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نیروی انسانی باعث افزایش ظرفیت 
تولید و طرح های توسعه ای می شود

معروفخانی ضمن تشکر از تالش های صورت 
گرفته در شرکت فوالد هرمزگان و تبریک روز کارگر 
با تاکید بر نقش کارگران در صنعت و تولید گفت: 
کارگران، شــریف ترین و زحمتکش ترین طبقه 
اجتماع هستند و دست و بازوی پر توان و تالش گر و 
همت واالی آنها ،باعث گردش چرخه های صنعت و 

تولید در جامعه می شود .
مدیرعامل جدید شــرکت فوالد هرمزگان  با 
تشکر از اعتماد مقام عالی وزارت صمت دکتر رزم 
حسینی  و حسن نیت ســهامداران و اعضا هئیت 
مدیره ، انتصاب خود به ســمت مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان را فرصت و توفیق خدمتگزاری به 
مردمان نجیب و تالشگر استان هرمزگان و صنعت 

فوالد کشور خواند.
وی فوالد هرمزگان را دارای کارامدترین و غنی 
ترین منابع انسانی در تمامی سطوح تولیدی بهره 
برداری و اداری و مدیریتی دانست و گفت: امیدوارم 
بتوانم با عنایات حضرت حق ، با عزمی جزم و اراده 
ای راسخ توام با اخالص و همتی مضاعف به تقویت و 

تعمیق اهداف شرکت نائل آیم.
معروفخانی  رکود شکنی های فوالد هرمزگان 
را در تولیــد، نتیجه همت وغیرت منابع انســانی 
متخصص این شــرکت دانســت و اظهار داشت : 
قرارگرفتن اینچنین کادر انســانی در کنار ســایر 
ظرفیت های بســیار منحصر به فرد این شــرکت 
منجمله تکنولوژی به روز ، زیرساخت های مناسب 
برای توسعه و دسترسی به آب های آزاد، این شرکت 
را جز موفق ترین و شکوفا ترین شرکت های تولید 
فوالد کشــور قرار داده اســت. وی در ادامه اظهار 
امیدواری کرد که با همدلی و هم افزایی کادر انسانی 
ارزشمندی که در فوالد هرمزگان حضوردارند و با 
سرلوحه قراردادن فرمایشات و منویات مقام معظم 
رهبری و مدیریتی جهادی الهــام گرفته از ایمان 
اسالمی و اعتقاد به ))اصل ما می توانیم(( ما نیز در 
فوالد هرمزگان بتوانیــم در امر تولیدات و صادرات 
محصوالت شرکت  موفقیت هایی بیش از پیش به 
دست آورده و  قدم های بزرگی در راستای افزایش 
ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای برداریم و بتوانیم 
در سالی که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان 
))تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها(( نام گذاری 

شده است به سهم خود  نقش آفرینی کنیم.
    

ساخت سقف قسمت شارژ 
فروآلیاژها در كارگاه RH ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری

رئیس تعمیرات عملیات ثانویه شــرکت فوالد 
مبارکه از طراحی، ســاخت و نصب سقف قسمت 
شارژ فروآلیاژها در کارگاه RH ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری خبر داد. دانیال نظــری با اعالم این 
خبر گفت: واحــد RH -TOP یکی از واحدهای 
استراتژیک فوالد مبارکه است که در سال ۱۳۹۴ 
با هدف تولید ذوب های گروه ULC و API مورد 
بهره برداری قــرار گرفت و خوشــبختانه تاکنون 
افتخارات فراوانی داشته است. وی ادامه داد: یکی از 
قسمت های مهم کارگاه قسمت تزریق وایر آلیاژها 
درون مذاب اســت که به دلیل طراحی نامناسب 
سازنده، این عملیات با انتشار غبار همراه بود و قابلیت 
مکش غبارهای منتشرشده از ذوب را به طور کامل 
نداشت و برخی اوقات فرایند ذوب گیری را مختل 
می کرد. نوروزیان، فورمن تعمیرات مکانیک عملیات 
ثانویه و طراح سقف جدید نیز با اشاره به موفقیت اخیر 
گفت: پس از بررسی مشــکل توسط پرسنل واحد 
متالورژی ثانویه، قسمت دشوار کار یعنی طراحی 
سقف جدید که برای آن از سیستم مکش مستقیم 
استفاده شــد انجام گرفت و به یاری پوالدمردان 
واحد تعمیرات و تولید عملیات ثانویه فوالدسازی، 
واحد اسکلت فلزی، واحد نسوز فوالدسازی و واحد 
تعمیرات مرکزی، مراحل ساخت و نصب سقف با 
طرح جدید انجام شد و در نهایت میزان مکش سقف 

با طرح جدید صددرصد رضایت بخش بود.
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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در مراسم افتتاح هلدینگ مالی فوالد 
مبارکه اظهار کرد: تشکیل هلدینگ 
ســرمایه گذاری توسعه توکا یکی از 
اقداماتی که بود که باید هرچه زودتر 

انجام می شد.
حمیدرضا عظیمیان با بیان این 
مطلب، افــزود: در واقــع هلدینگ 
ســرمایه گذاری توســعه توکا یک 
اقدام تشریفاتی و صرفا تأمین مالی 
نیســت، زیرا دنیا به ســمتی پیش 
می رود که اگر همراه با تحوالت آن به 
پیش نرویم، از دنیا جا خواهیم ماند. 
برای مثال، در دوران جنگ زمانی که 

قرار بر چاپ پول بود، بدون ضمانت 
و پشتوانه اجازه آن را نداشتند و بعد 
از گرفتن اجازه مشــکالت بسیاری 
برای این کار وجود داشت؛ اما اکنون 
با کمک فناوری های جدید می توان 
فعالیت هــای بانکی را بــا چابکی و 

اطمینان باال انجام داد.
وی با اشــاره به اینکه باید خود 
را به ابزارهــای روز مجهز کنیم، در 
ادامه افــزود: معاونــت اقتصادی و 
مالی شرکت فوالد مبارکه باید این 
هلدینگ را با روش هــای مختلف 
توســعه دهد و زمینه را برای ایجاد 
کارآمدتریــن هلدینــگ در بخش 

تأمین پول و ســرمایه، تأمین مالی 
پروژه ها و شــبکه های مالی فراهم 
آورد. البته سایر هلدینگ های گروه 
مبارکه مثل توکافوالد، فوالدمتیل 
و... نیز در حوزه های تولید، بازرگانی 
و خدمــات غیرمالی بــا جدیت به 
فعالیت خود در ایــن حوزه ها ادامه 

خواهند داد.
به گفته وی، هیچ شــکی نیست 
که باید این هلدینگ توســعه پیدا 
کند و همــه نیازمندی هــا به این 

منظور فراهم گردد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: بــرای اینکــه بتوانید از 

حمایــت شــرکت فــوالد مبارکه 
به خوبی استفاده کنید، باید برخی 
موارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
نخســت دانش اندوزی و استفاده از 
دانش روز، همچنیــن بهره گیری 
از تجارب اســاتید و صاحب نظران 
داخلــی و خارجی اســت. امروزه 
اســتفاده و بهره مندی از این منابع 
ارزشــمند داخلــی و بین المللی از 
طریق وبینارها، دوره های آنالین و 
مجازی با سهولت و کیفیت بهتری 

نسبت به گذشته در دسترس است.
وی در ادامــه افــزود: بــرای 
حضــور قدرتمند در بازار ســرمایه 

و ارائه خدمات بــه صنایع فوالدی 
و غیرفــوالدی توســعه تــوکا 
بایــد ســرمایه گذاری عظیمی در 
بخش ســخت افزار، آی تی و حتی 
دارایی های ثابت از قبیل ساختمان و 
تجهیزات انجام گیرد تا امکان انجام 
فعالیت ها با ســرعت، دقت و امنیت 

باال تضمین گردد.
عظیمیان ادامــه داد: با توجه به 
اینکه مذاکرات برای برجام در حال 
انجام است. در صورت نتیجه بخش 
بودن این مذاکرات، از هم اکنون باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنید که این 
هلدینگ اولین مجموعه ای باشــد 
که امکان مبادالت با بازارهای مالی 
بین المللی را داشته باشد. بنابراین 
باید با برنامه ریزی و مطالعه و کمک 
گرفتن از مشاوران برای این موضوع 

استراتژی مشخصی داشت.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: 
یکی از مواردی که بسیار مورد تأکید 
بنده بوده و مهم اســت، پاکدستی 
است؛ زیرا از قدیم االیام، پاکدستی 
معیار اعتبار انســان بوده اســت. 
اعتبار نیز در سایه شفافیت در انجام 
فعالیت ها و کارها و همچنین رعایت 

انصاف به دست می آید.
وی افزود: باید فعالیت هلدینگ 
توسعه توکا به گونه ای باشد که حجم 
عظیمی از نقدینگــی و درآمد را به 
همراه بیاورد. البتــه این امر زمان بر 
اســت و در یــک دوره بلندمدت با 
داشتن پاکدستی، انصاف و... حاصل 

خواهد شد.
فــزود: درصورتی کــه  وی ا

بتوانید امــکان تعامالت با بازارهای 
بین المللی را فراهــم آورید، فوالد 
مبارکــه همــواره در کنار شــما 
خواهد بود. البته ایــن امر نیازمند 
برنامه ریــزی و اقــدام در یک بازه 
زمانی 5 تا 7 ساله است که در صورت 
تحقق، کل کشــور از ایــن موضوع 
منتفع خواهد شد. مدیرعامل فوالد 
مبارکه ادامــه داد: معاونت مالی و 
اقتصادی باید با همــکاری و توافق 
با این مجموعه، شــرایط تقویت و 
رشد درآمد هلدینگ را فراهم سازد، 
به گونه ای که پس از 2 سال، توسعه 
توکا به درآمد ناشی از ارائه خدمات 
به شــرکت های گروه فوالد مبارکه 

وابستگی نداشته باشد.

عظیمیاندرمراسمافتتاحاینهلدینگسرمایهگذاری:

»توسعه توكا« می تواند كارآمدترین هلدینگ فوالد مباركه باشد

خبر

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی اتاق ایران گفت: اگر چه ایفای مســئولیت 
اجتماعی در قانون الزام آور نیست و در این زمینه خالء 
قانونی داریم اما شرکت فوالد مبارکه با انسان دوستی 
و وجدان بیدار به ایفای مســئولیت اجتماعی خودش 

می پردازد
مســعود بنابیان رئیس کمیســیون مســئولیت 
اجتماعی و حاکمیت شــرکتی اتاق ایران با اشاره به 
اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاه های 
اقتصادی در کشور اظهار کرد: با شیوع کرونا مسئولیت 
اجتماعی در دنیا مهم شــده است؛ اما آنچه که در اتاق 
ایران به عنوان مســئولیت اجتماعی قلمداد می شود 

مطابق چارچوب تعریف شده است.
وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه های 
اقتصادی و متناسب با شرایط موجود بازتعریف می شود 
و الزام آور نیست؛ به این معنا که نمی توان مسئولیت 
اجتماعی را به بنــگاه اقتصادی تکلیف کــرد بلکه به 

صورت کامال اختیاری است.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی اتاق ایران گفت: الزام به »قانون« مهمترین 
مسئولیت اجتماعی هر بنگاه اقتصادی است و هر واحد 
اقتصادی و صنعتی بر اساس وجدان می تواند نسبت به 
جامعه پیرامون خود وارد میدان شود و به صورت کامال 

اختیاری به نیازهای جامعه پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: شیوع کرونا باعث شد تا واحدهای 
صنعتی و بنگاه هــای اقتصادی وارد گود شــوند و با 

تجهیز بیمارستانها و تامین اکسیژن به مراکز درمانی 
 یاری رســانی کنند که نمونه بارز آن اقدامات شرکت

 فوالد مبارکه است. 
رعایتدستورالعملهایبهداشتینوعی

مسئولیتاجتماعی
بنابیان با اشاره به اینکه حتی رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی در بنگاه های ریز و درشت اقتصادی در 
راستای حفظ سالمت پرســنل هم نوعی مسئولیت 
اجتماعی قلمداد می شــود، ابراز کرد: شرکت فوالد 
مبارکه از دو سو هم در حفظ دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی به ایفای مسئولیت اجتماعی پرداخته است 
و هم به صورت اختیاری و بدون الزام در راستای تامین 
اکسیژن رایگان و تجهیزات مراکز درمانی گام برداشته 

است.
نبودقوانیندرتشویقوحمایتبنگاههای

اقتصادیبهمسئولیتاجتماعی
وی اعالم کرد: متاسفانه مســئولیت اجتماعی در 
قوانین کشــور ما به ویژه در قوانین امور مالیاتی لحاظ 
نشده است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر 
بنگاه های اقتصادی که در راســتای ایفای مسئولیت 
اجتماعی گام بردارند مشــمول بسته های حمایتی و 

تشویقی قرار می گیرند.
رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و 
حاکمیت شــرکتی اتاق ایــران تاکید کــرد: در اکثر 
کشــورهای توســعه یافته بنگاه هــای اقتصادی و 
صنعتــی با ایفــای مســئولیت اجتماعی مشــمول 

معافیت مالیاتی هم می شــوند این در حالی اســت 
 که در کشور ما متاســفانه قانونگذار به این مهم توجه 

نکرده است.
وی اضافه کرد: مســئولیت اجتماعــی در جوامع 
مدرن و پیشرفته مساله ای مهم است و همه به اهمیت 
آن باور و اذعان دارند و در چارت ســازمانی آن کشور 
ها هم در نظر گرفته می شــود؛ به ایــن معنا که بنگاه 
های اقتصادی و صنعتی در کشــورهای توسعه یافته 
برای رســیدن به اهداف خود به مسئولیت اجتماعی 
نگاه ویژه ای دارند؛ چراکه اگر این موضوع مورد غفلت 
قرار بگیرد آن شرکت در رسیدن به اهداف خود دچار 
مشکل می شود؛ مســاله ای که متاسفانه در کشور ما، 
رتبه بندی شــرکت ها و صنایع بدون در نظر گرفتن 
 جایگاه ویژه مســئولیت اجتماعــی از کمبود قانون 

رنج می برد.
بنابیان گفــت: متاســفانه جایگاه تعریف شــده 
مســئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در کشور 
ما در یاری رســاندن به نهادهایی نظیر کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و هالل احمر خالصه می شود و این 
قبیل یاری رســانی را جز هزینه های مقبول در نظر 
می گیرند؛ در صورتی که مســئولیت اجتماعی طیف 
 وسیعی از یاری رسانی را متناســب با شرایط موجود 

شامل می شود.
ایفایمسئولیتاجتماعیشرکتفوالد

مبارکهبراساسنوعدوستیوانسانیتاست
وی افزود: ماهیت بنگاه هــای اقتصادی و صنعتی 

در ســودآوری خالصه می شــود. زمانــی که هیئت 
مدیره شــرکت فوالد مبارکــه در برابر ســهامداران 
خود موظف بــه پاســخگویی عملکرد اســت، تنها 
توجیــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
فوالد مبارکــه به ویــژه در تامین اکســیژن رایگان 
 در وجــدان بیدار و انســان دوســتی این شــرکت 

خالصه می شود. 
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی اتاق ایران تصریح کرد: ایفای مســئولیت 
اجتماعی توسط بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی 
به احساس نوع دوســتی و انســانیت هیئت مدیره و 
مدیرعامل واحدهای اقتصادی مربوط می شود. برای 
نمونه اگر با شیوع کرونا شرکت فوالد مبارکه به تامین 
اکسیژن رایگان نمی پرداخت از نظر قانونی هیچ گونه 
اشکالی نداشت و بازخواست نمی شد اما مدیرعامل و 
هیئت مدیره این شرکت، متناسب با وضعیت جامعه 
با وجدان بیدار و انســان دوســتی در راستای ایفای 
مســئولیت اجتماعی گام برداشــتند و بــا این گونه 
اقدامات جایگاه شرکت فوالد مبارکه نزد افکار عمومی 

ارتقاء می یابد.

رئیسکمیسیونمسئولیتاجتماعیوحاکمیتشرکتیاتاقایران:

فوالد مباركه با وجدانی آگاه به ایفای مسئولیت اجتماعی می پردازد

مراســم جشــن گلریزان و آزادســازی 
زندانیان جرائم غیرعمد بــا حضور صالحی 
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
در ســالن اجتماعات دادگستری هرمزگان 
برگزار و از اقدامات فــوالد هرمزگان در این 

حوزه تقدیر شد.
صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
در این مراسم  با اشــاره به اینکه دادگستری 
و دســتگاه قضایی  در بحث حمایت از تولید 
پیشرو بوده اســت گفت: آمادگی خود را در 
جهت حمایت همــه جانبه از شــرکتهای 
تولیدی اعالم مــی داریم و عقیــده داریم 

مشکالت این بخش باید در سریعترین زمان 
ممکن حل بشود.

مرادی نژاد رئیس ستاددیه استان با تقدیر 
و تشکر از مشارکت فوالد هرمزگان در جشن 
گلریزان  و آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد 
گفت: فوالد هرمزگان همکاری بسیار خوبی با 
ستاد دیه استان دارد و از شرکتهای پیشرو در 
این حوزه بشمار می ر وند و مساعدت های این 
شرکت همواره گره گشای مشکالت زندانیان 

جرائم غیر عمد استان هرمزگان بوده است.
معروف خانی، مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان با اشــاره به ضــرورت حمایت از 

بنگاه های اقتصادی و شــرکتهای تولیدی 
توسط دستگاه های قضایی و اجرایی کشور 
گفت: مشکالت بســیار زیادی در خصوص 
قطعی  بــرق و گاز متوجه فــوالد هرمزگان 
هست و در ســال گذشــته به دلیل قطعی 
برق بیش از 5٠٠میلیارد تومان خســارت 
به شرکت وارد شده اســت و بدلیل توقفات 
کوره ها  شــرکت فوالد هرمزگان متحمل 
خسارت های جبران ناپذیری گردیده است.

وی با تقدیر از حمایت های صورت گرفته 
توسط دادگستری استان هرمزگان از واحد 
های تولیدی تاکید کرد: ما از ریاست محترم 

دادگستری استان هرمزگان تقاضا داریم در 
این بحث ورود کنند و با توجه به شعار سال که 
توسط مقام معظم رهبری فرمودند، این مانع 
زدایی ها در حوزه تولید انجام شــود و شاهد 
قطعی برق و گاز در فــوالد هرمزگان و دیگر 

صنایع نباشیم.
صالحی ضمن تاکید بر حمایت دستگاه 

قضا از شــرکت های تولیــدی و بنگاه های 
اقتصادی تصریح کرد: این موضوع به صورت 
کتبی به دستگاه های متولی ابالغ خواهد شد 
و به هیچ وجه نباید برق صنایع و شرکتهای 
تولیــدی قطع شــود و دســتگاه قضایی با 

متخلفین برخورد خواهد کرد.
معروف خانی در حاشیه مراسم گلریزان 
زندانیان جرائم غیر عمد با اشــاره به نقش 
چشــمگیر فوالد هرمزگان در فعالیت های 
اجتماعی استان هرمزگان از جمله همکاری 
با ســتاد دیه اســتان گفت: شــرکت فوالد 
هرمزگان از سال ۱۳۹2 تا کنون بیش از ۱٨ 
میلیارد ریال به ستاد دیه استان کمک کرده 
است که با این مبلغ ۱۱۶ زندانی جرائم غیر 

عمد آزاد شده اند.

فوالد هرمزگان پیشرو در فعالیت های اجتماعی

معاونتاقتصادیومالی
شرکتفوالدمبارکهباید

اینهلدینگراباروشهای
مختلفتوسعهدهدوزمینه
رابرایایجادکارآمدترین
هلدینگدربخشتأمین
پولوسرمایه،تأمینمالی
پروژههاوشبکههایمالی

فراهمآورد.البتهسایر
هلدینگهایگروهمبارکه
مثلتوکافوالد،فوالدمتیل

و...نیزدرحوزههای
تولید،بازرگانیوخدمات

غیرمالیباجدیتبه
فعالیتخوددراینحوزهها

ادامهخواهندداد
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