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اطالعیه امور ورزش شرکت 
فوالد مبارکه برای انجام 
تمرینات ورزشی در منزل

برای مقابله با گسترش شــیوع بیماری کرونا، 
کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و همه ما بایستی 
در منازل باقی بمانیم. اما این در خانه ماندن، قطعاً بر 
روی سالمتی بدنی ما تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
از این رو، واحد خدمات عمومی و امور رفاهی )امور 
ورزش( با توجه به رسالت سازمانی خود، که همانا 
ارتقاء  سطح سالمتی  شــادابی و نشاط کارکنان  و 
خانواده محترم ایشان است، در جهت کاهش اثرات 
سوء ناشی از کم تحرکی در منزل به صورت هفتگی 
تمریناتی از طریق سایت امور ورزش و کانال اطالع 
رســانی امور ورزش در پیام رسان پوپک در اختیار 
همکاران محترم قرار می دهد. این تمرینات توسط 
مربیان با دانش شرکت طراحی شده و متناسب با 

شرایط مختلف بدنی، برنامه ریزی شده است.
همزمان نیز یک مسابقه عکاسی با موضوع ورزش 
در خانه در جریان است. هر یک از همکاران می توانند 
سه عکس از انجام تمرین های ورزشی خود و خانواده 
برای این مسابقه ارسال نمایند. پس از ارسال و تایید 
عکس ها توسط امور ورزش، تصاویر در اختیار سایر 
همکاران قرار گرفته و مورد قضاوت قرار می گیرد. به 
تصاویری که بیشــتر امتیاز را کسب نمایند جوایز 
نفیســی تعلق می گیرد. تصاویر ارسال بایستی با 
لباس ورزشی، حفظ شئونات، فرمت JPG و اندازه 
آنها از 2 مگابایت بیشتر نباشد. سعی گردد قبل از 
ثبت تصاویر با تلفن همراه، کیفیت تصاویر کاهش 
داده شود تا به راحتی امکان ارسال عکس ثبت شده 
به سایت وجود داشته باشد. این مسابقه به صورت 
هفتگی برگزار خواهد شد و تصاویر هر هفته بایستی 
با محتــوای تمرین های همــان هفته هماهنگی 

داشته باشد.
    

درگذشت مدیرعامل شرکت 
صنعت فوالد شادگان

خبر فقدان دکتــر محمد طاهــر احمدیان، 
مدیرعامل شــرکت صنعت فوالد شــادگان که از 
مدیران تالشگر و دلسوز جبهه صنعت ایران اسالمی 

بود موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
بی شــک اقدامات صورت گرفتــه در صنعت 
فوالد کشور به ویژه تالش های وافر ایشان در زمان 
تصدی مدیریت عامل شــرکت فوالد شادگان از 
ایشان چهره ای جهادگر و خوشنام به یادگار خواهد 

گذاشت.
اینجانب به نمایندگی از همکاران خود در گروه 
فوالد مبارکه، با نهایت تاثر، غفران و رحمت الهی را 
برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و صبر جمیل 
را برای خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران معزز 
ایشان و فعاالن عرصه صنعت کشورمان از خداوند 
منان مسئلت نموده و آرزو می کنم در سالی که از 
ســوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال جهش 
تولید نامگذاری شده است بتوانیم با تالش مضاعف 
خود، تداوم بخش فعالیت های همه خیرخواهان 
میهن عزیزمان  بویژه این عزیز از دست رفته باشیم. 

ان شاءاهلل
حمیدرضا عظیمیان
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه

    
 شماره ۱۱۶۹ خبرنامه فوالد 

منتشر شد

همراهان و همکاران گرامــی به منظور رعایت 
بهداشــت فــردی و لــزوم جلوگیری از شــیوع 
کروناویروس، بر اساس مصوبه کمیته بحران شرکت 
فوالدمبارکه، انتشــار »خبرنامه فوالد«  به صورت 
الکترونیکی انجام شده و نســخه چاپی این هفته 
نامه منتشر نمی شود. عالقه مندان میتوانند آخرین 
اخبار و اطالعات شرکت را با بارگیری فایل خبرنامه 

این هفته از روی سایت مشاهده فرمایید.

4
اخبار فوالد

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از 
تحقق »رونق تولید« در سال ۹۸ و 
عزم راسخ برای »جهش تولید« در 

سال ۹۹ خبر داد.
علیرغم اینکه در ســال ۱۳۹۸ 
گروه فــوالد مبارکه همانند ســایر 
فوالدســازان کشــور با مشکالت 
تحریم و عدم تخصیص سنگ آهن 
کافی مواجــه بود، امــا مدیریت و 
کارکنــان تمامــی شــرکت های 
زیرمجموعه و نواحی داخلی شرکت 
با تالش همه جانبه و قابل تقدیر خود 
توانســتند بر راهبرد »رونق تولید« 
جامۀ عمل بپوشــانند و بــا عزمی 

اســتوارتر، در نخســتین روزهای 
سال ۱۳۹۹ که از سوی مقام معظم 
رهبری به نام »جهــش تولید« نام 
گذاری شده اســت، در بسیاری از 
بخش ها به موفقیت های جدیدی 

دست یابند.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه، ضمن قدردانی 
از زحمات همــۀ مدیران و کارکنان 
گروه فوالد مبارکه در تحقق اهداف 
سال ۹۸ و با بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: نتیجۀ همۀ تالش ها در ســال 
قبل رشــد تولیــد در بســیاری از 
بخش ها نسبت به مدت مشابه سال 

۱۳۹۷ بود، تاجایی که در سال ۹۸ 
حمل محصول به مقصد مشــتریان 
با تحقق ۱۰۶ درصد برنامۀ ســاالنه  
و ۱۱ درصد رشد نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل از ۷ میلیون و 
۴۹۱هزار تن فراتر رفت. این در حالی 
است که تأمین به موقع مواد اولیه و 
سنگ آهن فوالد مبارکه می توانست 
در تحقق هرچه بیشتر اهداف مؤثر 

باشد.
مهنــدس عظیمیان بــا تأکید 
بــر اینکه فــوالد مبارکــه همواره 
بــه مســئولیت های اجتماعــی 
خــود متعهد و در کنار مــردم بوده 

اســت، خاطرنشــان کرد: در حوزۀ 
مســئولیت های اجتماعی نیز گروه 
فوالد مبارکه در اقصی نقاط کشور 
در هر شــرایطی یار و مــددکار هم 
میهنان بوده است. در این خصوص 
می توان به یاری رسانی به هموطنان 
سیل  زدۀ غرب و شرق کشور در ابتدا 
و انتهای سال گذشته و پشتیبانی از 
شبکۀ بهداشــت و درمان کشور در 
تأمین اقالم و تجهیــزات موردنیاز 

مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد.
وی تحقــق حداکثــری راهبرد 
مقام معظم رهبــری و جهش تولید 
را از اصلی ترین اهداف فوالد مبارکه 

در ســال جاری دانســت و گفت: 
تأمین حداکثری نیاز کشور به انواع 
محصوالت تخت فوالدی خاص که 
عمدتا وارداتی هســتند، با تکمیل 
طرح شــهید خرازی و احداث خط 
نورد گرم 2 که به نام شهید سلیمانی 
مزین شده است، محقق خواهد شد.

وی در بخــش پایانی ســخنان 
خود اظهــار کرد: به یقیــن تأمین 
سنگ آهن مورد نیاز فوالد مبارکه 
و حمایت بیشتر از اجرای طرح نورد 
گرم 2 در سال ۹۹ در تحقق راهبرد 
جهش تولید نقش تعیین کننده ای 

خواهد داشت.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

عزم راسخ برای جهش تولید در سال 99

خبر

گروه فوالد مبارکه برای مقابله با بیماری 
کووید ۱۹ )ویروس کرونا(، با برنامه ریزی های 
دقیق و مــدون، اقدامــات و حمایت هایی 
در راســتای مســئولیت های اجتماعی، با 
هماهنگی با وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
و سازمان توســعۀ معادن و صنایع معدنی، 
اســتانداری اصفهان و دانشــگاه های علوم 

پزشکی استان انجام داده است.
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه، با اعالم این خبر خاطرنشــان 
کرد: شرکت های گروه فوالد مبارکه همراستا 
با سیاست تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
خود و توجه به اقدامات هماهنگ منطقه ای 
توانستند فعالیت های قابل توجهی به منظور 
حفظ ســالمت کارکنان و محیط پیرامون 

خود انجام دهند.
وی افــزود: در ایــن زمینه می تــوان به 
کمــک ۵۰ میلیــارد ریالی شــرکت فوالد 
هرمزگان به دانشــگاه علوم پزشکی استان 
هرمزگان جهت خرید تجهیزات و وســایل 

مورد نیاز بیماران مبتال به کرونا در راستای 
 حمایت از ســالمت هموطنان در این استان 

اشاره کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، 
ادامه داد: عالوه بر این، شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در راســتای تعهد به 
مســئولیت اجتماعی خود، با خرید ماسک 
و محلول های ضدعفونی کننــده به میزان 
۳۰۰ میلیون ریال، از مرکز بهداشــت شهر 
بروجن و همچنین شــهرداری سفیددشت 
و فرادنبه حمایت کرده است. شرکت فوالد 
سفیددشت نیز با فرستادن سه اکیپ ماشین 
آالت و نفــرات، ضدعفونــی و گندزدایــی 
بخش هایی از شهرســتان بروجن و حومه را 
انجام داده و همزمان 2۰۰۰ پک دستکش و 
ماسک در اختیار نیازمندان قرار داده است. 
همچنین شرکت فنی و مهندسی و شرکت 
فوالدســنگ با توزیع بســته های سالمت 
مشــتمل بر مواد ضدعفونی کننده و الکل و 
ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کنندۀ 

سطوح، و شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان با 
خرید و تحویل ۱۰ دستگاه ونتیالتور تنفسی 
به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال به دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان توانستند در این پویش 

مردمی شرکت کنند.
وی گفــت: شــرکت فــوالد مبارکه با 
مساعدت بیش از ۶۰ میلیارد ریالی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان را در خرید تجهیزات 
و وســایل مورد نیاز درمان بیماران کرونا  و 
با مســاعدت بیش از ۷ میلیارد ریالی شبکۀ 
بهداشــت و درمــان شهرســتان مبارکه را 

یاری کرد.
ترابی تصریح کــرد: در ادامۀ این اقدامات 
و با توجه به کمبود اقالم پیشگیری ازجمله 
ماسک، فوالد مبارکه در اقدامی با مشارکت 
شــرکت آتیه فــوالد نقش جهــان، یکی از 
شرکت های زیرمجموعۀ خود و با همکاری 
دانشگاه صنعتی اصفهان، برای احداث خط 
تولید ماسک های استاندارد  N۹۵ با ظرفیت 
بیش از یک میلیون عدد )قابل افزایش تا دو 

میلیون( در ماه اقدام نمود تا با راه اندازی این 
خط تولید پیشرفته و اتوماتیک، قسمتی از 

نیاز جامعه تأمین شود.
در تمام شرکت های گروه عالوه بر خدمت 
رســانی به محیط پیرامون، توجه ویژه ای به 
محیط کار و کارکنان این واحدهای صنعتی 
شــده که از آن جمله می توان به اقدام های 
همسو با شرکت فوالد مبارکه مانند افزایش 
آگاهی از طریق پورتال سازمانی، شبکه های 
اجتماعی و پخــش پمفلتهای آموزشــی، 

تعطیلــی رســتوران ها، ضدعفونی کردن و 
گندزدایی ناوگان حملونقل و ساختمان ها، 
تب سنجی پرســنل هنگام ورود به شرکت، 
کاهش زمان حضور نیروهای ستاد، غیرفعال 
کردن اثرانگشــت و الزام پرسنل در استفاده 
از کارت، لغو مأموریت ها، اعطای مرخصی به 
پرسنل دارای عالئم سرماخوردگی، کاهش 
زمان حضور پرســنل و دورکاری پرســنل 
ستادی در تمامی شــرکت های گروه فوالد 

مبارکه اشاره کرد.

شرکت های گروه فوالد مبارکه پیشتاز در مهار کرونا

منتخــب مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلس 
شــورای اســالمی در دیــدار صمیمانه بــا کارکنان 

فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: شــعار»جهش 
 تولید«از فــوالد مبارکه سرچشــمه خواهــد گرفت.

پروین صالحی، منتخب مردم شــریف شهرســتان در 
بازدید از شــرکت فــوالد مبارکه و دیــدار صمیمانه با 
مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان این 
شرکت گفت: علی رغم ریسک های باالیی که در حوزه 
ویروس کرونا وجود دارد، با عنایت به شعار مقام معظم 
رهبری که سال ۹۹ را سال »جهش تولید« خواندند، بر 
خود الزم دیدم که از نزدیک بــه مدیران و کارکنان این 
شرکت خدا قوت گفته و حمایت خود را از تولید اقتصادی 
اعالم دارم.  وی گفت: شرکت فوالد مبارکه ستاره ای است 
که بر تارک صنعت و اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی تاکنون در حال درخشیدن است. 
منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اهمیت تولید و نقش آن در تولید 
ناخالص ملی کشــور خاطرنشــان کرد: انتظار می رود 
که این قطب صنعتی کشور در سال جدید هم گام های 

بسیار بلندی در این راستا بردارد.
 وی خاطرنشــان کــرد: اجرای توســعه های پیش 

رو و جهــش تولیــد در این شــرکت عالوه بــر ارتقای 
اقتدار این شــرکت در جهان بــه رونــق اقتصاد ملی 
 و کاهــش معضــل بیــکاری خواهــد انجامیــد، که 

قابل تقدیر است. 
 صالحی اظهار کرد: چشم امید تولید و رونق اقتصادی 
کشور به کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه است. به یقین 
همــت واالی کارکنان و ریســک پذیــری قابل تقدیر 
مدیریت ارشــد این شــرکت از تحریم های اقتصادی 

فرصتی عالی خواهد ساخت.
 منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در ســنوات اخیر کارآمدی و 
نقش تولید بهتر از هر زمان دیگر در رفع تحریم ها مؤثر 
واقع شده است؛ از این رو به همراه سایر همکاران خود در 
مجلس شورای اسالمی تمامی توان خود را در حمایت 
از فوالد مبارکه و تسهیل شرایط تامین حداکثری مواد و 

اقالم مورد نیاز این شرکت به کار خواهیم گرفت.
 وی خاطرنشــان کرد: در این بازدیــد کوتاه فقط با 
بخش های مختصری از ظرفیت ها و توانمندی های فوالد 
مبارکه آشنا شدیم، بنابراین با ازبین رفتن ویروس کرونا 
و در فرصتی دیگر با سایر واحدهای این کارخانه معظم 

آشنا خواهیم شد.

منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس تصریح کرد: 

شعار جهش تولید از فوالد مبارکه سرچشمه خواهد گرفت

نتیجۀ همۀ تالش ها در سال 
قبل رشد تولید در بسیاری 

از بخش ها نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۳۹۷ بود، 

تاجایی که در سال ۹۸ حمل 
محصول به مقصد مشتریان 

با تحقق ۱۰۶ درصد برنامۀ 
ساالنه  و ۱۱ درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از ۷ میلیون و ۴۹۱هزار 

تن فراتر رفت
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