظم پایداری را شکل داد. ما نیز 
ایمنی فوالد  از چنین راهکاری در حوزه  در این فرصت 
ما   ،89 سال  دی ماه  حدود  در  کردیم.  استفاده  مبارکه 
کردیم  آغاز  را  ایمنی  پنج ساله  برنامه  نخستین  تدوین 
رساندیم.  مدیرعامل  تصویب  به  سال 1۳90  در  را  آن  و 
دیدگاه های  از  گرفتن  بهره  با  را  پنج ساله  برنامه  این 
سازمانی،  ساختار  آموزش،  محور   9 در  صاحب نظران 
ایمنی،  جلسات  عملکرد،  ارزیابی  ایمنی،  سیستم های 
که  کردیم  تدوین  نرم افزارها  و  اطالع رسانی  عملیات،  کنترل 
شامل حدود 160 پروژه بود. با اجرای این برنامه و پروژه هایش، 
کردیم،  کسب   95 تا   90 سال  از  زیادی  بسیار  موفقیت های 
به طوری که در سال 9۳ موفق شدیم به برخی شاخص های ایمنی 
بی نظیر  دنیا  فوالدسازان  بین  در  امروز  تا  که  کنیم  پیدا  دست 

حسینمدرسیفر
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست

حسینمدرسیفر
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است و کسی نتوانسته آن ها را تکرار کند و اعداد بسیار خوبی در 
شاخص هایی چون ضریب شدت حوادث و مواردی از این قبیل به 
شمار می آید. البته ضریب شدت حوادث و ضریب تکرار حوادث 
از شاخص های بینابینی ما محسوب می شوند. در ایمنی سه نوع 
شاخص وجود دارد: شاخص های پیشرو و شاخص های بینابینی 
و شاخص های پس رو. شاخص های پیشرو ما خیلی زیادند، مثل 
سرانه کارت سبز و بازرسی ها و نمره عملکرد ایمنی نواحی و درصد 

مغایرت های ایمنی.
سال 96 برنامه پنج ساله دوم را با 10 محور طرح ریزی کردیم که 
شامل فرهنگ ساظ، ارزیابی عملکرد، آموزش، مدیریت رویدادها، 
مدیریت تغییر، کنترل عملیات، پایش تضمین عملکرد سازمان و 
تعهد مدیران بود. این برنامه هم در سازمان نهادینه شد و سال 
گذشته که آخرین سال اجرای آن بود با نتایج بسیار خوبی که در 
ایمنی به دست آوردیم به سرانجام رسید. با وجود موفقیت دو برنامه 
پیشین، در برنامه پنج ساله سوم، نگاه بلندپروازانه تری به موضوع 
داریم، زیرا گمان ما بر این است که با روال قبلی امکان رسیدن به 
هدف حادثه صفر نمی تواند محقق شود؛ به همین دلیل برنامه را 
به برنامه »ایمنی و بهداشت حرفه ای« تغییر دادیم و محورهای آن 
را هم نوآوری یا طرح های تحول دیجیتال قرار دادیم. عالوه بر این، 
مباحث ارگونومی برای ما بسیار موضوعیت یافت، چون سالمت 
کارکنان از لحاظ شغلی برای ما اهمیت دارد. همچنین مباحث 
فرهنگی را که می تواند در ایجاد بستر ایمن و رسیدن به حادثه 
صفر مؤثر باشد در برنامه قرار دادیم. موضوع بسیار مفصلی هم که 
 Process( چند سالی است طرح کرده ایم مدیریت ایمنی فرایند
به  سیستم  در  نوینی  نگرش  که  است   )Safety Management
ایمنی شغلی جدا  از مدل  را  فرایند  ایمنی  و مدل  شمار می آید 
می کند. زیرساخت های آن هم تدارک دیده شده و امید است در 
برنامه سوم با رویکرد نوآورانه، موفقیت های حاصل شده در زمینه 
ایمنی تداوم یابد و موفقیت های جدیدی حاصل گردد. به ویژه با 
ناایمن  رفتارهای  درخصوص  داریم  امید  دیجیتال،  تحول  طرح 
افراد و فرهنگ سازی به نتایج خوبی برسیم. زمانی که برنامه سوم 
تعهدات  و  رویکردها  عملکردها،  در  شود،  تمام   1405 سال  در 
مدیران و فرهنگ سازمانی، می توانیم در سطح جهانی حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. هدف و نگرش ما رسیدن به حادثه صفر و 

صدمات صفر است که امید است در آن هم موفق شویم.

  مسیری برای رسیدن به حادثه صفر در فوالد مبارکه 
در این مسیر، برخی موارد مثل تجهیزات و بودجه قابل دست یابی 
است؛  سازمانی«  »فرهنگ  است  مسئله ساز  آنچه  اما  است؛ 
فرهنگی که در کل اکوسیستم فوالد مبارکه وجود دارد، ولی در 
»فرهنگ  در  ازجمله  است،  مواجه  مسائلی  با  پارامترها  برخی 
ویژه ای  توجه  آن  به  باید  که  مواردی  از  یکی  کردن«.  کار  ایمن 
واقعیت  در  که  است  پیمانکاران  ایمنی  مدیریت  باشیم  داشته 
کارها  از  بسیاری  اخیرًا  می کند.  ایجاد  را  دشواری هایی  امر، 

به صورت برون سپاری شده انجام می شود و این امر مستلزم آن 
جاری  مبارکه  فوالد  در  که  ایمنی  فرهنگ  همان  عین  که  است 
است به پیمانکاران هم انتقال یابد؛ بنابراین باید در زمینه ایمنی 

پیمانکاران کار زیادی انجام شود.
 برای ایجاد هر سیستم و نگهداری و تداوم و بهبود آن به نیروی 
انسانی متخصص نیاز است. کل نیروهای بخش ایمنی بازرسی 
و کارشناسان 15 نفر است، در نواحی هم نزدیک به 25 نفر در 
حدود  درمجموع  یعنی  هستند؛  فعالیت  به  مشغول  زمینه  این 
ما  همکار  بقیه  و  دارند  عهده  بر  را  ایمنی  اجرای  کل  نفر   40
زیادی  ایمنی  نفرات  تعداد  که  نیست  این  ما  رویکرد  هستند. 
را به کار بگیریم، بلکه ما باید تفکر و نگرش تمام کسانی را که 
کار  به سمت  دارند  و مدیریت سازمان مسئولیت  در سرپرستی 
ایمن  که  کنیم  فرهنگ سازی  کارکنان  همه  برای  و  ببریم  ایمن 
کار کنند. من بشخصه تعداد نفرات ایمنی نسبت به کارکنان و 
سرانه متخصصان ایمنی را مالک نمی دانم؛ چون سازمانی در 
ایمنی موفق است که کارکنانی با ذهنیت کار ایمن پرورش دهد 
و در این زمینه فرهنگ سازی کند تا بتواند برنامه هایش را پیش 
ایمنی صرفًا نیروهایی هستند که گزارش گیری  ببرد. نیروهای 
اینکه  نه  می سنجند،  را  دیگران  عملکرد  و  می کنند  بازرسی  و 

به جای آن ها کار ایمن انجام دهند.





ایمنی 
ناحیه نورد گرم 

1000
 روز صفر حادثه

ناحیه نوردگرم که یکی از پر تراکم ترین نواحی فوالد 
مبارکه است به رکورد 1000 روز بدون حادثه ای که  

منجربه روز از دست رفته شود نزدیک شده است .
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فوالد سازی 
خط تولید 

8 کوره قوس الکتریکی 
 زیر یک سقف

فوالدمبارکه با 8 کوره قوس الکتریکی  و چهار کوره پاتیلی 
در زیر سقف ناحیه فوالد سازی اش یکی از نادر ترین 

فوالد سازی های جهان به لحاظ تراکم تجهیزات است .
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فوالد مبارکه کار خود را از سال ۷2 با دیماند 40 میلیون مترمکعب 
در سال برای تولید 2.4 میلیون تن آغاز کرد و برای برداشت ساالنه 

40 میلیون مترمکعب از زاینده رود مجوز داشت؛ اما از همان 
زمان، با توجه به سیاست های فوالد مبارکه حرکت به سمت 
رودخانه  به  وابستگی  کاهش  و  آب  مصرف  بهینه سازی 
زاینده رود آغاز شد. مبحث بازچرخانی آب و استفاده از پساب 
شهری از جمله طرح های مطرح در این زمینه است. در سال 
92 فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومان، پساب 
9 شهر اطراف را خریداری و در سیستم فاضالب این شهرها 

گرفت  انجام  نیز  تصفیه خانه ها  توسعه  کرد.  سرمایه گذاری 
و مجموع این کارها ضمن کمک شایان توجه به حفظ محیط زیست 
منطقه و جلوگیری از ورود فاضالب به رودخانه، باعث شد این شرکت 
۳0 درصد از آب موردنیاز خود را از طریق این اقدامات تأمین کند. در 
برنامه های بعدی، 2 یا 6 شهر دیگر نیز به این پروژه اضافه می شوند و 

سهم ۳0 درصدی نیز افزایش خواهد یافت. 
بازچرخانی آب و استفاده از پساب صنعتی نیز از دیگر پروژه هایی است 
که در فوالد مبارکه اجرا شد. در بعضی ناحیه ها آب خروجی از یک 
قسمت به عنوان آب ورودی قسمت دیگر استفاده می  شود. در نهایت 
آب نهایی که غیرکیفی است به تصفیه خانه می رود و پس از تبدیل 

افزایش تاب آوری فوالد مبارکه
 با انجام پروژه های حوزه آب

به آب کیفی، به فرایند برمی گردد. در حال حاضر، 20 درصد از آب 
موردنیاز فرایند تولید به این روش حاصل می گردد؛ بنابراین درمجموع 
50 درصد از آب موردنیاز فوالد مبارکه از پساب شهرها و پساب صنعتی 
تأمین می شود. با انجام این پروژه ها، تاب آوری فوالد مبارکه در تأمین 
آب افزایش یافت.  عالوه بر این ها، پروژه های بهینه سازی زیادی نیز 

انجام شده است. 
تعریف   آب«  »ره نگاشت  عنوان  با  مجموعه پروژه ای  حاضر  حال  در 
شده که شامل 11 پروژه می شود و مهم ترین آن تبدیل برج های َتر به 
برج های خشک است. دو مورد از این برج ها در مرحله اجراست و تا 
2 سال آینده به بهره برداری می رسد. در این برج ها مصرف برق کمی 

بیشتر است، ولی مصرف آب تا ۷0 درصد کاهش می یابد.

  انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
همچنین برای کاهش مصرف و نیز تأمین پایدار آب، فوالد 
مبارکه در پروژه انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان مشارکت 
اصفهان  صفه  آب  تأمین  شرکت  همت  به  پروژه  این  دارد. 
انجام می شود و فوالد مبارکه یکی از سهام داران آن خواهد 
بود. سهام داران اصلی این پروژه شرکت های صنعتی استان 
هستند. فوالد مبارکه سهم خود را ادا کرده و امیدواریم بقیه صنایع هم 

همکاری کنند تا پروژه به موقع انجام شود. 
با توجه به تفاوت ارتفاع ها و هزینه پمپاژ آب و آب شیرین کن ها ممکن 
است سؤال شود که آیا انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان به صرفه 
است یا خیر. باید گفت آب برای صنعت حیاتی است و اگر نباشد، 
تولید متوقف می شود؛ پس صرفه داشتن دیگر در اینجا مطرح نیست، 
چون موضوع بقای صنعت در میان است. اقلیم اصفهان بسیار خشک 
است و اگر بخواهیم کارخانه ها در این منطقه فعال باشند، باید این آب 
منتقل شود. این آب، آِب گرانی است و صنایع باید خود را برای این آب 

محمدکاظمصباغیهرندی
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالدمبارکه 

صباغیهرندی
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گران آماده کنند و ساختار و تکنولوژی و فرایندهایشان را بر اساس آن 
تنظیم نمایند. پروژه تبدیل برج تر به برج خشک فوالد نیز در همین 
راستا بوده و اگر کارخانه جدیدی راه اندازی شود یا توسعه ای اتفاق 

بیفتد بر مبنای آب گران خواهد بود.
به جز مشارکت در انتقال آب از دریا، بیش از 100 میلیون یورو پروژه 
در دست اقدام است. اجرای این پروژه ها باعث می شود  برای تولید ۷ 
میلیون تن فوالد خام، 14 میلیون مترمکعب آب خام مصرف کنیم و 

بقیه آب موردنیاز از روش هایی که ذکر شد تأمین می شود. 
دیماند ما برای 2.4 میلیون تن 40 میلیون مترمکعب بوده و این نشان 
می دهد با تولید سه برابری، مصرف آب  به یک سوم کاهش پیدا کرده 
است. برنامه فوالد مبارکه این است تا 1404 وابستگی  به حوزه آبخیز 
زاینده رود به صفر برسد که این هم با انتقال آب دریا امکان پذیر است. 
در حال حاضر فوالد مبارکه کمتر از 2 درصد از حوزه آبریز زاینده رود آب 

برداشت می کند.

  چالش  انرژی
فوالد مبارکه به  غیر از حوزه آب، در تأمین برق و گاز هم مشکل تأمین 
توسعه  در  صنایع  حضور  متقاضی  نیرو  وزارت  برق  زمینه  در  دارد. 
زیرساخت های برق است و این تقاضا به تفاهم نامه ای تبدیل شده که 
سال گذشته بین وزارت نیرو و وزارت صمت منعقد شده تا بیش از 10 
هزار مگاوات برق توسط صنایع تأمین شود. بدین ترتیب شرکت های 
زیرمجموعه وزارت صمت مکلف به احداث واحدهای نیروگاهی شدند. 
فوالد مبارکه نیز مکلف به احداث 1000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی 
شده است. این شرکت در سال گذشته با یک پیمانکار داخلی برای 
احداث نیروگاه 914 مگاواتی سیکل ترکیبی با کالس F و راندمان باال 

قراردادی منعقد کرد که در حال حاضر بیش از 50 درصد پیشرفت 
محدودیت های  از  قبل  تا  نیروگاه  از  بخشی  می رود  انتظار  و  داشته 
سال آینده وارد مدار شود. همچنین امیدواریم یک واحد گازی ۳00 
مگاواتی در خردادماه سال آینده و واحد بخار در سال 1404 به مدار 
بیاید. فوالد مبارکه یک نیروگاه 250 تا ۳00 مگاواتی نیز دارد که شامل 
چند واحد گازی و بخار می شود و راندمان آن پایین است. با شروع به 
کار نیروگاه 914 مگاواتی، بخش هایی از نیروگاه قدیمی از مدار خارج 
می شود و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گاز و آب در پی خواهد 
داشت. پس احداث نیروگاه 914 مگاواتی با دو هدف انجام شده: 
یکی بهینه سازی مصرف از طریق جایگزینی با نیروگاه قدیمی و یکی 

هم افزایش ظرفیت.
  مصرف برق فوالد مبارکه

میزان مصرف فوالد مبارکه بستگی به شرایط تولید دارد، ولی تا 1۳00 
مگاواتی  نیروگاه 914  احداث  با  است.  داشته  مصرف  هم  مگاوات 
و نیروگاه 600 مگاواتی خورشیدی که در برنامه فوالد مبارکه است و 
مقدمات آن انجام شده، این شرکت تقریبًا در این زمینه به خودکفایی 

می رسد.

  اعتماد به پیمانکاران داخلی در احداث نیروگاه ها 
و  تجربه  به  داخلی  پیمانکاران  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  خصوص  در 
پروژه های  خورشیدی،  نیروگاه  زمینه  در  ولی  رسیده اند،  تخصص 
مقیاس باال اجرا نشده است؛ اما با وجود برخی نگرانی ها، سیاست 
کلی فوالد مبارکه اعتماد به پیمانکاران داخلی است و قطعًا انتقال 
دانش فنی از خارج از کشور نیز انجام خواهد شد و مطمئنیم این کار 

نتیجه بخش خواهد بود.
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 نیروگاه بادی
نیروگاه بادی در منطقه خواف خراسان جنوبی برای فوالد سنگان در 
نظر گرفته شده است. ظرفیت آن 200 مگاوات و کار مطالعاتی آن 
در حال انجام است. امیدواریم در اولین فرصت کلنگ زنی و احداث 

نیروگاه انجام گیرد.

  تأثیر فوالد مبارکه بر زیرساخت اقتصادی ایران 
 فوالد مبارکه امروز به مباحث زیرساخت  حمل ورود کرده و سال 
شرکت  یک  با  را  لوکوموتیو   50 خرید  و  ساخت  قرارداد  گذشته 
داخلی منعقد کرده است. تاکنون 1۷ دستگاه از این ها تحویل 
داده شده و در خطوط ریلی کشور به کار گرفته شده است. فوالد 
مبارکه سال گذشته برای توسعه خطوط ریلی هم اعالم آمادگی 

کرده است، ولی نکته این است که برای این آمادگی ها باید بسته 
حمایتی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی 
به  صرفا  موضوع  این  باشند.  داشته  را  حوزه  این  به  ورود  برای 
بخش حمل ونقل محدود نمی شود؛ مثاًل در زمینه گاز که چالش 
فرصت  بهترین  اآلن  می کند.  صدق  امر  این  نیز  است  صنایع 
است که وزارت خانه های مربوطه و ارگان های ذی ربط بسته ها و 
مشوق های الزم را ارائه کنند تا اگر صنعتی در زمینه بهینه سازی 
مصرف گاز سرمایه گذاری کرد، تضمینی وجود داشته باشد که 
این گاِز صرفه جویی شده با شرایط ویژه به سرمایه گذار اختصاص 
بزرگ  ارائه شود، قطعًا صنایع  اگر چنین بسته هایی  داده شود. 
انجام  را  الزم  حمایت های  سیمان  و  پتروشیمی  فوالد،  چون 

خواهند داد و شرایط گازی کشور بهتر از حال خواهد شد.
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تداوم مطلوب طرح های توسعه

احمدیوسفزاده
معاون توسعه فوالد مبارکه

و  بوده  قائل  ویژه ای  اهمیت  توسعه،  برای  مبارکه همواره  فوالد 
طی ۳0 سالی که از گشایش شرکت گذشته، این روند به گونه ای 

مناسب و مطلوب همچنان تداوم یافته است.
سازمان  استراتژی های  اساس  بر  توسعه  طرح های 
توسعه  طرح های  مدیریت  راهبرد  و  می شوند  تعریف 

»مدیریت پروژه ی چابک« است. 
فوالد مبارکه در سال 1۳۷0 با ظرفیت 2.4 میلیون تن 
شکل گرفت و با تکمیل توسعه زیر سقف در 1۳۷8 به 
سقف  زیر  توسعه  رسید.  تن  میلیون   4.2 ظرفیت 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم در فازهای 1 و 2 طی سال های 
1۳91 و 1۳95 سه میلیون تن دیگر بر ظرفیت شرکت افزود و 

ظرفیت درون فنس فوالد به ۷.2 میلیون تن رسیده است. 
شرکت های  در  مبارکه  فوالد  سرمایه گذاری های  همچنین 
هلدینگ، سبب شده ظرفیت گروه به 11.1 میلیون تن 

در سال جاری برسد. 
اساس  بر  و  است  برنامه محور  سازمانی  مبارکه  فوالد 
حرکت  همدلی  و  سختکوشی  با  مدون  استراتژی های 
و  تلخ  پروژه ها عموما حاوی خاطرات  می کند. راهبری 
زمانهای  در  عموما  آنها  شیرین ترین   است.  شیرینی 
لحظاتی  که  می شود  حادث  پروژه ها  راه اندازی 

پر استرس و همراه شعف و شادی را به همراه می آورد.

احمدیوسفزاده

ی فوالد مبارکه وژه های در دست اقدام و جار پر اهم 

کارخانه کنسانتره
 هماتیت - سنگان

پروژه تعویض سیستم اعمال 
فشار تاندم پنج قفسه ای

پروژه خرید و انتقال فاضالب 
شهرهای باغبهادران ، چرمهین

پروژه  توسعه انباشت و 
برداشت آهن سازی

توسعه فوالد هرمزگان

پروژه نورد گرم 2 به ظرفیت 4.2 
میلیون تن

ایجاد خط آنیل پیوسته جهت تولید 
محصوالت ویژه و خودرویی استحكام باال

ایجاد خط رنگی جدید مخصوص تولید ورق 
رنگی لوازم خانگی به ظرفیت 120هزار تن

احداث نیروگاه برق خورشیدی به ظرفیت 
600 مگاوات

پروژه سیستم شارژ مكانیزه کنسانتره در 
خط کامیون ریز واحد انباشت و برداشت

احداث خط اسیدشویی– فوالد امیرکبیر

پروژه نوسازي خط اسید شویي شماره یک با 
تكنولوژي PLTCM  به ظرفیت 2میلیون تن 

پروژه خرید و انتقال فاضالب شهرهای 
طالخونچه، مجلسی و حسن آباد

1

1

4

4

7

2

2

5

5

88

3

3

6

داخــــــــــل فنــــــــــس

خــــــــارج از فنــــــــــس

پروژه نیروگاه سیكل ترکیبی به 
ظرفیت 914 مگاوات 9
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وند  نمودار ر
توسعه های 

افزایش ظرفیت

یخچه سرمایه  تار
ی شرکت فوالد  گذار

مبارکه در یک نگاه
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از بهره برداری شرکتی که به حق مولود انقالب اسالمی  سی سال 
است می گذرد و در طی این سال ها، این شرکت نه تنها توانسته است 
نیاز فوالد کشور را تأمین کند، بلکه پیشران توسعه صنعت و اقتصاد 
کشور بوده است. شرکت فوالد مبارکه با تولید محصوالت تخت فوالدی 
شرایط توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را فراهم ساخته و با گردش 
چرخ آن، چرخ صنایع در هر دو گروه صنایع باالدستی در حوزه معدن 
و صنایع معدنی و پایین دستی مثل صنعت خودرو و نفت و گاز و لوله 
و پروفیل به حرکت درمی آید؛ با حرکت سریع آن سرعت می گیرند و با 
توقف یا کند شدن آن کند می شوند؛ با توسعه آن توسعه پیدا می کنند 

و اگر با رکود مواجه شود، از آن تأثیر می پذیرند.
امروز فوالد به گونه ای با زندگی ما عجین شده که در هرجا از شهر و 
خانه نگاه کنید، کاربرد محصوالت فوالدی را مشاهده می کنید و تصور 
اینکه روزی بتوانیم بدون استفاده از محصوالت فوالدی زندگی کنیم 
تا حدی سخت و یا حتی ناممکن است. در ساختمان ها و خودروها 
می بینیم.  را  فوالدی  محصوالت  کنیم،  نگاه  هرجا  لوازم خانگی،  و 
فونداسیون و استراکچر ساختمان و در و پنجره از محصوالت فوالدی 
ماشین  و  فریزر  و  یخچال  مثل  لوازم خانگی  و  بدنه خودروها  است، 

لباسشویی نیز همه از فوالد است.
شکل گیری  باعث  انسان ها  زندگی  با  فوالد  صنعت  شدن  عجین 
اکوسیستمی در همه جای دنیا شده است که بر اساس آن یکی از 
میزان  مختلف  کشورهای  توسعه یافتگی  و  پیشرفت  شاخصه های 

تنوع کمی و کیفی فراوانی که فوالدمبارکه در صنعت ایران شکل داده است باعث بروز  و ظهور صنایع پرتعدادی در سراسر کشور 
شده است . عالوه براین فوالدمبارکه با انتقال تجربه و نیز سرمایه گذاری در مناطق مختلف ایران به توسعه پایدار منطقه ای پایبند 

بوده است.

فوالد مبارکه ؛ پیشران صنعت و اقتصاد کشور

مصرف فوالد در آن کشورهاست. سرانه مصرف فوالد در کشورهای 
صنعتی مثل ژاپن یا برخی کشورهای اروپایی بسیار زیاد است، زیرا 
محصوالت صنعتی که این کشورها تولید می کنند نیاز به فوالد زیادی 
دارد. در کشور ما نیز با توجه به دوراندیشی ای که در سالیان پیش 
رقم خورده و فوالد مبارکه را پایه ریزی کرده، محصوالت متنوع فوالدی 
تولید می شود و عمده نیاز کشور به این محصوالت را تأمین می کند. 
در طی سال های اخیر، استراتژی شرکت در این مسیر قرار گرفته که از 
تولید محصوالت خام فوالدی به سمت تولید محصوالت ارزشمندتری 

همچون فوالد زنگ نزن و... حرکت کند.
بعد از تأسیس فوالد مبارکه، عالوه بر اینکه شرکت مسیر توسعه و تعالی 
را طی ۳0 سال گذشته طی کرده، ازنظر کمی و کیفی نیز تنوع بسیار 
زیادی در محصوالت خود پدید آورده و به بازار و صنعت کشور عرضه 
کرده است. گریدهای مختلف فوالدی هم ازنظر نوع ترکیب شیمیایی، 
هم ازنظر ابعاد و هم ازنظر کیفیت و تنوع خاص این محصوالت مثل 
ورق های مختلف گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و ورق تولید لوازم خانگی، 
امروز به بیش از سه برابر محصوالتی که در ابتدای راه اندازی تعریف 
شده بود، رسیده است. با تولید این محصوالت کشور از واردات آن ها 

بی نیاز شده و به صورت بومی از تولید داخل استفاده می کند.
این  تولید  در  کشور  بی نیازی  و  خودکفایی  استقالل،  بر  عالوه 
محصوالت استراتژیک، باید دانست که این تولیدات حجم زیادی از 
اشتغال و کارآفرینی با کیفیت و پایدار را در مجموعه شرکت های فعال 

دیدگاه 
عباساکبریمحمدی

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه
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در زنجیره فوالد به وجود آورده است. صنایع باالدستی و پایین دستی 
صنعت فوالد همه به نوعی بار عظیمی از ایجاد اشتغال کشور را به 
دوش می کشند و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فوق العاده زیادی 

که ایجاد کرده اند، یکی از صنایع کارآفرین کشور به حساب می آیند.
از طرف دیگر طی ۳0 سال اخیر، تولید و اشتغال به منطقه خاصی 
از  کشور  جای جای  در  که  توسعه هایی  با  و  نشده  محدود  کشور  از 
شمال تا جنوب و از غرب تا شرق صورت گرفته، گروه فوالد مبارکه 
باعث رونق و شکوفایی اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور شده 
است. به عنوان مثال، در استان خراسان واحد تولید گندله و کنسانتره 
را داریم، در بندرعباس فوالد هرمزگان و صنایع وابسته به آن در حال 
در  بختیاری شرکت های متعدد  و  و در چهارمحال  فعالیت هستند 
زنجیره فوالد مثل شرکت فوالد سپیددشت، فوالد چهارمحال و فوالد 
تاراز، فوالد امیرکبیر در کاشان و بسیاری شرکت های کوچک و بزرگ 
تولید  در  خودکفایی  حداکثر  و  می کنند  کار  فوالد  زنجیره  در  دیگر 
محصوالت باکیفیت فوالدی در کشور را رقم می زنند. این راهی است 
که طی این ۳0 سال طی شده است. راه پرافتخاری را طی کرده ایم 
و امروز از حالت یک کارخانه تولید محصوالت فوالدِی صرف به جایی 
رسیده ایم که پاسخ گوی بیش از ۳0 درصد نیاز کشور به محصوالت 
فوالدی با تنوع بسیار زیاد باشیم. کیفیت قابل رقابت با محصوالت 
مطرح جهانی در کنار جایگاهی ارزشمند در کشور و جهان تراز در دنیا 

نشان از رشد هم زمان کمی و کیفی این شرکت دارد و امیدواریم روند 
متعالی و رو به رشد توسعه با سرمایه گذاری های جدیدی که در دست 

برنامه ریزی و انجام است ادامه یابد.
یکی از نکات مهمی که باید یادآور شد این است که شرکت های گروه 
مبارکه  فوالد  غیرمستقیم  و  مستقیم  سرمایه گذاری  با  مبارکه  فوالد 
سرمایه های  دانش  و  تخصص  با  را  خود  فعالیت  و  شکل گرفته اند 
انسانی ای که در فوالد مبارکه آموزش دیده اند و تجربه کسب کرده اند، 
آغاز کرده اند. با توجه به این مهم، مدت زمان راه اندازی، زمان اجرای 
فعالیت ها و زمان رسیدن به عملکرد مطلوب در این شرکت ها کوتاه تر 
از بقیه شرکت ها بوده است و تقریبًا تمامی شرکت های گروه فوالد 
مبارکه با هم افزایی و اشتراک دانش و تخصصی که در این گروه به 
هرکدام  می کنند.  طی  سریع تر  را  تعالی  و  رشد  مسیر  آمده،  وجود 
از این شرکت ها نیز در منطقه جغرافیایی خود، با ایجاد اشتغال که 
و  مهم ترین مسئولیت اجتماعی هر صنعت بزرگی به شمار می آید 
ایجاد زیرساخت ها و بسترهای الزم برای رشد منطقه، به بهبود شرایط 
حاکم بر منطقه کمک می کنند و باعث آبادانی و توسعه و پیشرفت آن 
می شوند. شرکت های گروه فوالد مبارکه با تولید فوالد نقش و رسالت 
ملی خود در خودکفایی و توسعه کشور را به انجام می رسانند و با انجام 
مسئولیت های اجتماعی شرکتی، منطقه را به سمت توسعه رهنمون 

می گردند.
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خودمان  در  ما  که  کنید  کاری  می فرمایند  رهبری  معظم  مقام 
پیدا  تحقق  غیرعامل  پدافند  با  کار  این  و  آوریم  وجود  به  مصونیت 
گفته  حوزه  این  در  که  دستورالعمل هایی  به  اگر  ما  یعنی  می کند. 
ما  علیه  حمله ای  یا  که هجمه  مواقعی  حتمًا  کنیم،  عمل  می شود 
صورت می گیرد، می توانیم اواًل جلوی آن حمله را بگیریم و ثانیًا در 
کمترین زمان به شرایط عادی برگردیم. یکی از بحث هایی مطرح در 
حوزه پدافند، پدافند سایبری است که از مباحث مهم این حوزه به 
شمار می رود و در جنگ امروز که جنگ سایبری است و دیگر جنگ 
پیدا  ویژه ای  اهمیت  ندارد،  معنایی  چندان  گذشته  مثل  فیزیکی 

می کند.
از GDP کشور و به عنوان  گروه فوالد مبارکه با داشتن 1.5 درصد 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد این مرز و بوم همیشه موردتوجه دشمنان 
جمهوری اسالمی بوده است و خواهد بود. این شرکت از گذشته های 
ازجمله  که  گرفته  قرار  مختلف  حمله های  و  هجمه ها  مورد  دور 
مهم ترین آن می توان از تحریم های شدیدی که در چند سال اخیر 
برخی  اجرای  در  که  مشکالتی  و  شده  وضع  شرکت  این  علیه 

پروژه های این شرکت ایجاد گردیده است، نام برد.

  حمله به قلب صنعت کشور
در ارتباط با حمله سایبری 6 تیر 1401 به شرکت فوالد مبارکه و چند 

دفاع از قلب صنعت فوالد ایران
دشمنان  که  نیست  این طور  گفت  باید  کشور  دیگر  فوالدی  شرکت 
کنند.  اقدام  فردا  و  بگیرند  تصمیم  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری 
دشمنان ما دشمنان صبوری هستند و دانش علمی و فنی آن ها از ما 
وجود  کشور  در  فنی  دانش  هیچ  که  انقالب  از  قبل  است.  جلوتر 
ما  می گذرد،  انقالب  از  که  سالی  چهل وچند  طی  در  اما  نداشت، 
توانسته ایم به سطحی از این دانش دست پیدا کنیم که در گذشته 
وجود نداشت. دشمنان شرکت و گروه فوالد مبارکه را تحریم کردند، 
ولی دیدند نمی توانند به اهدافشان دست پیدا کنند. از طرف دیگر، 
دشمن برنامه ای داشت که با هدف ایجاد مشکالت اقتصادی، بحران 
و اغتشاش به صنعت فوالد کشور ضربه بزند؛ بنابراین با استفاده از 
اطالعاتی که احتمااًل در گذشته از سیستم ها برده بودند، اقدام به 
این حمله سایبری گسترده کردند. این طور نبود که بگوییم یک روز 
بلکه  کردند،  حمله  ما  به  بعد  روز  و  ربودند  ما  از  را  اطالعات  قبل، 
اتاق فکر دشمنان درست  از گذشته استخراج شده بود.  اطالعات 
تشخیص داده بود و به درستی تصمیم گرفت که صنعت فوالد کشور 
را دچار مشکل کند تا از طریق ایجاد نارضایتی های کارگری در حوزه 
در  را  اغتشاشات  بتواند  صنعت،  زیرمجموعه های  و  فوالد  صنعت 

کشور آغاز نماید.
در تاریخ 6 تیرماه سال جاری، یک حمله سایبری به فوالد خوزستان 
اذعان  به  که  شد  انجام  مبارکه  فوالد  شرکت  به  آن  ادامه  در  و 
و  بوده است  دنیا  بزرگ ترین حمالت سایبری  از  کارشناسان، یکی 
یاد  آن  از  دنیا  سایبری  بزرگ  حمله  پنجمین  یا  چهارمین  به عنوان 
می کنند. در این تاریخ که حمله به این مجتمع ها آغاز شد، به دلیل 
تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده بود و پدافند غیرعاملی که در 
که  نتیجه ای  آن  به  نتوانستند  دشمنان  بود،  شده  اجرا  شرکت 
دوستان  روز  همان  بامداد  در  اینکه  به محض  برسند.  می خواستند 
متوجه تغییراتی در نواحی تولیدی شدند، سریعًا کلیه ارتباطات قطع 
شد و این مهم ترین کاری بود که موقع حمله انجام گرفت و باعث شد 

روحاهللزمانی
مدیر حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه

روایت حمله سایبری به شرکت فوالد مبارکه
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حمله به بخش های دیگر نواحی ادامه پیدا نکند. برنامه ریزی ویژه ای 
که دشمن برای این حمله انجام داده بود این بود که حداقل به مدت 
6 ماه تولید کارخانه متوقف شود و درست هم برنامه ریزی کرده بود. 
سایبری  تیم  و  گذاشته  وقت  سال  چندین  آن ها  ما،  برآورد  طبق 
قوی ای را به این کار اختصاص داده بودند و وقتی از فوالد خوزستان 
این حمله را آغاز کردند، برنامه داشتند که کل صنعت فوالد کشور را 
مبارکه موقعیت خاص تری  فوالد  البته  بیندازند.  کار  از  ماه  برای 6 
تأمین  را  خودمان  زیرمجموعه  واحد  هزار  خوراک 2  ما  چون  دارد، 
می کنیم و اگر برای ما مشکلی پیش می آمد، قطعًا برای آن ها هم 
مشکالتی پیش می آمد و کشور دچار بحران اقتصادی بزرگی می شد. 
انجام  که  اقدامی  اولین  غیرعامل،  پدافند  دستورالعمل های  طبق 
دادیم تشکیل کمیته بحران شرکت در همان ساعات اولیه بود. طی 
جلسه ای که با حضور دکتر طیب نیا به عنوان رئیس پدافند غیرعامل 
شرکت و تمامی معاونان و مدیران نواحی برگزار شد، اولین موردی که 
به آن اشاره شد این بود که این اطالعات محرمانه است و کسی حق 
ندارد اطالعات را خارج سازد یا در این باره مصاحبه و صحبت کند و 

همه باید به هم یاری برسانیم تا از این بحران عبور کنیم.

   تشکیل اتاق عملیات پدافند غیرعامل
آمده  وجود  به  اختالل هایی  فوالدسازی  ناحیه  در  حمله،  از  بعد 
بود، اما با تمهیداتی که اندیشیده شده بود آسیب چندان شدید 
نبود و آسیب تجهیزاتی و نفراتی در این حمله نداشتیم. در جلسه 
مدیران  و  شرکت  نفرات  بین  کاری  تقسیم  سریعًا  بحران  ستاد 
ید  به صورت یک  و معاونان ستادی صورت گرفت و همه  نواحی 
عملیات  اتاق های  مانند  بحران  ستاد  جلسه  آن  درآمدند.  واحد 
تصمیم گیری  و  می نشستند  فرماندهان  که  بود  جنگ  زمان 
برای  ابتدا گرفته شد و همه  می کردند. تصمیم های خوب همان 
رفع مشکل به  صف شدند. اقداماتی انجام شد که محرمانه است، 
ولی نتیجه این شد که واحد فوالدسازی در همان روز حمله به مدار 
تولید بازگشت و واحد نورد گرم هم کمتر از ۳0 ساعت بعد آماده 
دشمنان  که  واحدهایی  یعنی  گرفت.  قرار  تولید  مدار  در  و  شد 
جمهوری اسالمی برنامه داشتند که حداقل 6 ماه از مدار تولید 

خارج شود در کمتر از ۳0 ساعت به تولید رسید.
 2 سوم  جلسه  و  روز  همان  بعدازظهر  بحران  کمیته  دوم  جلسه 
بامداد روز بعد برگزار شد. بعد از آن هم توانستیم باگ های سیستم 
و نقاط آسیب پذیر سیستم را شناسایی کنیم و همچنان در حال 
از  اطالعاتی  خدا  شکر  سایبری،  حمله  این  در  هستیم.  آن  رفع 
شرکت از دست نرفت و سیستم ها هم مجددًا به کار افتادند و همه 
نهادهای  هماهنگی  با  همچنین  شد.  برقرار  به خوبی  ارتباطات 
دوستان  و  غیرعامل  پدافند  و  اطالعات  وزارت  مثل  نظارتی، 
باگ های  رفع  جهت  مشکل  رفع  ضمن  و...،  سپاه  اطالعات 
سیستم اقدام کردیم. شاید اگر تمهیداتی دفاعی از قبل اندیشیده 
بزرگ تری  آسیب  و  بودیم  خورده  محکم تری  ضربه  ما  بود،  نشده 

دیده بودیم.

  بازگشت نورد گرم به مدار تولید با غریو الله اکبر
اما  بگویم،  نمی توانم  من  که  افتاد  اتفاق  حمله  این  در  چیزی 
متخصصان فوالد مبارکه کاری کردند که بهترین دانشمندان جهان و 
یک  سایبری،  حمله  این  در  دهند.  انجام  نمی توانستند  هم  اروپا 
تجهیز الکترونیکی از ما آسیب دید که امکان تأمین آن وجود نداشت 
و سفارش دوباره به شرکت سازنده هم چندین ماه زمان می برد؛ اما 
متخصصان و دانشمندان فوالد مبارکه -که به حق فوالد مبارکه یک 
دانشگاه است- توانستند آن را تعمیر کنند؛ به طوری که ساعت یک 
شب، وقتی به کسانی که مشغول تعمیر این تجهیز بودند سر زدیم، 
چشم هایشان از بی خوابی قرمز شده بود و با قهوه و چای خودشان 
شد  اعالم  که  بود  بامداد   ۳ ساعت  و  بودند  داشته  نگه   پا  سر  را 
توانسته اند یکی از این تجهیزات را تعمیر کنند. حدود 48 ساعت این 
عزیزان اصاًل استراحت نکردند و نخوابیدند و تا ساعت 12 که خط 
تداعی  من  برای  جنگ  صحنه های  کرد،  کار  به  شروع  گرم  نورد 
و  می فرستادند  صلوات  همه  رسیدم،  من  که  صحنه  آن  می شد. 
عده ای گریه می کردند که تداعی کننده لحظه فتح خرمشهر برای 
ثبت  را  صحنه ها  این  عمومی  روابط  دوستان  که  ای کاش  بود.  من 
کرده باشند. واحد فوالدسازی در کمتر از 12 ساعت به مدار بازگشت، 
چون تجهیزی آسیب ندیده بود و ما مجبور شده بودیم ارتباطات و 
سیستم ها را قطع کنیم و کارها را دستی انجام دهیم. همان شب که 
راه  هنوز  که  گرم  نورد  خط  به  بازدید  برای  طیب نیا  دکتر  به اتفاق 
نیفتاده بود رفتیم، همه کارکنان خط از ما خواهش می کردند خط را 
خیلی زود راه بیندازیم، چون نمی توانستند ببینند خط کار نمی کند. 
در این موضوع کارکنان پیمانی و کارکنان فوالد همه یک ید واحد 
شده بودند و می خواستند هرچه سریع تر جواب دشمن را بدهیم و 
جواب دشمن هم راه اندازی دو خط اصلی کارخانه بود که با همت 

خودشان به مدار بازگشت.
باید اقداماتی انجام دهیم که موردحمله  در پدافند غیرعامل، اول 
انجام  اقداماتی  باید  قرار گرفتیم،  اگر مورد حمله  اما  نگیریم؛  قرار 
به  زمان  در کمترین  و  برسیم  تولید  مدار  به  تا هرچه سریع تر  شود 
شرایط مساعد قبلی بازگردیم و این اتفاق در کمترین زمان ممکن در 
فوالد مبارکه افتاد. زمانی که اعالم شد این واحدها مجددًا به مدار 
تولید برگشته اند، دشمنان گفته بودند این خبر دروغ است و صحت 
ندارد؛ ولی شخص آقای وزیر به بازدید آمدند و شرایط را رصد کردند 

و دست مریزاد و خدا قوت به کارکنان گفتند.
در این حادثه بیشترین چیزی که به آن افتخار می کنم اتحادی بود 
که بین همه فوالدمردان در برابر دشمن هایی مثل اسرائیل و آمریکا 
به وجود آمد؛ چون این حمله سایبری کار چند نفر هکر معمولی نبود 
و قطعًا سرویس های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل در آن نقش داشتند 
و ما در این موضوع شک نداریم. وقتی یک سرویس اطالعاتی بزرگ 
جلوی شماست و شما در مقابل آن یک ید واحد می شوید، به عنوان 
یک شرکت تولیدکننده که هیچ گاه بحث های اطالعاتی و جنگ با 
این سیستم ها نداشته است، اما مقابل دشمن می ایستید و به کمک 

خداوند بزرگ پیروز می شوید، شیرینی دل نوازی برای شما دارد.





فوالد مبارکه 
امنیت سایبری

120,000
 رخداد )attack( ساالنه

ثبت شده
بر روی تجهیزات امنیتی و تولیدی در شرکت فوالد مبارکه 

شناسایی و دفع می شود. 
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فوالد  شرکت  تأسیس  سالروز  سی امین  دی ماه،  بیست و سوم   
مدیران  و  برنامه ریزان  متعالی  نگاه  با  که  شرکتی  است؛  مبارکه 
به حق  و  شد  ساخته  دست اندرکاران  تمامی  ستودنی  همت  و 
نگاه  با  امروز،  به  تا  زیرا  گرفت،  نام  اسالمی«  انقالب  »مولود 
ارزش های  طبیعت،  و  انسان  اقتصاد،  صنعت،  به  متعالی 
بسیاری برای خود، همکاران، ذی نفعان و کشور عزیزمان ایران 

پدید آورده است.
در  کار  ساعت  میلیاردها  و  نفر  هزار  ده ها  شبانه روزی  تالش 
قالب  در  امروز  مبارکه،  فوالد  شرکت  فعالیت  سال  سی  طول 
و  نشسته  ثمر  به  گوناگون  عرصه های  در  متعدد  موفقیت های 
و  برنامه ریزی ها  به دلیل  نیز  دیگر  روزافزون  کامیابی های  راه 
آینده نگری های درست و آگاهانه برای این شرکت هموار است. 

در  خویش  مسئولیت های  تمامی  به  تعهد  ضمن  مبارکه  فوالد 
همواره  و...  اشتغال زایی  اقتصادی،  رونق  تولید،  حوزه های 
برای  بیشتر  سودآوری  و  ارزش آفرینی  ثروت،  خلق  دنبال  به 
چشم انداز  افق  به  نگاه  با  و  بوده  خود  ذی نفعان  و  سهام داران 
اقتصادی کشور، کوشیده است الگویی از یک کسب وکار بزرگ 
بین المللی  و  داخلی  عرصه های  در  و  دهد  ارائه  ایرانی  موفق  و 

چنان که شایسته نام ایران و ایرانی است خوش بدرخشد.
نظام  آرمان های  با  هم راستا  مبارکه،  فوالد  شرکت  آرمان های 
و  خودکفایی  استقالل،  مدار  بر  اسالمی،  جمهوری  مقدس 

فوالد مبارکه؛ سی سال خدمت بی وقفه برای ایران

تثبیت جایگاه کشور در منطقه و جهان می گردد و افزون بر این، 
حفظ ارزش های انسانی، صیانت از طبیعت و مسئولیت پذیری 
اجتماعی نیز همواره نصب العین مدیران و کارکنان این شرکت 
بوده است. در کنار تمام آنچه گفته شد، مشتری مداری، تکریم 
بهبود  و  نوآوری  باکیفیت،  و  ایمن  کار  ذی نفعان،  و  کارکنان 
ازجمله  نیز  پیرامونی  جامعۀ  به  وفاداری  و  فعالیت ها  مستمر 

رویکردهای متعالی این شرکت به شمار می آید.
صنعتگران  مداوم  مجاهدت  و  بی وقفه  خدمت  سال  سی 
و  کار  از  موفق  الگویی  مبارکه،  فوالد  شرکت  خستگی ناپذیر 
کسب وکار،  در  تکرارنشدنی  نمونه ای  توانسته  که  است  تالش 
»ما  تا  بسازد  ثروت  و  دانش  خلق  و  ارزش آفرینی  اشتغال زایی، 
کاری  بلکه  کلمه،  چند  حد  در  شعاری  نه  دیگر  می توانیم« 

امکان پذیر در عرصه عمل باشد. 
بازارهای  در  تخت  فوالدی  محصوالت  تن  میلیون   1۳۳ عرضه 
داخلی و صادراتی و ارزآوری بیش از 10 میلیارد دالری از ابتدای 
تکمیلی،  صنایع  تمامی  به   خدمت  ارائه  و  کنون  تا  راه اندازی 
سایر  و  خودرو  لوازم خانگی،  ماشین آالت،  حمل ونقل،  فلزی، 
تأمین  زمینه  در  مبارکه  فوالد  اقدامات  از  بخشی  تنها  حوزه ها، 

نیاز داخلی و بومی سازی صنعت فوالد کشور بوده است.
زمینه  در  بین المللی  و  ملی  متعدد  گواهی نامه های  دریافت 
کارنامه  در  سودآوری  و  ارزش افزوده  فروش،  کیفیت،  مدیریت، 

دیدگاه

عزم راه اندازی فوالد مبارکه در حال و هوای انقالب و در بحبوحه سال های ابتدایی جنگ تحمیلی در سال 1360 شکل گرفت؛ 
کارخانه و شرکتی معظم، توسعه محور، تحول گرا و آینده نگر که در طول دوران فعالیت خود، مصداق بارزی از توانمندی و کارآمدی 
نظام اسالمی بوده و شجاعت و اراده فرزندان متعهد و متخصص این مرزوبوم برای ساختن ایرانی آزاد، آباد، خودکفا و پیشرو در 

آن تجلی یافته است.

محمدجوادبراتی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
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تحول  و  تعالی  از  روشن  است  نشانه ای  مبارکه  فوالد  درخشان 
در مدیریت و بهره گیری از رویکردهای نوین مدیریتی و گواهی 
است صادق از عزم خلل ناپذیر ایران در خودکفایی و اتکا به توان 
آن  بر  تحریم ها  و  فشارها  که  آباد  میهنی  ساخت  برای  داخلی 

کارگر نخواهد بود.
بس  تجربه ای  مبارکه،  فوالد  بهره برداری  و  ساخت  راه اندازی، 
گران بهاست که با اعتماد به توان داخلی حاصل شده و از عزم 
مدیران و کارکنان آن برای خلق آینده ای بهتر حکایت دارد. این 
اراده هم وطنانی است که همت  شرکت نمایش تحسین برانگیز 
نیست  هیچ  هدف  آن  و  ساخته اند  واال  هدفی  مصروف  را  خود 

مگر ساختن ایرانی آباد، مستقل و مقتدر.
اما امروز ما در آستانه تحولیم. نمی دانم برای شرکت بزرگی چون 
فوالد مبارکه که برای تعالی و سرآمدی رویکردهایی مانند بهبود 
چقدر  بودن  تحول  آستانه  در  عبارت  است،  پذیرفته  را  مستمر 
در  شرکت  که  بگوییم  الاقل  بگذارید  اما  باشد،  می تواند  دقیق 
گرفته  قرار  تولدش  زمان  از  جدید  روند  یک  به  ورود  راه  میانه 

است.

هر روند نقطه نیست، خط است، مسیر است، مسیری ماندگار 
که 40 سال پیش روی زمینی سخت و صلب آغاز گردید و زمان 
و  تپنده صنعت  قلب  به  امروز  به  تا  به خدمت گرفت  را  زمین  و 
اقتصاد و زیست بوم پیش برنده و پیشران دانش و فناوری میهن 

عزیزمان تبدیل شود.
روند نقطه نیست، مسیر است. نقطه هاست که به هم پیوسته اند 
و راه شده اند و نقطه ها اثراند، آثاری که هرکدام را عزیزی برجا 
گذاشته است. یک مدیر، یک کارگر، یک دانشمند، یک کارمند، 
این  از پیوستن  اثری گذاشته اند که  یک مجاهد شهید هرکدام 

نقطه ها خط و مسیر و روند به وجود آمده است.
 و امروز که اقتصاد مسئله اول کشور است باید اثر گذاشت. دور 
نیست اگر بگوییم چشم بسیاری بر ماست تا دوباره نشان دهیم 
که میراث داران همان ها که زیر باران موشک و گلوله ایستادند و 
خط به خط فوالد مبارکه را آفریدند، امروز می ایستند و دوباره و 
دوباره می آفرینند و سهیم می شوند در خلق امید و آینده برای 

ایران عزیز.

هر روند نقطه نیست، خط است، مسیر است، مسیری ماندگار که ۴۰ 
سال پیش روی زمینی سخت و صلب آغاز گردید و زمان و زمین را به 
خدمت گرفت تا به امروز به قلب تپنده صنعت و اقتصاد و زیست بوم 

پیش برنده و پیشران دانش و فناوری میهن عزیزمان تبدیل شود.





مسئولیت های اجتماعی 
تأمین اکسیژن مراکز درمانی 

27,000
ُتن ُاکسیژن

 برای بیماران کویید-19
اکسیژن های  زمان کرونا  اکسیژن در  بونکر های حمل 

تولیدی فوالدمبارکه را به16 استان کشور حمل کردند.

11





مسئولیت  های اجتماعی
ورزشگاه نقش جهان

139
 میلیارد تومان 

مبارکه  فوالد  توسط  جهان  نقش  ورزشگاه  تکمیل  برای 
تخصیص یافت تا این پروژه مهم به فرجام برسد.
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به تنهایی  شرکت ها  مالی  یا  عملیاتی  برتری  دیگر  امروزه 
سازمان ها  و  کند  ایجاد  رقابتی  مزیت  آن ها  برای  نمی تواند 
و  گیرند  نظر  در  هم  را  محیط زیستی  و  اجتماعی  مسائل  باید 
یابند.  دست  رقابتی  مزیت  به  هم  زمینه ها  این  در  کنند  تالش 
اهمیت دادن سازمان ها به نسل های آینده در انجام فعالیت ها و 
مصرف منابع، گامی اساسی در جهت رسیدن به توسعه پایدار 
نشانگر  و  محیط زیستی  و  اجتماعی  اقتصادی،  زمینه های  در 
تعهد سازمان به اقتصاد جهانی پایدار است. در همین راستا، با 
توجه به گسترش صنایع، افزایش مصرف بی رویه منابع طبیعی 
و  انسانی  فعالیت های  از  ناشی  آلودگی های  انتشار  و  تولید  و 
اصلی  اولویت  به  محیط زیست  تخریب  از  پیشگیری  صنعتی، 

برنامه توسعه دولت ها تبدیل شده است.
حقوقی  الزامات  اساسی ترین  از  یکی  اساسی  قانون   50 اصل 
از محیط زیست کشور محسوب می شود که در  در امر حفاظت 
آن حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در 
عمومی  وظیفه  باشند،  داشته  روبه رشدی  اجتماعی  حیات  آن 
که  آن  غیر  و  اقتصادی  فعالیت های  ازاین رو  می شود؛  تلقی 
مالزم  آن  غیرقابل جبران  تخریب  یا  و  محیط زیست  آلودگی  با 
مطرح شده  موارد  مهم ترین  از  همچنین  است.  ممنوع  باشد، 
حفاظت  خصوص  در  افق 1404  در  کشور  چشم انداز  در سند 
به  که  کرد  اشاره  آن  چهارم  بند  به  می توان  محیط زیست،  از 

برخورداری آحاد مختلف جامعه از محیط زیست مطلوب تأکید 
انداختن  به خطر  بدون  که  است  توسعه ای  پایدار  توسعه  دارد. 
محقق  خود  نیازهای  تأمین  زمینه  در  آینده  نسل های  توانایی 
پایدار،  توسعه  در  مطرح شده  موضوعات  مهم ترین  از  شود. 
مبحث محیط زیست و منابع طبیعی ملت هاست که پیشگیری 
از تخریب آن، به نوعی اجازه دادن به آیندگان، برای استفاده از 

این منابع خدادادی است.
راستای  در  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
مسئولیت های اجتماعی و همچنین فلسفه وجودی اش، خود را 
متعهد به حرکت به سمت توسعه پایدار در حوزه های اقتصادی، 
ایجاد  با  می کند  تالش  و  می داند  محیط زیستی  و  اجتماعی 
حوزه  در  تمرکز  حوزه های  تعریف  و  چارچوب ها  ساختارها، 
بهتر  آینده ای  محیط زیستی(  و  اجتماعی  )اقتصادی،  پایداری 
»چشم انداز  جهت،  همین  در  کند.  خلق  خود  ذی نفعان  برای 
با   »1405 افق  در  مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست  توسعه 
پایداری  چارچوب  همچنین  و  باالدستی  اسناد  از  جهت گیری 
اینکه  بر  عالوه  و  شده  تدوین  آن  با  مرتبط  استراتژی های  و 
بستر  می کند،  ترسیم  مجتمع  این  مطلوب  آینده  از  تصویری 
مناسبی برای ارتقای عملکرد محیط زیستی سازمان در راستای 
توسعه پایدار پدید می آورد. در این راستا و برای تحقق این امر 
و همچنین با تأکید مدیریت ارشد سازمان، شرکت فوالد مبارکه 

راهبرد زیست محیطی فوالد مبارکه

بهنامکاویانی
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه 
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مسئولیت های  راستای  در  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت   
اجتماعی و همچنین فلسفه وجودی اش، خود را متعهد 
به حرکت به سمت توسعه پایدار در حوزه های اقتصادی، 

اجتماعی و محیط زیستی می داند

مدل های  از  الگوگیری  با  آیندگان،  امانت دار  به عنوان  اصفهان 
فوالد  جهانی  انجمن  پایداری  منشور  مانند  بین المللی  معتبر 
 )2020  EFQM( و الگوی تعالی )Worldsteel Association(
و همچنین چارچوب پایداری شرکت، برنامه و اقدامات خود را 

تعریف و تمام تالش خود را به کار گرفته است. 
وجودی  فلسفه  اصلی  بخش  را  ذی نفعان  مبارکه  فوالد  شرکت 
خود می داند و در جهت تحقق به اهداف خود تالش می کند با 
پیش بینی، شناسایی و درک نیازها و انتظاراتشان و فراتر رفتن از 
آن ها، همواره ارزش آفرینی کند و تجربه خوشایندی برای ایشان 

فراهم آورد. 
این سازمان با ذی نفعان خود روابطی پایدار مبتنی بر گشودگی، 
شفافیت و احترام متقابل برقرار می کند و با پایش مداوم تجربه ها 
و برداشت های آن ها، به هر بازخوردی، به طور سریع و اثربخش 
مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست  ذی نفعان  می دهد.  پاسخ 

اصفهان در شکل مقابل نشان داده شده است.

آینده ای بهتر وند-شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق  فلسفه وجودی شرکت:  شهر

آب یت  مدیر
 انتشار
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اقتصاد

چرخشی 
ع تنو

یستی  ز CO2 انتشار

یست پایدار یستی: سازمانی با محیط ز یت محیط ز مأمور

حوزه های تمرکز محیط زیستی شرکت
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 کاهش انتشار
آالینده ها در هوا

 محافظت از تنوع
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   تدوین برنامه پنج ساله اول ارتقای محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان )1405 – 1401(

به  دست یابی  راستای  در  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه     
توسعه پایدار

نظام  برتری های  از  یکی  به عنوان  محیط زیست  به  توجه     
مدیریتی شرکت فوالد مبارکه 

ــال 1۳۷5  ــت از س ــت محیط زیس ــام مدیری ــازی نظ    پیاده س

 کاهش انتشار آالینده ها )NOX, SOX, Dust( در هوا
CO2 کاهش انتشار 

 کاهش مصرف انرژی

در شــرکت
  اخذ گواهی بین المللی استاندارد ISO 14000 در اسفندماه 

1۳۷6 به عنوان اولین مجتمع بزرگ صنعتی کشور
جهانی  بنیاد  و  اروپا  سبز  جامعه  نشان  باالترین  دریافت     

انرژی
   اعطای گواهی نامه مشارکت در برنامه کاهش گاز گلخانه ای 

از طرف انجمن جهانی فوالد به شرکت فوالد مبارکه

 کاهش مصرف آب خام
 توسعه فضای سبز و حفاظت از گونه های گیاهی منطقه

 پایش مستمر و آنالین انتشار آالینده ها به هوا و منابع آبی

مهم ترین نقاط عطف محیط زیستی فوالد مبارکه:

  شرایط محیط زیستی فعلی در مقایسه با سال های قبل:
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)مصرف ویژه آب خام در فوالد مبارکه طی 10 سال گذشته )مترمكعب بر تن فوالد خام

میزان برداشت آب خام به ازای تولید فوالد خام در فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی

 پایش مستمر
الیندگی آ وضعیت 

)خوداظهاری معتمد )درقالب طرح توسط آزمایشگاه پایش آالینده ها

ش آالینده ها 
پای

پرتابل 
به صورت 

)دوره ای(

ها
ده 

الین
ن آ

الی
 آن

ش
پای ص کیفیت 

ش شاخ
پای

)AQI( هوا
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   حرکت به سمت فوالد سبز چالش های پیش رو
به  دست یابی  جهت  در  حیاتی  گامی  فوالد  تولید  کربن زدایی 
ازجمله  چالش هایی  با  صنایع  کلیه  امروزه  است.  سبز  فوالد 
کمبود  و  قابل توجه  هزینه های  نو،  فناوری های  به  وابستگی 
فوالد  به  دست یابی  برای  بنابراین  هستند؛  روبه رو  اولیه  مواد 
اثرات  ارزیابی  مختلف،  استراتژی های  بررسی  به  صفر  کربن 
است.  نیاز   فرایندها  از  هریک  برای  موجود  چالش های  و 
دنیا  فوالدی  تولیدکنندگان  بین  در  موردنظر  استراتژی های 
 ECO Process، ECO شامل  سبز  فوالد  به  دست یابی  جهت 
فوالد  شرکت  راستا  این  در  است.   ECO Product و   Solution
را در حوزه محیط زیست  پایداری خود  نیز شاخص های  مبارکه 

تدوین و جهت دست یابی به اهداف تعیین شده، مطابق برنامه 
در  رفت.  خواهد  پیش  خود  محیط زیست  ارتقای  اول  پنج ساله 
حوزه تولید فوالد سبز شاخص های شدت انتشار CO2 و شدت 
مصرف انرژی تعریف شده است. اقدامات انجام شده تاکنون در 

فوالد مبارکه مطابق با استراتژی های فوق در ادامه آمده است.

بررسی  به  صفر  کربن  فوالد  به  دست یابی  برای 
چالش های  و  اثرات  ارزیابی  مختلف،  استراتژی های 

موجود برای هریک از فرایندها نیاز  است

 استفاده از تکنولوژی احیا مستقیم بر پایه گاز طبیعی و کوره های 
قوس الکتریکی )EAF(؛

 پروژه ایجاد نیروگاه پاک خورشیدی 600 مگاواتی جهت استفاده از 
برق پاک در کوره های قوس الکتریکی)استفاده از تکنولوژی احیا مستقیم 

برپایه هیدروژن سبز )HYBRIT( مستلزم تولید برق پاک است(؛
 پروژه ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F، 1000 مگاواتی، با 

راندمان باال جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جایگزینی آن با 
نیروگاه های مرسوم با راندمان پایین؛

باکس  واحد  دودکش های  از  تولیدی   CO2 استفاده  و  بازیافت   
آنیلینگ ناحیه نورد سرد؛

 بازیافت حرارت از نیروگاه های گازی و جلوگیری از انتشار گازهای 
گلخانه ای.

:ECO Process با رویکرد
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 عملکرد محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با صرف مبلغ بیش از 1 میلیارد دالر

   پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی؛
   پروژه ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی؛

   پروژه تولید انرژی پاک خورشیدی به میزان 600 مگاوات؛

  پروژه کاهش غبار از سقف ناحیه فوالدسازی؛
واحد  در  غبار  انتشار  کاهش  جهت  شیرآهک  و  آب  پاشش    

انباشت و برداشت؛
  استفاده از مکنده های صنعتی ثابت و متحرک برای جمع آوری 

و کاهش انتشار غبار؛

در  محلی  تصفیه خانه های  در  پساب  بار  تا 8  بازچرخانی ۷    
نواحی؛

  ایجاد شبکه انتقال و ساخت تصفیه خانه پساب شهری به فوالد 
مبارکه؛

  توسعه و تکمیل تصفیه خانه پساب صنعتی؛

  پایش ردپای کربن محصوالت تولیدی در شرکت فوالد مبارکه و 
گزارش دهی به Worldsteel؛

  مدیریت محصوالت جانبی فلزی )شالکه، ته تاندیش و...(، 
از  تولید )استفاده  بازیافت آن )Recycle( در چرخه  و  خردایش 
قراضه در کوره های قوس الکتریکی به مقدار قابل توجهی انتشار 

CO2 را کاهش می دهد(؛
  ممیزی انرژی و بهینه سازی فرایندهای تولیدی جهت کاهش 

تولید محصوالتی که در چرخه عمر خود )پس از تولید و در مرحله 
مصرف( انرژی کمتر مصرف کند؛ استحکام و دوام باالیی داشته 
re-( و در نهایت قابل استفاده مجدد  )باشد )دوام طوالنی مدت
 )recycle( بازیافت  و   )re-manufacture( مجدد  ساخت   ،)use

افزایش  با  گرم  نورد  پیش گرم  کوره های  در  گاز     کاهش مصرف 
بهره وری کوره؛

.ISO 50001:2018 ممیزی انرژی مطابق با الزامات استاندارد   

  نصب انواع غبارگیرها در نواحی تولیدی؛
  نصب سیستم مه پاش در تاورهای احیا مستقیم جهت کاهش 

انتشار غبار؛
  ساخت 12 غبارگیر جدید در ناحیه آهن سازی.

  جایگزینی برج های تر احیا مستقیم 1 با برج های خنک کن 
هیبریدی؛

با  بازچرخانی  جهت  پساب  خالص سازی  تجهیزات  نصب    
کیفیت باال )RO(؛

  سامانه پایش آنالین پارامترهای پساب.

مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای؛
راستای  در  چرخشی  اقتصاد  رویکرد  با  پسماندها  مدیریت    
دست یابی به پسماند صفر )Zero Waste( و به دنبال آن کاهش 

مصرف منابع و گازهای گلخانه ای؛
  بهبود کارایی حمل ونقل در شرکت فوالد مبارکه و پروژه خرید 
انتشار  کاهش  راستای  در   MAP24-1 لوکوموتیو  دستگاه   50

.CO2

باشد.
 تولید فوالد زنگ نزن )stainless steel(؛ 

 تولید ورق گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار در مجتمع فوالد 
سبا.

سرمایه گذاری طرح های توسعه به ویژه در آالیندگی هوا و آب:

 پروژه های شاخص در حوزه کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن:

 پروژه های شاخص در حوزه کاهش انتشار آالینده های هوا:

پروژه های شاخص در حوزه کاهش مصرف آب خام:

:ECO Solution با رویکرد

:ECO Product با رویکرد
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به وسعت ایران 

متولدین
272 شهرایران

 در فوالدمبارکه همکاری می کنند
آنها از 31 استان ایران در این کارخانه گرد آمده اند.
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فوالد مبارکه محملی برای توسعه ایران

کاری ما در فوالد مبارکه، فرصت های مختلف آموزشی برای  در عمر 
غ التحصیلی در دانشگاه،  من و بقیه دوستان ایجاد شد. من بعد از فار
در مقطعی، صنعت ایران را مطالعه کردم و سال 63 وارد فوالد شدم. 
از سال 65 تا 70 هم به عنوان مأموریت در ایتالیا به سر بردم. یکی از 
کارهای ما در آنجا این بود که قرار شد سازندگانی را که می خواستند 
این  ساختن  کفایت  آیا  که  کنیم  ارزیابی  بسازند  را  تجهیزات  این 
تجهیزات را دارند یا خیر. ما به عنوان ارزیاب به این کارخانه ها می رفتیم 
و همه چیز را بررسی می کردیم. عمًال فرش قرمز زیر پایمان پهن بود 
و این سازندگان به تمام سؤاالت ما بدون مقاومت پاسخ می دادند، 
فقط کافی بود شما به اندازه کافی تشنه باشی و بدانی چه می خواهی. 
بعد از اینکه مرحله تأیید سازنده را پشت سر می گذاشتیم، جزوه ای 
تهیه می شد که در آن تمام ویژگی هایی که باید در تجهیز مورد تست 
قرار بگیرد دیده می شد و ما طبق قرارداد آن را تأیید می کردیم. بعد 
انجام  را  کار  حین  بازرسی  بازرس،  و  ارزیاب  به عنوان  بازهم  آن،  از 
می دادیم. برای اینکه کارمان جلو برود، مرتبًا با صنایعی که در ایتالیا 
بودند در رفت وآمد بودیم تا با آن ها آشنا شویم و کار کنیم تا تجهیزات 
ساخته شود و مراحل تست نهایی برگزار شود و مراحل بسته بندی 

هم به درستی صورت بگیرد.
مدیریتی  و  صنعتی  جهان بینی  ما  اینکه  بر  شد  مقدمه ای  این 
کنیم و رشد دهیم. نه تنها من، بلکه همه دوستان  خودمان را پیدا 
با الگوهای پیشرفته و مدرن اروپا آشنا شدیم، عالوه بر این با مطالعه 
از  بعد  آلمان  و  ژاپن  کره جنوبی،  توسعه یافته مثل  میدانی جوامع 
جنگ جهانی دوم، متوجه شدیم الگویی که این  جوامع با استفاده 
کالن  که معموًال چند شرکت بزرگ و  از آن توسعه یافته اند این بوده 
در زمینه های مختلف به صورت مادر عمل می کنند و اطراف این ها 
ساختار  کل  و  می شوند  ایجاد  دیگر  کوچک  و  متوسط  شرکت های 
اقتصادی و تولیدی و توسعه ای جامعه به این نحو مدیریت می شود. 

وقتی ما این دانش ها را یاد گرفتیم و الگوها را دیدیم، با توجه به نگاه 
وطن پرستی و میهن دوستی که در همه ما ایرانی ها وجود دارد، گفتیم 
که ما هم باید بتوانیم مثل این جوامع  در زمینه اقتصادی و صنعتی 

توسعه پیدا کنیم.

   روحیه دگرنگری در برابر خودنگری
که ما به فوالد مبارکه آمده بودیم، دغدغه آب ونان خودمان را  اوایل 
داشتیم و روحیه خودنگری در ما بود، ولی بعد از بازگشت از ایتالیا 
گرفتن از آنچه آموخته  گرفتن در صحنه های مدیریتی و بهره  و قرار 
گرفتم و بارقه های  بودیم، به لطف خداوند از فاز خودنگری فاصله 
مجری  کرد.  پیدا  ظهور  من  در  کردن  توجه  دیگران  به  و  دگرنگری 
طرح آقای عرفانیان هم همین دیدگاه را داشتند و همیشه می گفتند 
محصول فوالد مبارکه ورق نیست، بلکه توسعه کشور و انسان سازی 
و دست یابی به صنعت جوامع پیشرفته است. البته همان موقع در 
سال 71 هم که ما 2.5 میلیون تن ظرفیت داشتیم، نمونه دیگری در 
ایران نبود، ولی به خاطر نگاه آقای عرفانیان و تیم ایشان و آموزش ها 
و الگوهایی که در خارج از کشور دیدیم، با نگاه توسعه ای به کشورمان 
نگاه کردیم و گفتیم این انقالب با شاخص های توسعه می تواند قابل 
الگوبرداری باشد، نه فقط با شعار؛ چون دنیای امروز دنیای اعداد و 
مقیاس های  بدون  نمی توان  دنیا  این  در  و  مقیاس هاست  و  ارقام 
اقتصادی حرفی زد و تأثیری داشت. گفتمان و نگرش ما گفتمان فنی 
و مدیریتی بوده و از زمره مقوله های سیاسی نیست. همین امر  باعث 
شد وقتی در سال 70 به ایران بازگشتیم، با همین نگرش شروع به کار 
کشور ببینیم و امروز هم  کنیم و فوالد مبارکه را محملی برای توسعه 

پیشران برای ما به همین معناست.
باید  هرکس  بلکه  باشند،  امیرکبیر  همه  ما  جامعه  در  نیست  قرار 
امیرکبیر جایگاه خودش باشد و این هیچ منافاتی با منافع شخصی 

دیدگاه
مرتضیطالیی

معاون پیشین تکنولوژی و بهره برداری فوالد مبارکه 
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افراد ندارد و خوشحالی و آرامش و احساس انجام رسالت و مأموریت 
برای کشور باقی می ماند. جوامع مختلف هم این گونه رشد کرده اند.

  نیروی انسانی؛ مهم ترین سرمایه سازمان 
که اینجا افتتاح شد از فردا به این فکر بودیم چطور می شود  روزی 
اینجا را بیشتر توسعه داد، ولی به ما گفتند شما ابتدا باید از ظرفیت 
موجود همه واحدها استفاده کنید. پس فکر کردیم برای این کار باید 
ظرفیت های موجود را ارتقا دهیم و این کار شدنی نبود، مگر با ارتقای 
سطح آموزش ها و سطح باورها و سطح نگاه به نیروی انسانی. اصل 
سرمایه ما نیروی انسانی است و ما گفتیم نگاه ما به این قشر باید نگاه 
با کرامتی باشد، چون جوامع دیگر که این نگاه را داشته اند پیشرفت 

کرده اند.
را  مشکالت  و  می کردیم  کشف  را  تولید  گلوگاه های  کم کم  ادامه،  در 

برطرف می ساختیم و برای پروژه های توسعه برنامه می چیدیم. بعد 
که الگوهایی نیاز است تا نگرش ما اصالح شود و ما باید  پی بردیم 
روش حل مسئله را یاد بگیریم. باید ببینیم چگونه در اروپا و دیگر 
کشورهای پیشرفته توانسته اند مسائل را حل کنند و کار را جلو ببرند. 
گرفتم تا یاد  به همین جهت من به ژاپن رفتم و تحت آموزش قرار 
بگیریم مسائل را به روش درست حل کنیم و دیدیم روش حل مسئله 
کردیم به  معجزه می کند. بعد هم اطالعات دانشی را آوردیم و شروع 
آموزش دادن و ساختن الگوهای رفتاری. از کشورهای خارجی مشاور 
را ببریم.  کثر استفاده  از ظرفیت های موجود حدا آوردیم تا بتوانیم 
که ظرفیت 4.5  گندله سازی  که در  آن قدر این رویه ها را ادامه دادیم 
کردن تجهیزات و یا توسعه سخت افزاری  میلیون تنی، بدون اضافه 
بدون  ما  یعنی  رسیدیم؛  تنی  میلیون   7.5 ظرفیت  به  نرم افزاری  و 

سرمایه گذاری یک گندله سازی 3 میلیون تنی ایجاد کردیم.

روزی که اینجا افتتاح شد از فردا به این فکر بودیم چطور می شود 
اینجا را بیشتر توسعه داد، ولی به ما گفتند شما ابتدا باید از ظرفیت 

موجود همه واحدها استفاده کنید. 
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ما در طول سال ها فعالیت خود یاد گرفتیم سه محور در فوالد مبارکه 
گرفتن از خودخواهی بود.  کنیم و اساس همه این ها فاصله  ایجاد 
انسانی  نیروی  دیگران،  به  مثبت  نگاه  نوع  و  دگرخواهی  مبنای  بر 
که در مدیریت  مهم ترین مقوله سازمان شد و این دریچه بزرگی بود 
گرفت؛ بنابراین تمام نگرش هایی  ارشد سازمان، پیشران اصلی قرار 
که در سازمان راه اندازی شد بر مبنای همین نگاه دگرخواهی بود. 
باید  است  انسانی  کرامت  نفع  به  هرآنچه  و  دارند  کرامت  انسان ها 

تقویت شود و هرآنچه خالف کرامت انسانی است باید برچیده شود.
 

  کار به مثابه زندگی
کار  که ما در سازمان  کم شد این بود  که در فوالد حا مقوله دیگری 
کنار  تنها حضور در  زندگی  زندگی است.  نوعی  کار  این  و  می کنیم 
کار هم زندگی است، ولی این فقط یک  همسر و فرزندان نیست. 
شعار نیست و باید طوری باشد که در محیط کار این واقعیت حس 
شود. برای اینکه کار زندگی باشد، شما باید مراتب رفاقت در محیط 
کار را افزایش و مراتب ضدرفاقت را کاهش دهی. مراتب توجه کردن 
به انسان ها را باید افزایش دهی چون انسان ها به این توجه نیاز 
کار و  کرامت انسانی در یک مجموعه  دارند و برای اینکه با حفظ 
زندگی کنی، باید این ها را بدانی. افزایش توجه به شدت دلبستگی 
به سازمان افزایش را افزایش می دهد. منظور از مدیریت، مدیریت 
باید  پس  انسان هاست؛  بر  مدیریت  بلکه  نیست،  تجهیزات  بر 

گی های انسان ها را بدانید. صفات و ویژ

  ایستادگی برای ارزش ها
است.  مسئله  وجود  به  شما  وجود  مشروعیت  گفتیم  مدیران  به 
نمی توانید منتظر بمانید تا مسئله به وجود بیاید و بخواهید آن را 
حل کنید. مسئله بسیار خوب است، چون امکان آموزش و امکان 
آموزشی باشد،  رشد پدید می آورد. نگاه شما به مسئله باید نگاه 
گر تکرار شود، این  ولی هیچ مسئله ای نباید دو بار تکرار شود و ا
مسئله  حل  برای  و  کنی  حل  باید  را  مسئله  است.  مدیریت  گناه 
باید روش های حل مسئله را آموخته باشی. همه این مکانیسم ها 
پیمانکار  انتخاب  و  تجهیزات  خرید  و  است  فرهنگی  بحث های 
ولی  مهم اند؛  خود  جای  در  هم  آن ها  نیست.  ک برداری  خا و 
مهم ترین توسعه، توسعه فرهنگی علمی و باورپذیری در سازمان 
است. در فوالد مبارکه افراد آموزش دیده و فرهیخته و پخته و مدبر 

بسیارند. 
 . مغزافزار و  نرم افزار   ، سخت افزار دارد:  محور  سه  توسعه 
سرمایه گذاری برای توسعه باید در هر سه بخش باشد، مخصوصا 
را  سازمان  روح  و  ذهن  که  هستند  دو  این   . مغزافزار و  نرم افزار 
بخشی  کاری  نظام های  و  بهره برداری  سیستم های  می سازند. 
است.  انسانی  سرمایه های  دیگر  بخش  و  است  سرمایه گذاری  از 
بر  مدیریت  اینکه  یعنی  انسان ها،  فکری  نظام  و  کار  به  نگاه  نوع 
چه مبنایی به انسان ها نگاه می کند بسیار مهم است. مدیریتی 
که آدم ها را مانند ابزار می بیند و خودنگر است و همه چیز را برای 

سازمان  در  را  دیگری  چیز  خودنگری  جز  می خواهد،  خودش 
می کند.  پخش  همه جا  ویروس  مانند  را  آن  و  نمی دهد  گسترش 
سازمانی که دچار این ویروس باشد مریض است و توسعه پایداری 

نخواهد داشت.
تا  برد  زمان  سال  پانزده  تا  ده  فکری  ایده های  و  مقوله ها  این 
گرفتن مشاور و آموزش به عنوان یک مقوله  کم کم با آزمون وخطا و 
فرهنگی و زیرساختی در سازمان جا بیفتد. سازمان  یک موجود 
کار شود تا سازمان  کردم باید  که عرض  زنده است و در سه بعدی 
که در فوالد مبارکه انجام  کاری  به پایداری و موفقیت برسد؛ مثل 
گفتیم فوالد مبارکه باید 50 درصد سهم بازار را در اختیار  شد. ما 
پایدار  و  صنعت ساز  صنعِت  را  مبارکه  فوالد  چون  باشد،  داشته 

می خوانیم.
فوالد مبارکه کارهای بسیار زیادی انجام داد؛ ولی عمده کارش، یک 
کار سنگین فرهنگی در زمینه مغزافزار بود. ما مرتبًا از آموزش های 
داخلی و خارجی استفاده می کردیم و نظام های مدیریتی دنیا را 
رصد کردیم تا به اینجا رسیدیم و جامعه فرهیختگان است که باید 
 )Mindset( کند. ریشه مقوله های توسعه در طرز تفکر ما را تأیید 
نوع  یعنی  تفکر  طرز  است.  ارشد  رهبران  به ویژه  سازمان  رهبران 
بودن و اصالت و تمامیت، یعنی نوع دیدن دیگران. هرچه انسان 
تصمیمات  و  دارد  وسیع تری  تأثیرگذاری  باشد،  باالتری  الیه  در 
و  دارد  بیشتری  منفی  و  مثبت  تأثیرگذاری های  غلطش  و  درست 

به موقع تصمیم نگرفتنش هم اثرات سنگینی دارد.
سرمایه گذاری  سازمان  بر  کم  حا تفکر  طرز  تنظیم  برای  باید  ما 
که نوع نگرش مدیریت  کنیم و اولویت با مدیریت ارشد است؛ چرا
گر افراد در یک محدوده سازمانی  سازمان هم بسیار مهم است. ا
تفکر  طرز  شاهد  می شود  شروع  ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  از  که 
گیرد  درست باشند و تغییر رفتارها را نبینند، باید تغییراتی صورت 
گیرند و موضوعات مدیریتی را فرابگیرند  و افراد تحت آموزش  قرار 
کم باشد،  گر چنین رویه ای بر مغزافزار حا تا توسعه اتفاق بیفتد. ا
خود این مغزافزار برنامه ریزی های خوبی برای توسعه پایدار انجام 
که فقط خودنگر است و فقط  می دهد. شما نمی توانید از ذهنی 
داشته  توسعه  انتظار  می بیند  را  منافعش  و  قدرتش  و  خودش 

باشید.
توسعه  آن قدر  باید  مبارکه  فوالد  چرا  که  این ها  تمام  خاستگاه 
برای  باید  ما  می گوید  تفکر  طرز  همین  که  است  این  کند  پیدا 

کنیم. ارزش هایمان ایستادگی 

به مدیران گفتیم مشروعیت وجود شما به وجود مسئله 
است. نمی توانید منتظر بمانید تا مسئله به وجود بیاید و 

بخواهید آن را حل کنید
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اولین مستندسازی صنعتی در ایران در شرکت نفت صورت گرفته 
به  مراحل  تمام  کنند،  استخراج  نفت  می خواستند  وقتی  است. 
تصویر کشیده می شود تا نه تنها به عنوان یادگار بماند، بلکه از آن 
برای استخراج دانش و مسیری که برای شکل گیری این صنعت 
نیز  پیموده شده استفاده کنند. واحد مستندسازی فوالد مبارکه 
ابتدا در واحد مهندسی کارخانه ایجاد می شود. این واحد جایی 
است که در آن پروژه ها تعریف می شود. واحد مستندسازی آنجا 
و کمک  بگیرد  به نوعی مهندسی معکوس صورت  تا  شکل گرفت 
و  ثبت  است،  دوران ساخت شرکت  به  مربوط  که  دانش  این  کند 
پروژه های  و  موقعیت ها  در  فیلم ها  و  تصاویر  این  و  شود  ضبط 
مشابه برای مرور تجارب و آموزه ها دیگر بار مورد رجوع قرار بگیرد. 
ساخته  دوران  آن  در  که  خوبی  فیلم های  از  یکی  مثال،  به عنوان 
شده فیلم واحد 28 است که توسط شرکت های داخلی تهیه شده 
پیمانکاران  آن  فیلم چالشی است، چون در  فیلم یک  این  است. 
و چالش های آن ها به تصویر کشیده می شود. امروز برای اجرای 
زمان  آن  ببینیم  تا  فیلم رجوع می کنیم  آن  به  ما  برخی طرح ها، 

چگونه بتن ریزی شده یا از چه جرثقیلی استفاده شده است. 
بعد از آن، کارگردانان معروفی مثل خسرو سینایی در فوالد مبارکه 
و  است  زنجیر«  حلقه  »آخرین  ایشان  فیلم  نام  ساختند.  فیلم 
موضوع آن درباره بسته بندی و تئوری آن است. این فیلم از نشان 
دادن پوسته تخم مرغ در طبیعت شروع می شود که در واقع نوعی 
می رسد  بسته بندی  دارای  تجهیزات  به  بعد  و  است  بسته بندی 
مبارکه  فوالد  به  و  می آید  پیش تر  بعد  می کند.  تشریح  را  آن ها  و 

می رسد که در حال شکل گیری است. 
کرکوند وجود  و  مبارکه  مانند  اینجا شهرهایی  کیلومتری  در چند 
کردند.  رشد  و  شدند  بزرگ  صنعت  این  تأثیر  تحت  که  داشته اند 
آن  مورد  در  و  گرفته  شکل  موضوع  این  درخصوص  مطالعاتی 

اهمیت مستندسازی در فوالد مبارکه 

اولیه  نگاه  تحول«.  »طرح  نام  به  است  شده  ساخته  نیز  فیلمی 
تا مسیری که  بوده که همه چیز مستند شود  این  این سازمان  به 
و  است  نگاتیو  که  داریم  فیلم هایی  ما  باشد.  مشخص  آمده ایم، 
هنوز  آرشیو  در  ولی  شده،  ضبط  کاست  روی  که  مصاحبه هایی 

نگهداری می شوند. 
بعد از ساخت فوالد مبارکه، از آقای کامران شیردل دعوت می شود 
جزو  فیلم  این  بسازد.  را  مبارکه  فوالد  تولید  خط  معرفی  فیلم  تا 
فیلم  این  واقع  در  می آید.  شمار  به  ایشان  خوب  بسیار  فیلم های 
روایت  می تواند  سفارش محور  فیلم  یک  چگونه  می دهد  نشان 
این منظر شاخص  از  آقای شیردل  فیلم  را دنبال کند.  مولف اش 

یادداشت
کریم پورطهماس

رئیس واحد رسانه های صوتی و تصویری و  مستند سازی روابط عمومی  فوالد مبارکه 
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الیه های  به  و  نیست  تبلیغاتی  فیلم  یک  کار،  نتیجه  چون  است، 
دیگر هم توجه شده است. ایشان در مصاحبه ای گفته است که وقتی 
می خواسته این فیلم را بسازد، شش ماه در مورد متالورژی مطالعه 
 کرده تا بداند این مسیر چگونه طی می شود تا بتواند با موضوع ارتباط 
به جامعه  و  باشد  نداشته  فیلم حالت سفارشی  نهایتًا   و  برقرار کند 

مهندسی کمک کند.
پیروز  از  باقی«  »حکایت  به  می توان  ساخته شده  فیلم های  دیگر  از 
کالنتری اشاره کرد که تحوالت منطقه ای و رویارویی سنت و صنعت 
را نشان می دهد. آقای شریفیان، نخستین رئیس مستندسازی فوالد 

مبارکه بود نیز فیلمی در خصوص حمل ونقل ساخته است.
مستندسازی فوالد مبارکه ابتدا در دوران ساخت فعال شد و بعد که 

 نگاه اولیه به این سازمان این بوده که همه چیز مستند شود تا 
مسیری که آمده ایم، مشخص باشد. ما فیلم هایی داریم که نگاتیو 

است و مصاحبه هایی که روی کاست ضبط شده، ولی در آرشیو 
هنوز نگهداری می شوند. 

این  کار  به  دیگری  وظایف  می رسد،  بهره برداری  مرحله  به  کارخانه 
به عنوان مثال، پرزنت سازمان در رسانه های  بخش اضافه می شود. 
با  مستندات  توسعه ها  همه  برای  اطالع رسانی،  سایت  در  مختلف. 
تکنیک های روز ساخته می شود. تولید محتوا با قوت ادامه دارد و در 

کنار آن، انیمیشن با تکنیک های روز هم تهیه می شود. 
ما سعی می کنیم متنوع کار کنیم تا همه سلیقه ها پوشش داده شود. 
پادکست اختصاصی، رادیو، فیلم و سایت ابزارهای ما هستند تا اهداف 
و عملکرد سازمان را به مخاطب ارائه دهیم. یک انیمیشن یک ساعته 
تولید کرده ایم که خط تولید فوالد مبارکه را به صورت هایپررئال و کاماًل 
دقیق و با جزئیات نشان می دهد. از این فیلم یک ورژن کوتاه نیز برای 

نمایش در جلسات و به قصد پرزنت سازمان وجود دارد. 
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از این نیز در قالب کتاب ها،  ثبت و ضبط تاریخ صنعت ایران پیش 
در  یا  و  یک سویه  عمدتًا  نگاهی  با  فردی  تک روایت های  یا  مقاالت 
فیلم های مستند از دیدگاه کارگردانان انجام شده است. امروز ضروری 
می نماید تا این روایت ها از زبان خود صنعتگران، مدیران، کارگران و 
دست اندرکاران همان صنایع با دقت شنیده شود و به منظور تبدیل 
شدن به اسنادی ماندگار، به رشته تحریر درآید. یکی از راه های انجام 
این کار تدوین تاریخ شفاهی است. تاریخ شفاهی که پاسخی در برابر 
انسداد تاریخ نگاری به شمار می آید، امروز در کشورهای توسعه یافته 
جایگاه ویژه ای یافته و به کمک آن، تاریخ هر بخش از جامعه از زبان 
ضرورتی  بنابراین  می شود؛  روایت  معتبرتر  و  مطلوب تر  آن  اعضای 
گریزناپذیر برای شناخت و آسیب شناسی آن بخش محسوب می شود. 
تاریخ شفاهی وسیله ای کارآمد به منظور بهره گیری از توانمندی های 
نسل های قبل و تکرار نکردن اشتباهات گذشته در جوامع بشری است 
و ازجمله روش های پژوهشی در تاریخ به شمار می آید که شیوه امروزین 
آن سابقه چندان دوری ندارد؛ اما یکی از ارکان اساسی پژوهش های 
تاریخی در جوامع نوین را شکل داده، زیرا بر پایه شناسایی، ثبت و 
ضبط رویدادها، حوادث و وقایع، با نگاهی از فراز آنچه بر جامعه هدف 
گذشته، اما از دل خود جامعه و از زبان افراد تشکیل دهنده آن جامعه 
روایت می شود. بنابراین اساسًا سازوکار این شاخه علمی با شنیده ها و 
دیده ها و دیدگاه های شاهد یا شاهدان و ناظران رخدادهای تاریخی 
سروکار دارد. ماده اصلی پژوهشگر در این نوع پژوهش، شنیده های 

امروز فوالد مبارکه اصفهان در آستانه ورود به چهارمین دهه از آغاز فعالیت خود الزم می داند نگاهی عمیق تر به پشت سر خود 
بیفکند و با دقتی مضاعف به چگونگی شکل گیری و دوران رشد خود بپردازد؛ تالشی که با احتساب سال های ساخت این مجموعه 
چهل سال به طول انجامیده و منجر به ساخت و راه اندازی یکی از عظیم ترین کارخانه های صنعتِی نه تنها ایران، بلکه خاورمیانه و 
دنیا شده است و می توان از آن به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص صنعتی در طول تاریخ پرفرازونشیب این سرزمین یاد کرد. 

استفاده از علوم و توانمندی های امروزی می تواند ما را در بازنگری و شناخت هرچه بهتر این مسیر کمک کند.

روایت بی پایان
پروژه تاریخ شفاهی فوالد مبارکه اصفهان

او از زبان مصاحبه شوندگان است که بر پایه گفت وگویی قاعده مند و 
آگاهانه میان آن ها شکل می گیرد. نقش خاطرات و بررسی سرگذشت 
افراد و نسبت آن ها با موضوع مطرح شده دارای ظرایف بسیاری است 

که در طول گفت وگوهای عمدتًا بلند باید به تمامی آن ها دست یافت.
تاریخ شفاهی جای خرسندی است  برای جامعه پژوهشگران حوزه 
در  مختلف  شرکت های  و  سازمان ها  و  بزرگ  صنایع  توجه  امروز  که 
برنامه  در  را  شفاهی  تاریخ  که  است  شده  معطوف  امر  این  به  ایران 
کاری خود بگنجانند. در سال 1401 شمسی و در آستانه سی امین 
ابتکار عمل واحد  به  تأسیس شرکت فوالد مبارکه اصفهان،  سالگرد 
مستندسازی روابط عمومی فوالد مبارکه و همراهی واحد سیستم های 
مدیریت کیفیت و سرآمدی، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی این شرکت 
با  و  استاندارد  شرایطی  در  نوشتاری،  و  تصویری  صوتی،  به صورت 
بهترین امکانات در حال تحقق است و مؤسسه »فردای شرق« به عنوان 
بی پایان«  با عنوان »روایت  مبارکه  تاریخ شفاهی فوالد  مجری طرح 

مسئولیت انجام این مهم را بر دوش دارد. 
و  مدیران  زبان  از  مبارکه  فوالد  داستان  پروژه تالش می شود  این  در 
کارکنان این شرکت روایت شود؛ روایتی جذاب و آموزنده با چند هدف 
اصلی که می توان آن ها را در چندین عنوان کلی خالصه کرد: ثبت و 
ضبط تاریخ فوالد مبارکه از آغاز تا به امروز به منظور نگهداری در آرشیو 
این شرکت؛ انتقال دانش و تجربه مدیران و کارکنان به نسل های آینده؛ 
توسعه برند فوالد در اذهان عمومی جامعه؛ تبدیل دانش ضمنی به 

یادداشت 
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دانش صریح سازمانی در این شرکت. 
با تفکیک چهار دوره اصلی شرکت شامل دوره ساخت، دوره  پروژه 
در  مبارکه  فوالد  جهان ترازی  دوره  و  توسعه   دوره های  بهره برداری، 
می پردازد.  خود  میهمانان  روایت  به  گفت وگوکننده ها  ذره بین  زیر 
شخصی  زندگی  به  ضمنی  به طور  است  شده  تالش  روایات  این  در 
زمینه های  و  شود  پرداخته  نیز  گفت وگوها  در  شرکت کنندگان 
شکل گیری زندگی حرفه ای آن ها در جامعه مورد کنکاش قرار گیرد؛ 
اما نقطه ثقل این سلسله گفت وگوها بر زندگی حرفه ای این افراد، یعنی 
آشنایی و استخدام در شرکت فوالد مبارکه متمرکز است. در این راستا 
تالش می شود تا با توجه به تحصیالت، حرفه، سوابق اجرایی و سمت 

اشخاص، تجارب کاری آن ها مورد کنکاش قرار گیرد. 
مشکالت ساخت و راه اندازی فوالد در ابتدای انقالب، اولین ذوب و 
تولید محصوالت فوالدی، بخش های توسعه ای، چالش های مدیریتی 
و ارتباط با نیروی انسانی، تجارب حضور افراد در سایر کشورها به منظور 
با مدیران  ارتباط  یا مذاکره و خرید و فروش و عقد قرارداد،  آموزش 
باالدستی و دیگر کارکنان تنها گوشه ای از درون مایه این گفت وگوها 
را شامل می شود. گفت وگوها سرشار است از خاطرات و مخاطرات، 
حوادث تلخ و موفقیت های شیرین در وصف شکوه یک صنعت مادر 
و پیشران که باعث ایجاد اشتغال در ابعاد وسیع و تربیت نیروهای ُزبده 
صنعتگر و خبره، چه درون  سازمان و چه به صورت نیروی پیمانکار در 

کشور شده است. 
راهگشای  می تواند  نه تنها  شرکت کننده  عزیزان  روایت های  برآیند 
پیشرفت و توسعه روزافزون فوالد مبارکه و دیگر صنایع کشور باشد، بلکه 

مملو از داستان هایی از جهاد و تالش مردان سخت کوشی است که 
برای مردم نیز خواندنی و شنیدنی خواهد بود. تالش افرادی که برای 
شکوفایی صنعت کشور و تعالی و استقالل و خودکفایی ایران لحظه ای 
از تالش دست نکشیده اند و در سخت ترین شرایط مانند دوران جنگ 
یا تحریم به پشتوانه نیروهای متخصص داخلی و تعهد و ایمان خود 
توانسته اند چالش های متعدد را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارند 
و موجب تداوم زیست این صنعت بزرگ و بالندگی آن شوند. خواندن 
و شنیدن این روایت ها به خصوص به آن  دسته از هموطنانی توصیه 
می شود که پیش از آنکه شناخت الزم و کاملی از فوالد مبارکه داشته 
باشند به قضاوت های منفی در موج های رسانه ای پرداخته اند. در این 
راستا اشاره به چهار وجه از دستاوردهای اصلی این شرکت کافی است 
تا بیشتر با توانمندی آن آشنا شویم؛ صنعتی که با چهار رویکرد اصلی 
خود به عنوان صنعتی صنعت ساز، انسان ساز، سیستم ساز و تحول ساز 
موجب شکوفایی در ابعاد مختلف و تحول در مقیاس وسیع ایران عزیز 

شده است.

 گفت وگوها سرشار است از خاطرات و مخاطرات، حوادث تلخ و 
موفقیت های شیرین در وصف شکوه یک صنعت مادر و پیشران که 
باعث ایجاد اشتغال در ابعاد وسیع و تربیت نیروهای ُزبده صنعتگر 
و خبره، چه درون  سازمان و چه به صورت نیروی پیمانکار در کشور 

شده است.





مستند سازی
تاریخ شفاهی فوالد مبارکه 

800 ساعت
 پروژه گفتگو و فیلمبرداری

بیش از 80 نفر از مدیران بازنشسته و باسابقه فوالدمبارکه  
از تجارب خود در سال های مسئولیتشان  می گویند.

20
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فوالد مبارکه نامی قابل احترام در صنعت فوالد جهان است. از کرانه های مدیترانه در جنوب اروپا گرفته تا آفریقا و خاورمیانه در گستره ای 
که وسعتی از سه قاره جهان را در بر می گیرد، به عنوان بزرگترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت شناخته می شود و همچنین بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان )با ظرفیت 11.4 میلیون تن در سال( به شمار می رود اما این واقعیات آماری همه آنچیزی نیست که فوالد 
مبارکه را به نامی درخشان بدل کرده است. آنچه فوالد مبارکه را تأثیرگذار کرده و از یک تولیدکننده صرف فوالد فراتر برده، یک جوشش درونی 
و همتی ستودنی است که از دل تاریخ این شرکت جوانه زد و شکفته شد و در تمامی سالهای ساخت تا بهره برداری و توسعه اش، هدف تعالی 
جامعه، صنعت و فناوری در ایران را همچنان ورای رسالت تولیدی اش دنبال کرده، به گونه ای که در پرتو آن بسیاری از صنایع در سراسر ایران 
متولد شدند، جان گرفتند و بالنده شدند. فوالد مبارکه اینک با گذر از ۳0 سالگی به عنوان ستون اصلی صنعت در ایران همچنان در راستای 
منافع ملی گام بر می دارد و به عنوان یک شهروند-شرکت مسئولیت پذیر، الهام بخش جامعه ایرانی است. تولیدکننده 1.5 درصد از تولید 

ناخالص داخلی ایران در این محدوده ۳6 کیلومتر مربعی رقم می خورد که اهمیتی بسیار دارد.  
فوالد مبارکه برای اقتصاد ایران موهبتی است. بیش از 2500 شرکت، تأمین کننده خدمات، کاال و قطعات برای این مجتمع بزرگ صنعتی اند و 
دست کم 1000 کارخانه از تولیدات فوالد مبارکه به عنوان مواد اولیه تولیداتشان بهره می برند. دستکم ۳50 هزار اشتغال غیر مستقیم به فوالد 

مبارکه وابسته است که 1.6 درصد اشتغال ایران را شکل می دهد.
در عرصه منطقه ای فوالد مبارکه در گستره بزرگی از آسیای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا و محدوده ای از اروپا بزرگترین شرکت فوالدی به شمار 
می رود. بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان است و بی گمان یکی از پرتراکم ترین و زیباترین واحدهای فوالدسازی جهان. فوالد مبارکه 

اینک بر جهان ترازی متمرکز است. 
فوالد مبارکه با ارزش بازار حدود 8 میلیارد دالر، در میان فوالدسازان بزرگ جهان در رتبه دوازدهم قرار دارد. در خاورمیانه به عنوان بزرگترین 
فوالدسازی که چرخه کامل از سنگ تا رنگ را در خود دارد، شناخته می شود و فاصله خود را با سایر فوالدسازانی که بخوبی در حال توسعه 

هستند از جمله حدید عربستان و عز مصر حفظ کرده است.

فوالد مبارکه در اندیشه جهان ترازی
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1                         Nucor                                       $38,77 B             $151,16                           USA

2                         ArcelorMittal                             $24,19 B             $29,65                            Luxembourg 

3                         JSW Steel                                $21,84 B             $9,07                              India

4                         Steel Dynamics                        $18,76 B             $106,86                          USA 

5                         POSCO                                    $18,06 B             $59,54                            S.Korea

6                         Tata Steel                                 $17,65 B             $1,45                              India

7                        Nippon Steel                             $17,10 B              $18,57                            Japan

8                        China Steel                               $15,26 B              $1,51                             Taiwan

9                        Reliance Steel & Aluminum      $15,26 B              $1,51                             USA 

10                      Gerdau                                      $10,48 B             $6,14                              Brazil

11                      Cleveland-Cliffs                         $9,69 B               $18,81                            USA

12                      Mobarakeh Steel                       $8,57 B               $0,016                            Iran

13                      Jindal Steel & Power                 $7,43 B               $7,29                             India

14                      Erdemir                                      $6,84 B               $2,02                             Turkey

15                      JFE Holdings                             $6,83 B               $11,87                           Japan

16                       U.S. Steel                                 $6,48 B               $27,69                           USA

17                      BlueScope Steel                       $5,91 B               $12,74                           Australia

18                      SSAB                                        $5,82 B               $5,72                             Sweden

19                      İsdemir                                      $4,99 B               $1,69                              Turkey

20                      Companhia Siderúrgica Nacional   $4,57 B               $3,30                             Brazil

21                      Thyssenkrupp                           $4,49 B               $7,22                              Germany

22                      Steel Authority of India              $4,40 B               $1,07                              India

Rank                  Name                                     Market Cap         Price (USD)                    Country

زش بازار ی جهان به لحاظ ار ین شرکت های فوالدساز رگتر بز

ارزش سهام شرکت ها مربوط به 19 دیماه 1401 /  9 ژانویه 2023
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