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با حضور وزیر آموزشوپرورش انجام شد؛

افتتاح مرکز آموزشی ،رفاهی فرهنگیان با مشارکت فوالد مبارکه

همزمان با روز احسان و نیکوکاری،
مرکز آموزشــی -رفاهی فرهنگیان
شهرســتان مبارکــه با مشــارکت
شرکت فوالد مبارکه و با حضور وزیر
آموزشوپرورش ،نماینــــده مردم
شهرستان مبارکه در مجلس شورای
اســامی ،مدیرکل آموزشوپرورش
استانومدیرادارهکلنوسازی،توسعه
و تجهیز مدارس استان اصفهان ،ائمه
جمعه و جماعات ،فرماندار ،مدیران
و مســئولین این شهرستان و جمعی
از معاونــان و مدیران فــوالد مبارکه
افتتاح شد.
قدردانی وزیر آموزشوپرورش
از شرکت فوالد مبارکه
به گــزارش خبرنگار فــوالد ،در
این آیین دکتر سید محمد بطحایی
وزیر آموزشوپرورش طی ســخنانی
گفت :اینکه شــرکت فوالد مبارکه،
نماینده شهرستان در مجلس شورای
اسالمی و سایر مسئولین شهرستان
به همراهی مردم خیر دست بهدست
هم دادند تا مرکز آموزشــی -رفاهی
فرهنگیان به بهرهبرداری برسد ،بسیار
ارزشمند اســت و باید از این عزیزان
صمیمانه قدردانی کنیم .وی تربیت
نسلهایآیندهسازکشوررامهمترین
مأموریت معلمان و فرهنگیان دانست
وگفت:مهمترینرکنتربیترانیروی
انسانی تشــکیل میدهد و این امر در
کانون فرهنگیان و معلمان متخصص
موجود است .فرهنگیان مسیر را برای
رشد جامعه فراهم میکنند؛ ازاینرو
هر قدمی که برای معلمان برداشــته
میشــود بهواقع در مسیر صحیحی
برداشته شده است .وی خاطرنشان
کرد :وقتی معلمان با آسودگی خاطر
در سر کالسهای درس حاضر شوند،
این آسودگی خاطر بهطور مستقیم
در کالسهای درس ،بروز و ظهور پیدا
خواهد کرد.
توجه فوالد مبارکه به
مسئولیتهایاجتماعی
در ادامه این مراســم ،مهندس

زهــرا ســعیدی ،نماینــده مردم
شهرستان مبارکه در مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه مردم و بهویژه
فرهنگیــان شهرســتان مبارکه از
ســال  1383تاکنــون در انتظار به
بهرهبرداری رســیدن ایــن پروژه
بودهاند گفــت :بــرای تکمیل این
پروژه حدود  5میلیارد و  200میلیون
تومان ســرمایهگذاری انجام شده
است که در این بین باید از مدیریت
شــرکت فــوالد مبارکــه و تمامی
عزیزانی که حتــی بهاندازه یک قدم
برای تکمیل این پروژه تالش کردند،
تشکر و قدردانی کنیم .به هر تقدیر
با تالش همه عوامل ســاعی در این
پروژه تالش شد تا فرهنگیان محترم
بتوانند در ایام تعطیالت عید نوروز از
مرکز آموزشــی -رفاهی فرهنگیان
استفاده کنند.
وی تصریح کرد :اینکه شــرکت
فوالد مبارکه بهمــوازات فعالیتهای
اقتصــادی خود به مســئولیتهای
اجتماعی نیز توجه دارد از ویژگیهای
یک ســازمان متعالی است که فوالد
مبارکــه بهخوبی در این مســیر گام
برمیدارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس
شورای اسالمی در خصوص اهمیت
احــداث چنیــن مکانهایــی برای
معلمان و فرهنگیــان تصریح کرد:
معلمان قهرمانــان واقعی فرهنگ و
آگاهی جامعه هستند .اگر بخواهیم
جامعهای پویا و ســرزنده داشــته
باشــیم ،بهیقین باید زمینه پویایی و
ســرزندگی معلمان را فراهم کنیم و
چنانچه بخواهیــم در میدان جنگ
اقتصادی بر مشــکالت غلبه کنیم،
باید امکانــات و ابــزار الزم را برای
این قشــر فرهیخته فراهــم کنیم.
رفع مشــکالت حقوق و معیشــت
فرهنگیان و بازنشســتگان فرهنگی
از دیگــر مباحثی بود کــه مهندس
زهــرا ســعیدی در حضــور وزیر
آموزشوپرورش به آنها پرداخت.

فوالد مبارکه آبروی شهرستان و
کشورسربلند ایران است
در جریان برگزاری این مراســم،
حجتاالسالم والمسلمین موسوی،
نماینده ولیفقیه و امامجمعه شــهر
مبارکهنیزدرمصاحبهباخبرنگارفوالد
گفت :تعامل صنایــع ازجمله فوالد
مبارکه با منطقــه ،بهویژه در مباحث
فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی،
درواقع یک تعامل ســاختاری است؛
چراکه از یک ســو صنعت برآمده از
آموزشوپرورش و دانشگاه است و از
ســوی دیگر صنعت زمینه مناسبی
فراهم میآورد تا مراکز علمی بتوانند
یافته های خــود را در بوته آزمایش و
تجربه قرار دهند و در نهایت کشــور
را از لحاظ فناوری در مسیر پیشرفت
قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه شهرســتان
مبارکه از ظرفیتهای صنعتی موجود
در فوالد مبارکــه بهخوبی بهرهمند
است ،گفت :همزمان که فوالد مبارکه
رشد میکند ،شهرستان نیز ازلحاظ
صنعتیبهرشدوبالندگیمیرسد.این
نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که
وجودظرفیتهایفرهنگیمناسبدر
شهرستان نیز متقابال در رشد صنعت
مؤثر بوده و هست.
امامجمعه شهر مبارکه در بخش
پایانی ســخنان خود از شرکت فوالد
مبارکه بهعنوان آبروی شهرســتان و
کشور سربلند ایران یاد و اضافه کرد:
بدون شک همه مردم ایران دعاگوی
مدیران و کارکنان این شرکت معظم
هستند.
فوالدمبارکهدرایفای
مسئولیتهایاجتماعیموفقبوده
مهندس عصــارزادگان فرماندار
شهرســتان مبارکه طی سخنانی و با
بیان اینکه فــوالد مبارکه در موضوع
مســئولیتهای اجتماعــی همواره
بهخوبی ایفای نقش کرده اســت ،از
همــت و حمایتهای مدیــران این
کارخانه و همــه ارگانها و افرادی که

دکترسیدمحمدبطحایی،
وزیر آموزشوپرورش
گفت:اینکهشرکتفوالد
مبارکه،نمایندهشهرستان
در مجلس شورای اسالمی و
سایرمسئولینشهرستان
بههمراهیمردمخیر
دستبهدست هم دادند
تا مرکز آموزشی -رفاهی
فرهنگیانبهبهرهبرداری
برسد،بسیارارزشمند
است و باید از این عزیزان
صمیمانهقدردانیکنیم
برای به بهرهبرداری رسیدن این مرکز
تالش کردند ،تشکر و قدردانی کرد.
وی از توجه وزارت آموزشوپرورش
به نوســازی و بهینهســازی مدارس
شهرســتان مبارکه بهعنــوان یک
ضرورت بســیار مهم یــاد و تصریح
کرد :علیرغم همه مشکالت موجود
کارکنان آموزشوپــرورش با روحیه
جهادی خــود همچنان در ســنگر
ترویج علم و دانش با جدیت تمام در
حال فعالیتاند.
فوالد مبارکه رسالت خود را
درک کرده است
در ادامــه ایــن مراســم ،احمد
سعیدبخش،معاوناجراییپروژههای
توسعه فوالد مبارکه در تشریح جایگاه
مسئولیتهای اجتماعی سازمانها
گفت :امــروز مســئولیت اجتماعی
( )CSRیا به عبــارت دیگر ،اخالق
اجتماعی در کشورهای توسعهیافته
و درحالتوســعه از احترام به حقوق
مشــتری ،ارائــه قیمت مناســب و
محصول باکیفیت فراتــر رفته و تنها
خریداران ،ســهامداران و ذینفعان
را شامل نمیشــود ،بلکه حمایت از
سالمتمحیطزیست،حقوقانسانها
و کمک به توسعه محیط پیرامونی را
نیز دربرمیگیرد .وی در ادامه افزود:

شرکت فوالد مبارکه نیز بهعنوان یک
فوالدساز مطرح و بزرگ از این قاعده
مستثنا نیست و نقش خود را در این
حوزه به نحو مطلوب ایفا کرده اســت
و نهتنهــا در پیرامون خــود ،بلکه در
سایر نقاط ایران آثار و شواهد آن قابل
مشاهده است.
سعیدبخشبابیاناینکهفرهنگیان
نقشبهسزاییدرتعلیموتربیتجامعه
دارند و پایهگذار توســعه آتی کشور و
پرورشدهنده نســل آیندهاندگفت
فوالد مبارکه از هیچ کوششی در راه
حفظ کرامت هرچه بیشتر فرهنگیان
فروگــذاری نکــرده اســت .مراکز
آموزشی-رفاهی که بیشتر با عنوان
خانه معلم شناختهشده است ،ازجمله
مکانهایی است که خدمات زیادی در
اختیار فرهنگیان عزیز و خانواده های
آنان میگذارد.
تعهدبهمسئولیتهایاجتماعی
ایــرج ترابــی سرپرســت روابط
عمومی فوالد مبارکه نیز ضمن ابراز
خرسندی از به بهرهبرداری رسیدن
این پروژه گفت :رشد و تعالی انسانها
صورت نمیگیرد ،مگر بــا آموزش و
رشد فرهنگ .مادام که ساختارهای
آموزشی و فرهنگی در جوامع بهخوبی
تعریف ،عملیاتی و نهادینه شوند ،آن
جامعهبهطورمتوازنراهکمالوتوسعه
وتعالیراطیخواهدکرد.دراینمسیر
ســازمانها و صنایع بهعنوان اعضای
جامعهباتعهدوعملبهمسئولیتهای
اجتماعیخویشمیتواننددوشادوش
سایر مســئوالن و خیرین و با ایجاد
اشــتغال و کارآفرینی و مشارکت در
طرحهای عمرانی و فرهنگی در خلق
ارزش مشــترک و عمــران و آبادانی
کشورسهیمباشند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت فوالد
مبارکه از ابتدای بهرهبرداری تاکنون
عمل به مســئولیتهای اجتماعی
را یکــی از اولویتهــای اصلی خود
دانسته ،تصریح کرد :ساخت چندین
مدرسه ،آموزشگاه و مراکز بهداشتی
و فرهنگی در ســطح منطقه و استان
اصفهان ،یاریرسانی به مددجویان
کمیته امداد ،حضــور مؤثر در هنگام
وقوع بالیای طبیعی و مشــارکت در
طرحهایــی که بهنوعی در راســتای
خدمت به فرهنگیــان محترم بوده
است برخی از اقدامات فوالد مبارکه
در راستای مسئولیتهای اجتماعی
شــرکت اســت.وی در بخش پایانی
ســخنان خود ابراز امیــدواری کرد
در نتیجه تعامــل روزافزون جامعه با
صنعت شاهد رشد و شکوفایی بیشتر
ایران اسالمی باشیم.
همکاری سازنده مدیران فوالد
مبارکه با آموزش پرورش استان
این گزارش حاکی است در ادامه
این مراسم محمد اعتدادی مدیرکل
آموزشوپرورش اســتان اصفهان
گفت :امروز در راستای تکریم هرچه
بیشتر معلمان و فرهنگیان محترم
شــاهد بــه بهرهبرداری رســیدن
مرکز آموزشــی ،رفاهی فرهنگیان

خبر
با افزایش  8درصدی تحویل محصوالت نهایی صورت گرفت؛

تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویلکاال به بازار داخل

در پایان بهمنماه سال جاری تناژ تحویل
محصوالت نهایی (انواع ورق) فوالد مبارکه
به بازار داخل از مرز پنج میلیون تن گذشت و
با رشد  8درصدی نسبتبه مدت مشابه سال
قبل به  5میلیون و  67هزار تن رسید.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد
مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار
داشت :علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه،
فوالد مبارکه توانست نیاز مصرفکنندگان
داخلی به محصوالت فوالدی تخت را تأمین
کند و بــا افزایش تأمین نیاز مشــتریان ،از

خروج ارز جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال
در کشور کمک کند.
محمود اکبــری افــزود :در یازدهماهه
ســال جــاری شــرکت فــوالد مبارکه 3
میلیــون و  741هزار تــن محصوالت گرم
و اسیدشویی را به مشــتریان خود تحویل
داده اســت که این میزان نســبتبه سال
گذشــته  11درصد رشد نشــان میدهد.
عالوهبر آن با توجه به نیاز مشــتریان ،این
شــرکت تناژ تولید و تحویــل محصوالت
گرم بــا ضخامت نــازک را افزایــش داده

اســت؛ بهطوری که درصد رشد محصوالت
گرم با ضخامــت کمتــر از  3میلیمتر 10
درصد رشد داشــته و از یکمیلیون و 516
هزار تن بــه یکمیلیــون و  666هزار تن
رسیده است.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد
مبارکــه گفت :تنــاژ تحویــل محصوالت
ســرد نیز رشد  3درصدی نســبتبه یازده
ماه ســال  1396داشــته و از یکمیلیون و
 48هزار تن به یکمیلیــون و  82هزار تن
در سال جاری رسیده است .در سال جاری

تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان
لوازمخانگی و صنایع بشکهســازی افزایش
قابلتوجهی داشته است .همچنین بخشی
از ایــن محصــوالت جهت پوشــشدهی
بــه کارخانههــای مصرفکننــده ورق
گالوانیــزه و ورق قلعانــدود اختصــاص
یافته است.
وی ادامه داد :محصوالت فوالد مبارکه در
سال جاری به بیش از  925مشتری تحویل
داده شده اســت که ازنظر تعدادی نیز رشد
 10درصدی داشته اســت .فوالد مبارکه با

احمدسعیدبخش،معاون
اجرایی پروژه های توسعه
فوالد مبارکه در تشریح
جایگاهمسئولیتهای
اجتماعیسازمانهاگفت:
امروزمسئولیتاجتماعی
( )CSRیا به عبارت
دیگر ،اخالق اجتماعی در
کشورهایتوسعهیافتهو
درحالتوسعه از احترام به
حقوقمشتری،ارائهقیمت
مناسبومحصولباکیفیت
فراتر رفته و تنها خریداران،
سهامداران و ذینفعان را
شاملنمیشود
شهرستان مبارکه بودیم.
وی در همین راســتا از همکاری
و مشارکت شــرکت فوالد مبارکه در
به ثمر رســیدن این پروژه قدردانی و
تصریح کرد :مدیران و معاونان فوالد
مبارکه انصافا در تمامی ادوار همکاری
بسیار صمیمانه و سازندهای با آموزش
پرورش اســتان داشــتهاند که جای
قدردانی دارد.
وی همچنیــن از پیگیریهــای
نماینده مردم شهرستان در مجلس
شورای اسالمی ،تالشهای فرماندار،
خیرین و ســایر ارگانها و کسانی که
به انحای مختلف در به ثمر رســیدن
این پروژه همت گماردند ،تشــکر و
قدردانی کرد.
بهرهگیریظرفیتهایفوالد
مبارکه در آموزشوپرورش
سعیدباقریمدیرآموزشوپرورش
شهرستان مبارکه در حاشیه برگزاری
اینمراسمدرمصاحبهباخبرنگارفوالد
گفت :شرکت فوالد مبارکه در حوزه
مســئولیتهای اجتماعــی همواره
تعامل سازندهای با آموزشوپرورش
شهرستان داشته است .در برنامههای
آتی ما نیز گســترش این تعامالت،
بهویژه در جهت اســتفاده حداکثری
هنرستانها و دانشــکده های فنی از
دستاوردهای علمی و فناورانه فوالد
مبارکه در دستور کار است .اعتقاد ما
بر این است که بهرهگیری از تجارب و
ظرفیتهای علمــی و فناورانه فوالد
مبارکه در آموزشوپرورش به فراهم
آوردن بستر مناسب برای کارآفرینی
و اشــتغالزایی در شهرستان کمک
مؤثری خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش سازنده فوالد
مبارکه در تکمیل و راهاندازی کلینک
دندانپزشــکی فرهنگیان شهرستان
مبارکــه و مرکز آموزشــی و رفاهی
فرهنگیان این شهرستان خاطرنشان
کرد :ایــن پروژهها ســالها بهدلیل
کمبود نقدینگی معطل مانده بود که با
همتشرکتفوالدمبارکهومسئولین
شهرستانتکمیلشدوبهبهرهبرداری
رسید .گفتنی است در این مراسم از
تمبر یادبود افتتاح مرکز آموزشــی،
رفاهی فرهنگیان رونمایی شد.

افزایش تحویل محصول به مشتریان داخلی
به تــداوم تولید در کارخانــه های تولیدی
پاییندست کمک کرده است؛ ولی متأسفانه
علیرغــم تأکید دولت محتــرم بر صادرات
محصوالت فوالدی توســط شــرکتهای
تولیدکننــده و اقدامــات و پیگیریهای
صورتگرفته از طرف فوالد مبارکه ،بخشی
از ورقهای فوالدی عرضهشــده بــه بازار
داخلی ،بدون تبدیل شــدن به محصوالت
نهایی صادر میشود که به ایجاد اشتغال در
کشور و صادرات محصوالت با ارزشافزوده،
خســارات جبرانناپذیــری وارد میکند و
الزم اســت جهت جلوگیــری از صادرات
محصوالت فوالدی توسط شرکــــتهای
غیرتولیدکننــده اقدامات اساســیتری
صورت گیرد.

اختصاص جایزه مدیریت فناوری
و نوآوری ایران به فوالد مبارکه

در ششمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران که روز سهشنبه ۱۴اسفندماه۱۳۹۷
بهمیزبانیسازمانفناوریاطالعاتایرانوباحضور
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات،جمعیازمقامات،
دانشگاهیان،فعاالنوسیاستگذارانحوزهمدیریت
فناوریونوآوری،نمایندگانکسبوکارهایموفق
فناور و نــوآور و ارزیابان جایزه برگزار شــد ،جایزه
مدیریت فناوری و نوآوری ایــران به فوالد مبارکه
اختصاصیافت.
در این مراسم که برای ســه طیف «بنگاههای
صنعتــی و خدماتــی»« ،شــرکتهای کوچک
فناوریمحــور و دانشبنیان» و «شــرکتهای
هلدینگ» برگزار شــد ،بر اساس نتایج موردتأیید
کمیتهارزیابیجایزه،براینخستینبارپسازشش
سال،درارزیابیهایایندورهدوشرکتحائزامتیاز
الزمبرایاکتسابتندیسبرنزینازسطوحرقابتی
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران شدند و
از این نظر فوالد مبارکه که دارای ماهیتی صنعتی
اســت ،بهعنوان نخســتین صنعت بدون ارتباط
مستقیم به فناوری تشخیص داده شد و توانست در
سال  97با کسب امتیازهای الزم از کمیته ارزیابی
تندیسهمایشرادریافتکند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه
که به نمایندگی از مدیرعامل این شرکت ،جایزه را
دریافتکرددرمصاحبهباخبرنگارفوالدباتأکیدبر
اینکه تحقیق و پژوهش اصلیترین سیاست فوالد
مبارکه است ،گفت :توجه فوالد مبارکه به تحقیق
و پژوهش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری باعث
شد برترین جایزه همایش ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران ،به شرکت فوالد مبارکه تعلق گیرد
و این انتخاب ،نوید ورود بیشتر فناوریهای مدرن
بومیسازیشدهبهشرکترامیدهد.
ویاظهارکرد:امروزهنقشاطالعاتوفناوریدر
تولید صنایع بسیار حیاتی است و فوالد مبارکه این
امررادرسیستممدیریتیخودنهادینهکردهاست.
نیکفر در ادامه افزود :با شــرکت در مدلهای
مختلف ارزیابی مدیریت فناوری ،تالش میکنیم
در چرخه رقابت و سودآوری پایداری قابل قبول و
فعالیتهایشایستهایداشتهباشیم.
ویباارزشمندخواندنتالشمتخصصانفوالدو
پژوهشگرانحوزهمدیریتفناوریگفت:تالشهای
شرکتفوالدمبارکهدرکسبدانشنظاممدیریتی
در حوزه فناوری و نوآوری ،با بهرهمندی از تجارب و
دانشکارشناسانومتخصصینفوالد،پژوهشگران
و مشاوران ،مراکز دانشگاهی و مشاوره شبکههای
پژوهشیبینالمللیدرحالبهثمررسیدناست.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در پاسخ
بهاهمیتبومیسازیفناوریدراینشرکتگفت:
تالش و امکانات شرکتهای دانشبنیان میتواند
در بومیســازی فناوری و خلق نوآوری ،با توجه به
مزیتهایموجوددرشرکتهایفوالدیمؤثرباشد.
شرکتفوالدمبارکهباتهیهوتنظیمسندچشمانداز
خوددرحوزهمدیریتفناوریونوآوری،تمامتالش
خود را بر استفاده از آخرین الگوهای فناوری جهت
ایجاد بستر مناسب و پیشرفت سازمانی معطوف
کردهاست.
نیکفر در ادامه افزود :با عملیاتی کردن ارتقای
سطح فناوری در فوالد مبارکه میتوانیم شرکت را
به پایداری ســودآوری و رقابت برسانیم و مهمتر از
همه به افزایش کیفیت و ارتقای رضایت مشتری
کمککنیم.
معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهباتأکیدبر
اینکهاکنونظرفیتمازاددرفوالدجهانوجوددارد،
گفت:ازچالشهایصنعتفوالدمیتوانبهاستفاده
بهینهازمنابع،سازگاریبامحیطزیست،تولیدفوالد
سبزوتولیدفوالدبااستحکامباالاشارهکردوگذشتن
ازاینچالشهاباگسترشعرصهدانشهایمختلف
بهخصوص توســعه پژوهش و نوآوری و استفاده از
تکنولوژیهایبرترمیسرمیشود.
وی در تشــریح رویکرد فوالد مبارکه در حوزه
مدیریت فنــاوری و نوآوری گفــت :رویکرد فوالد
مبارکــه در پژوهش و تحقیق در حــوزه مدیریت
فناوری و نــوآوری را میتوان دســتیابی به تولید
و توســعه محصوالت جدید ،تبدیــل کامل فوالد
مبارکه از یک شــرکت نیازمند به شــرکتهای
دیگر بــه یک ســازمان مادر ،کســب تکنولوژی
تجهیزات بهروز فوالدی ،کسب دانش فنی ایجاد
کارخانجات تولیدی فوالدسازی در جهان ،کسب
فناوری اطالعات مرتبط و تعالی عملیات در حوزه
فوالدسازیدانست.
در ادامه این مراسم ،دکتر شهرام عباسی ،مدیر
تحقیقوتوسعهشرکتفوالدمبارکه،طیسخنانی
به ارائه تجارب فوالد مبارکــه در مدیریت فناوری
با هدف فراهم آوردن فرصتهای شناســایی و به
اشــتراکگذاری تجربیات موفق درزمینه توسعه
فناوری و تجاریسازی نوآوریها پرداخت و روند
روبهرشدنوآوریدرصنعتراتشریحکرد.

