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داشتن روایتی روشن از فلسفه وجودی سازمان؛ 
گامی به سوی توسعه پایدار 

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل طی یادداشتی مطرح کرد:

داشـتن روایتی روشـن از فلسـفه وجودی هر سـازمان 
که در نهایت منجر به رضایتمندی مشـتری و حک شـدن 
نـام مجموعـه در اذهـان عمومـی خواهد شـد، گامـی در 
جهـت توسـعه پایـدار و داشـتن یـک برنـد موفق اسـت. 
اهمیـت موضـوع ایجاد یک تصویر روشـن و خوشـنام که 
منجر به جذب مشـتری و گسـترش بازار فروش و مصرف 
شـود، در ابتـدا برای شـرکت های تولیدکننـده محصوالت 
پرمصرف، همچون مواد غذایی و مواد شـوینده مطرح شـد 
و مدیران به سـمت برندسـازی و رضایت مشـتری حرکت 
کردنـد؛ امـا با گـذر زمـان، کمپانی هـای صنعتـی نیز که 
صرفـا بـا مصرف کننده نهایی ارتباط مسـتقیم نداشـتند و 
نقـش عمـده آن هـا در ایجاد زیرسـاخت و توسـعه کالن 
کشـور بـود، به اهمیـت برند سـازمانی پی بردنـد و در این 

مسیر ورود کردند.

در◄مسیر◄پیشبرد◄توسعه◄ 
در شـرایط فعلـی، داشـتن یـک روایـت روشـن از هر 
بنـگاه اقتصادی، صنعتـی، تولیدی و ... به عنـوان یک امر 
مهـم و غیـر قابل انـکار محسـوب می شـود و ایجاد یک 
تصویـر روشـن و درسـت از فعالیت های آن بـرای تمامی 
بخش هـا از عمـوم جامعـه گرفتـه تـا ذی نفعـان درون 
سـازمانی، همتی بـاال را می طلبد که تنها بـا تکیه بر خرد 
جمعـی آن مجموعـه شـکل خواهد گرفت؛ چراکـه با گذر 
زمـان و تغییر نسـل، در صـورت نبود یک روایت روشـن از 
فلسـفه وجـودی سـازمان، ممکـن اسـت ایـن روایـت و 

تصویر، دستخوش تغییر شود.
از سـوی دیگر با توجه به قدرت رسـانه ها در مقیاس 
تصویـر  ثبـت  در  می تواننـد  کـه  اثراتـی  و  جهانـی 
فعالیت های یک مجموعه داشـته باشـند و گاهی اوقات 
آگاهانه به سـمت تغییـر و دورکردن اذهـان عموم جامعه 

برونـد و نهایـت، یکپارچگـی سـرمایه های انسـانی آن 
مجموعه از روایت واقعی آن سـازمان دور شـود، بنابراین 
لـزوم ثبـت یـک روایـت و برند مشـخص از سـازمان به 

شدت احساس می شود.
در واقـع می تـوان گفـت روایت صحیـح و ثبت برند 
می توانـد بینـش و شـاکله اصلـی کـه بـر اسـاس آن 

مجموعـه بنیـان گذاشـته شـده را نشـان دهـد. در این 
میـان »فـوالد مبارکه« بـه عنوان یکی از شـرکت های 
از  سـال   30 گذشـت  از  بعـد  کـه  صنعتـی  بـزرگ 
بهره بـرداری آن، بـه عنوان یکی از برندهـای مطرح در 

و  می شـود  شـناخته  منطقـه  و  کشـور  صنعـت 
زیرمجموعه هـای آن ماننـد هلدینـگ فـوالد متیـل نیز 
کـه بنیـاد آن همزمـان بـا راه انـدازی شـرکت فـوالد 
مبارکه گذاشـته شـد، تـا به امـروز در تـالش بوده اند تا 
ضمن ایجـاد رضایتمندی برای مشـتری، برندی مطرح 

در کشور و منطقه داشته باشند.
شـرکت فـوالد مبارکـه، امـروز تنهـا بـه عنـوان یک 
صنعتگر بزرگ و اقتصادی مطرح نیسـت، بلکه می توان از 
آن بـه عنوان یـک الگو برای دیگر صنایع کشـور یاد کرد 
کـه بـا نگاهی بـر آن بتوان به سـمت ایجاد شـرکت های 

دیگری همچون فوالد مبارکه حرکت کرد.
امـروز 30 سـال از افتتـاح و راه اندازی شـرکت فوالد 
مبارکـه که سـاخت، بهره بـرداری و توسـعه آن، تاریخش 
را رقـم زده اسـت، می گـذرد؛ مجموعـه ای کـه از ابتدای 
امر نگاه توسـعه ای و آبادانی کشـور در مدیریت آن حاکم 
بـوده اسـت و بـه دنبـال آن نیـز هلدینگ فـوالد متیل با 
هدف پیشـبرد توسـعه، بنیان گذاری شـد تـا محصوالت 
فـوالد مبارکـه را در سراسـر کشـور بـه فروش برسـاند و 
تمامـی صنعتگـران را از واحدهای بزرگ گرفته تا صنایع 

خرد، از محصوالت این شرکت بهره مند کند. 
حـال دغدغـه ای که امروز وجـود دارد و باید بیش از 
پیـش مـورد توجه قرار گیـرد، تعریف روشـن و واقعی از 
شـرکت های  و  مبارکـه  فـوالد  صنعـت  جایـگاه 
زیرمجموعـه آن اسـت تـا جامعـه نیز ضمن آشـنایی با 
ایـن برنـد بـزرگ، با دیـد بـاز و بـه دور از ابهـام به آن 
بنگـرد. در مجمـوع می تـوان گفـت آنچـه منجـر بـه 
داشـتن برند سـازمانی موفق  می شـود، شـناخت صحیح 
و روشـن جامعـه از آن مجموعـه اسـت کـه جـز بـا 
یکپارچگـی در میـان شـاکله های اصلـی مجموعـه بـه 

وجود نمی آید و به عموم مخاطبین منتقل نمی شود.

برند◄هر◄بنگاه◄اقتصادی◄براسـاس◄جایگاه◄آن◄در◄دیدگاه◄مشـتری◄و◄درک◄و◄احسـاس◄کلی◄نسـبت◄به◄سـازمان◄تعریف◄می◄شـود.◄به◄همین◄دلیل◄موفقیت◄هر◄برند◄
وابسـته◄بـه◄تمایـزات◄آن◄با◄رقبـا◄و◄ایجاد◄تصویـری◄مثبت◄از◄فعالیت◄هـا◄در◄ذهن◄مخاطب◄اسـت.◄اقدامات◄و◄سیاسـت◄گذاری◄های◄شـرکت◄فوالد◄مبارکـه◄در◄طول◄
بیـش◄از◄3◄دهـه،◄فعالیـت،◄حیات◄و◄توسـعه◄این◄شـرکت،◄امروز◄موجب◄شـده◄تا◄نام◄این◄شـرکت◄به◄عنـوان◄برندی◄شناخته◄شـده◄و◄قابل◄اعتماد◄نزد◄بـازار◄مصرف،◄
مخاطبـان◄و◄مـردم◄شـناخته◄شـود.◄بنیان◄گذاری◄هلدینـگ◄فوالد◄متیل◄که◄با◄هـدف◄فروش◄محصوالت◄فـوالد◄مبارکه◄در◄بازار◄کشـور◄و◄تامین◄نیـاز◄مصرف◄کنندگان◄

داخلی◄فوالد◄انجام◄شد◄نیز◄خود◄گام◄بلندی◄در◄مسیر◄◄ایجاد◄رضایتمندی◄برای◄مشتری◄و◄تقویت◄برند◄گروه◄فوالد◄مبارکه◄و◄هلدینگ◄فوالد◄متیل◄بوده◄است.
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رضا حیدری
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل

شرکت فوالد مبارکه، امروز 
تنها به عنوان یک صنعتگر 

بزرگ و اقتصادی مطرح 
نیست، بلکه می توان از آن 

به عنوان یک الگو برای 
دیگر صنایع کشور یاد کرد 
که با نگاهی بر آن بتوان به 
سمت ایجاد شرکت های 
دیگری همچون فوالد 

مبارکه حرکت کرد
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