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بنگاهها
 شماره  1222 /       چهارشنبه  2 آذر   1401  /     28  ربیع الثانی  1444  /  23  نوامبر   42022

یادداشت

جلسه کمیته مدیریت شرکت فوالد 
مبارکه با حضــور مدیرعامل، معاونان و 
مدیران شرکت در سالن همایش های 
مرکز تحقیقات فوالد مبارکه و با هدف 
بررســی عملکرد شــرکت در ماه اخیر 
و نیمه نخســت آبان و تجزیه وتحلیل 
نقاط قوت و قابل بهبــود در حوزه های 
تولید، توسعه و برنامه های آتی شرکت 

برگزار شد.
در ایــن جلســه، مدیرعامل فوالد 
مبارکه پــس از اســتماع گزارش های 
معاونان و مدیران شرکت، تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، توجه 
همه کارکنان و پیمانکاران شرکت را به 
رعایت حداکثری دستورالعمل های این 
حوزه جلب می کنیم و همچنان تأکید 
داریم که ســامت کارکنان به عنوان 
اصلی ترین سرمایه شرکت از اولویت های 
فوالد مبارکه اســت. در این خصوص 
اگرچه عملکردها نشان می دهد فرایند 
به درســتی در حال انجام است، اما باید 
پیش بینی ها، بازرســی ها و برنامه های 
جامع تری برای ارتقای عملکرد ایمنی 

داشته باشیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان 
خود، ضمن ابــراز خرســندی از روند 
روبه رشد کیفیت محصوالت و همچنین 
تولید محصوالت کیفی و خاص در شرکت 

اظهار داشــت: این روند نشان می دهد 
همه همکاران به ضرورت و مزایای تولید 
محصوالت متنوع کیفــی آگاهی پیدا 
کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشته باشیم 
هر محصولی که تولیــد می کنیم باید 
همچنان منطبق با سفارش و درخواست 

مشتری و نیاز روز بازار باشد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: آغاز 
نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ 
در فوالد مبارکه بســیار ارزشمند است 
و گام بلندی در صنعت فوالد کشــور به 

شمار می آید.
مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: در 
حوزه مصارف، آمارها بیانگر این اســت 
که میزان مصرف برق شــرکت در 7 ماه 
نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل علی رغم تولید بیشتر، روند 
کاهشی داشته است. این امر می تواند در 
کاهش قیمت تمام شده و مصرف بهینه 

نقش قابل توجهی داشته باشد.
طیب نیا تأمین مــواد اولیه را یکی 
از بزرگ ترین چالش هــای پیش روی 
فوالدسازان کشــور و حتی بزرگ ترین 
فوالدســازان جهان دانســت و اظهار 
داشت: باید در کنار اقدامات در حال انجام 
توسط دولت، همکاران معاونت معدن 
نیــز درزمینه پروژه هــای تحقیقاتی و 
اکتشافات و تأمین تجهیزات حوزه معدن، 

برنامه ریزی بهتر و فعالیت بیشــتری 
داشته باشند.

مدیرعامل فــوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود بر اهمیت احداث 
هرچه سریع تر پروژه نورد گرم شماره 2 
فوالد مبارکه تأکید و تصریح کرد: تا زمانی 
که این واحد احــداث و وارد مدار تولید 
شود، باید برای فروش همه محصوالت 
باألخــص تختال های تولیــدی مازاد، 
برنامه ریزی و بازاریابی داخلی و صادراتی 
هدفمندتری داشته باشیم. در شرایطی 
که رکود در بازارهای جهانی و کشــور 
وجود دارد، باید با تمام توان، تمرکز خود را 
بر تولید تختال های کیفی تر و محصوالت 

با ارزش افزوده بیشتر بگذاریم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه ضمن 
قدردانی از پروژه هایی که در راســتای 
کاهش مصارف انرژی، آب و مواد نسوز و 
همچنین افزایش تولید محصول منطبق 
با سفارش در بخش های مختلف شرکت 
اجرا شده اســت تصریح کرد: عاوه بر 
تنوع و کیفیت محصــول، یکی دیگر از 
مؤلفه های اثرگذار بــر حضور موفق در 
بازارهای جهانی و تاب آوری شرکت در 
شرایط سخت، کاهش قیمت تمام شده 
محصول است که شایسته است با جدیت 

بیشتری بر آن تمرکز داشته باشیم.
طیب نیا پیش بینی و تأمین به موقع 

تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز خطوط 
تولید را از ضروریات شــرکت دانست و 
گفت: همکاران حوزه های بومی سازی 
و خرید شرکت باید در کوتاه ترین زمان 
ممکن اقام موردنیــاز خطوط تولید 
و تعمیرات را تأمین کننــد تا کارکنان 
خطوط تولید بدون دغدغه بتوانند به کار 

تولید همت گمارند.
وی با اشاره به این موضوع که ممکن 
اســت در فصول سرد ســال مجددا با 

محدودیت گاز مواجه شویم خاطرنشان 
کرد: در فرصت های مقتضی باید برای 
تأمین و تولید آهن اسفنجی باکیفیت 
موردنیاز، اقدامــات الزم و کافی را انجام 

دهیم.
گفتنی است در این جلسه معاونان 
و مدیــران ذی ربــط گزارش هایی در 
حوزه هــای عملکرد ایمنی شــرکت، 
شــرایط و وضعیت کیفی محصوالت، 
عملکرد نواحــی زیرمجموعه معاونت 

بهره بــرداری ازجملــه آهن ســازی، 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد 
گرم، نورد ســرد و مجتمع فوالد سبا، 
برنامه ها و دســتاوردهای شــرکت در 
حوزه های مدیریت سیستم ها و فناوری 
اطاعات در نواحی ازجمله نورد سرد و 
معاونت های اقتصــادی و مالی و معدن 
ارائه کردند که موردتوجه مدیرعامل و 
سایر معاونان و مدیران حاضر در جلسه 

قرار گرفت.

طیب نیا از گامی بلند در صنعت فوالد کشور خبر داد:

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه
فوالد مبارکه یک ظرفیت بزرگ 
برای اصفهاِن پرافتخار بوده است

شرکت فوالد مبارکه در کنار سایر صنعتگران 
و کارخانه های فوالدی اصفهان، با تقدیم چندین 
شــهید در دوران دفاع مقدس، اهتمام خود را به 
آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسامی 
نشــان داده و همواره با مجاهدت کارکنان خود 
و با تأمین و تولید بیش از یک سوم فوالد کشور، 
از جایگاه اصفهان در افــکار عمومی، با نمایش 
سخت کوشی، تاش و تیز فکری مردم این خطه 

دفاع کرده است.
شــهر تاریخی اصفهان شهری منحصربه فرد 
و شناخته شــده در جهان اســت که عــاوه بر 
جاذبه های گردشگری و طبیعی، در ادوار مختلف 
تاریخی، مرکز تصمیم گیری، جریان ســازی و 
آغازگــر تحوالت مختلف سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و صنعتی بوده و در دوران قبل و بعد از 
پیروزی انقاب اسامی، همواره نقشی تأثیرگذار 

در کشور داشته است.
در تقویم تاریخ ایران اسامی، روز 2۵ آبان ماه 
روز »حماســه و ایثار مردم اصفهان« نام گذاری 
شده است. این نام گذاری برای نکوداشت تشییع 
۳70 شهید اصفهان در روز 2۵ آبان سال 1۳۶1 

در دوران دفاع مقدس انجام شده است.
عاوه بــر جاذبه های طبیعی و گردشــگری 
فراوان در اقلیم اصفهان، این شــهر در سه دوره 
تاریخــی، پایتخت ایــران کهــن و مرکز اصلی 
تحوالت تاریخی و زادگاه بسیاری از علما و صلحا 
بوده اســت. عاوه بر این، این شــهر در توسعه 
شهرنشینی و صنعتی شدن ایران نقش کلیدی 
داشــته و همچنان نیز صنعتگران این شهر در 

توسعه صنعتی کشور نقش مهمی ایفا می کنند.
مجاهدت در راه میهن و نثار جان و مال برای 
حفظ وطن و تاش برای رشد و رونق کسب وکار و 
صنعتگری، ازجمله شاخصه های مردم اصفهان در 
دوران  مختلف بوده که تبلور و اوج این مجاهدت 
در دوران دفاع مقدس و با اهدای 2۳ هزار شهید 
استان اصفهان در راه اسام و انقاب اسامی به 
ثبت رسید و این مجاهدت در سایر عرصه ها نیز 

بعینه قابل لمس است.
توفیقات اصفهــان در عرصه صنعت و به ویژه 
صنعت فوالد در دوران انقاب اسامی بر کسی 
پوشیده نیست و سخن گزافی نیست اگر بگوییم 
که بخش زیادی از موفقیت های حاصل شده در 
حوزه تولید و صنعت و به ویژه صنعت فوالد کشور، 
برآمده از تاش های صنعتگــران فوالد مبارکه 
به عنوان قطب صنعت فوالد کشــور است که با 
مجاهدت های خــود در دوران دفاع مقدس و در 
زیر بار فشارهای متعدد اقتصادی و تحریم های 
کمرشکن، توانســته اند پرچم ایران اسامی را 
به عنوان یکــی از ده تولیدکننده بزرگ فوالد در 

جهان به اهتزاز درآورند.
شرکت فوالد مبارکه در کنار سایر صنعتگران 
و کارخانه های فوالدی اصفهان، با تقدیم چندین 
شــهید در دوران دفاع مقدس، اهتمام خود را به 
آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسامی 
نشــان داده و همواره با مجاهدت کارکنان خود 
و با تأمین و تولید بیش از یک سوم فوالد کشور، 
از جایگاه اصفهان در افــکار عمومی، با نمایش 
سخت کوشی، تاش و تیز فکری مردم این خطه 

دفاع کرده است.
بدون تردیــد همان گونه که شــهر اصفهان 
در طول دوران انقاب اســامی و دفاع مقدس، 
همواره در صف مقدم دفاع از آرمان ها و ارزش های 
کشور ایستاده، امروز نیز سربازان جبهه صنعت 
در شرکت فوالد مبارکه در نبرد اقتصادی ناشی 
از تحریم هــای ظالمانــۀ نظام ســلطه جهانی، 
می کوشند تا با کسب افتخارات بیشتر در عرصه 
تولید، نام اصفهان را همچون گذشته بلندآوازه 

نگاه دارند.
امید است این شــرکت بتواند با پیشتازی در 
عرصه صنعــت و تولید، در آینــده نیز گام های 
بلندتری برای اعتای کشــور بــردارد و ایران 

اسامی را در تمامی عرصه ها سربلند گرداند.

مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه گفت: ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 2۵ آبان ماه آغاز و تا ساعت 24 

روز پنج شنبه 10 آذرماه 1401 به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
سید مهدی رضوی، مدیر امور اداری فوالد مبارکه با اشاره به برگزاری آزمون جذب و 
استخدام این شرکت در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: برگزاری آزمون استخدامی 
فوالد مبارکه برای جذب110۳ نفر از جوانان واجد شرایط، لبیکی به منویات مقام معظم 

رهبری در خصوص اشتغال آفرینی است.
وی در ادامه افزود: تعداد نفراتی که قرار است از طریق برگزاری آزمون سال 1401، 
به تدریج طی سال های آتی جذب و استخدام فوالد مبارکه شوند، نسبت به آزمون های 
قبلی این شرکت و حتی نسبت به دیگر مجموعه های دولتی و خصوصی کشور کم  نظیر 

است.

مهلت دوهفته ای داوطلبان برای ثبت نام در آزمون
مدیر امور اداری شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به زمان بندی ثبت نام در آزمون 
استخدامی شرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار می رود داوطلبان پس 
از مراجعه به وب سایت coursereg.iut.ac.ir جهت ثبت نام در این آزمون اطاعات 
خود را با کمال صداقت و دقت در فرم مربوطه قید فرماینــد. کارت ورود به آزمون در 
تاریخ های 21 و 22 آذرماه قابل دریافت است و آزمون در روزهای 24 و 2۵ آذرماه و اول 
و دوم دی ماه، براساس تعداد ثبت نام کنندگان و متقاضیان در دانشگاه صنعتی اصفهان 

برگزار خواهد شد.

تعداد روزهای برگزاری آزمون به میزان ثبت نام کنندگان بستگی دارد
رضوی با بیان اینکه تعداد روزهای برگزاری آزمون به حجم ثبت نام کنندگان بستگی 
خواهد داشت، ادامه داد: اطاعات نهایی زمان و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به 

جلسه داوطلبان قید خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به میزان ثبت نام کنندگان در آزمون های قبلی، پیش بینی 
می شود در مدت زمان تعیین شده چند ده هزار نفر برای شرکت در این آزمون نیز ثبت نام 
کنند؛ اما علی رغم تمایل شرکت به فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان کشور، طبیعی 
است که به دلیل محدودیت ظرفیت استخدام، بخشی از داوطلبان شرکت در آزمون 

جزو واجدین شرایط قرار نخواهند گرفت.

هیچ گونه تغییری در شرایط ثبت نام کنندگان اعمال نمی شود
مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: به دلیل انتشار رسمی اطاعیه 
جذب و استخدام فوالد مبارکه در سراسر کشور، تضمین سامت برگزاری آزمون و عدم 
ایجاد هرگونه ابهام، امکان هیچ گونه تغییری در شرایط ثبت نام کنندگان وجود نخواهد 

داشت که البته در دوره های گذشته نیز همین شرایط حاکم بوده است.

زمان شروع به کار پذیرفته شدگان متغیر است
رضوی بیان داشت: همان گونه که در اطاعیه جذب نیروی انسانی فوالد مبارکه 
صراحتا اعام شده، این شرکت به منظور تأمین نیروی انســانی موردنیاز خود طی 
سال های آینده اقدام به برگزاری این آزمون می کند و لزوما همه شرکت کنندگان در 
یک بازه زمانی کوتاه در فوالد مبارکه شروع به کار نخواهند کرد، بلکه به تدریج، برحسب 
بهره برداری از طرح های توسعه، نیاز واحدهای مختلف و زمان بازنشستگی شاغلین این 

شرکت، از سال آینده و پس از آن جذب خواهند شد.
وی با بیان اینکه اطاعیه قبلی جذب و استخدام فوالد مبارکه در سال 98 منتشر 
شد، اضافه کرد: به واسطه وجود محدودیت های کرونایی، زمان برگزاری آزمون قبلی به 
شهریورماه سال 99 موکول شد؛ آزمون استخدامی فوالد مبارکه پیش از سال 99، در 
سال 9۵ و قبل تر از آن در سال 92 برگزار شده بود و می توان گفت که این آزمون تاکنون 

به طور میانگین هر ۳ سال یک بار برگزار شده است.

تعیین شرایط براساس نیازسنجی های داخلی شرکت
رضوی با بیان اینکه رشته های تحصیلی، تعداد نفرات موردنیاز و جنسیت اعام شده 
در اطاعیه، بستگی به اعام نیاز واحدها و مقتضیات شغلی شرکت داشته است، یادآور 
شد: تسهیات سنی اعطاشده در اطاعیه به گونه ای پیش بینی شده که در کنار امکان 
مشارکت هرچه بیشتر داوطلبان، الزامات کار در محیط و مشاغل سخت صنعتی نیز در 
نظر گرفته شود. وی با اشاره به شرایط پذیرش مدارک تحصیلی افرادی که در مقطع 
تحصیلی پایین تر از مدرک خود در آزمون شــرکت می کنند، ادامــه داد: در صورت 
اســتخدام افراد دارای مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از دیپلم و لیسانس، هرگونه 
درخواســت مرتبط با پذیرش مدرک تحصیلی باالتر فرد طی زمان اشتغال تا 7 سال 
امکان پذیر نیست و پس از این مدت تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود که قبل از 

استخدام، در این خصوص تعهد محضری از داوطلبان اخذ خواهد شد.

تغییر ضابطه مدت خدمت سربازی نسبت به آزمون های قبلی
مدیر امور اداری شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد: در شــرایط آزمون های قبلی 
استخدام، مدت خدمت سربازی انجام شده در تسهیات سنی افراد مورد محاسبه قرار 
می گرفت؛ اما در آزمون سال 1۳99 و آزمون جاری برای پیشگیری از برخی مشکات، 
این ضابطه تغییر پیدا کرد و کل مدت قانونی خدمت ســربازی )24 ماه( با شــرایط 
مندرج در اطاعیه استخدامی برای متقاضیان در نظر گرفته شده که با دارا بودن کارت 

پایان خدمت و یا معافیت های دائم غیرپزشکی مشمول این تسهیات خواهند شد.
وی با اشاره به منابع درسی این آزمون ابراز داشت: مفاد آزمون در مقاطع کارشناسی 

و دیپلم به ترتیب در جداول شماره ۳ و 4 اطاعیه قید شده است.

پایگاه اطالع رسانی فوالد مبارکه و سامانه برگزاری آزمون
 به عنوان مرجع اطالع رسانی

رضوی با بیان اینکه نمونه سؤاالتی که به عنوان سؤاالت آزمون های قبلی شرکت 
فوالد مبارکه در اینترنت منتشر شده به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه طی روزهای گذشته شایعات مختلفی در فضای مجازی مبنی بر لغو و یا تغییر 
و تحول در شرایط ثبت نام در این آزمون استخدامی مطرح شده است که به هیچ عنوان 
مورد تأیید فوالد مبارکه نیست و داوطلبان باید توجه داشته باشند که در این خصوص 
مرجع اطاع رسانی آزمون استخدامی این شرکت صرفا سامانه برگزاری آزمون، پایگاه 
اطاع رسانی رسمی فوالد مبارکه خواهد بود و پس از شروع فرایند ثبت نام، داوطلبان 
باید در طول فرایند جذب، جهت آگاهی از اطاعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات 
 coursereg.iut.ac.ir احتمالی به صورت مستمر به سامانه برگزاری آزمون، به نشانی
مراجعه کنند. مسئولیت عدم اطاع از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی به 

عهده داوطلبان خواهد بود.

مدیر امور اداری فوالد مبارکه خبر داد؛

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی فوالد مبارکه تا ۱۰ آذرماه

خبر

مرادی، مدیر ریخته گری مداوم، با اعام دست یابی به ثبت 
باالترین رکــورد عمر تاندیش به میــزان 121۵ دقیقه اظهار 
کرد: مهم ترین دستاورد این رکورد، کاهش مصارف و کاهش 
هزینه هاســت که می تواند به کاهش بهای تمام شــده اسلب 

منجر گردد.
رکوردها به خودی خود غرورآفرین و حامل پیام های بسیاری 
نظیر همت واالی کارکنان، افزایش بهره وری تجهیزات و نیروی 
انسانی، صرفه جویی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع انرژی و 
سودآوری بیشتر را به همراه دارند و این بار در فوالد مبارکه همه 
این دستاوردها با ثبت رکورد باالترین عمر تاندیش به دست آمده 
است. در متن حاضر چگونگی به بار نشستن این دستاوردهای 

باارزش را از زبان مسئوالن این حوزه پی می گیریم.
مرادی، مدیر ریخته گری مداوم: یکی از عوامل مؤثر در 
افزایش ظرفیت ریخته گری مداوم، تعداد ذوب ریخته شده با یک 

تاندیش است که باعث باال رفتن سکوئنس ماشین ریخته گری 
می شود. عوامل مؤثر در افزایش زمان زیر ذوب تاندیش، به جرم 
نسوز و قطعات ویژه به کاررفته در آن از یک سو و از سوی دیگر 
به بهره برداری صحیح و کنتــرل و دقت در فرایند ریخته گری 
وابسته است. در خصوص تاندیش های ۶0 تنی مورداستفاده 
در ماشین های 2 و ۵ ریخته گری طبق دستورالعمل موجود، 
زمان زیر ذوب تاندیش حداکثر 7۵0 دقیقه تعریف شده است. 
همکاران ریخته گری و نسوز، طی یک فرایند تدریجی و با نظارت 
و کنترل های مستمر، قبل از استارت ذوب و در حین تولید، به 
زمان های باالتری نسبت به استاندارد تعریف شده رسیدند که 
آخرین رکورد در تاریخ 1۳ آبان ماه با زمان 121۵ دقیقه یعنی 

بیش از 20 ساعت ریخته گری مداوم به دست آمد.
مهم ترین دســتاورد این رکورد کاهش مصارف و کاهش 
هزینه هاست که می تواند به کاهش بهای تمام شده اسلب منجر 

گردد. دست یابی به این رکورد ارزشــمند را به کلیه همکاران 
شاغل در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و واحد نسوز 
تبریک عرض می کنم. امید است در آینده شاهد دست یابی به 

رکوردهای ارزشمند بیشتری باشیم.
صافی، کارشــناس تولید ریخته گری:  افزایش زمان 
زیر ذوب هــر تاندیش در ریخته گری عاوه بــر افزایش تولید 
و همچنین کاهش زمان توقفات بین ســکوئنس ها، منجر به 

صرفه جویی در مصرف قطعات ویژه و مواد نسوز نیز می گردد.
شرافت، تکنسین تعمیرات نسوز: رکورد به دست آمده 
121۵ دقیقه ریخته گری مداوم با یک تاندیش است که بر روی 
ماشین 2 ریخته گری کسب شد، ضمنا آخرین رکورد در این 

زمینه 11۶0 دقیقه بوده است.
کوروش شفیعی، کارشناس دفتر فنی نسوز: استاندارد 
زمان زیر ذوب بودن تاندیش های ماشین 2 برای ریخته گری با 

این گروه فوالدی 7۵0 دقیقه تعیین گردیده است که با تاش 
و همت تیم های کارشناسی واحدهای مربوطه این زمان رو به 

افزایش است.

دستیابی به ثبت باالترین رکورد عمر تاندیش؛

زمان ذوب در تاندیش ریخته گری مداوم فوالد مبارکه به ۱2۱5 دقیقه افزایش یافت

گزارش

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه


