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در فروردین ۱۴۰۰ رقم خورد؛
 رشد ۲۵۳درصدی فروش 

شرکت فوالد مبارکه

گزارش عملکرد شــرکت فوالد مبارکه با نماد 
فوالد برای مدت یک ماهه فروردین ۱۴۰۰ منتشر 
شد و بر اســاس آن فروش محصوالت این شرکت 
با رشد ۲۵۳درصدی نسبت به مدت مشابه همراه 
شده اســت. بر پایه اطالعات کدال، میزان فروش 
شرکت فوالدمبارکه در فروردین ۱۴۰۰ به میزان 
۹۰,۸۵۴,۰۶۵میلیون ریال بوده که از این میزان، 
باالترین رقم  متعلق به محصوالت گرم این شرکت 
فوالدی است؛ به این شکل که با فروش ۳۳۴هزارتن 
محصول گرم، رقــم ۵۵,۱۶۶,۶۰۹میلیون ریال 
در فروردین ۱۴۰۰ برای این شرکت بدست آمده 
است. بر اساس اطالعات موجود، میزان تولید صورت 
گرفته در یک ماهه فروردین ۱۴۰۰ توسط شرکت 
فوالدمبارکه به این شــرح بوده است: محصوالت 
گرم ۴۰۷هزارتن، محصوالت سرد ۱۱۹هزارتن، 
محصوالت پوشش دار ۲۶هزارتن و سایر محصوالت 
به میزان ۲۰۳ هزارتن تولید شــده اند. در مجموع 
می توان گفت، شرکت فوالدمبارکه از ابتدای سال 
مالی تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ فروشــی بالغ بر 
۹۰,۸۵۴,۰۶۵میلیون ریال داشته که در مقایسه 
با فروش صورت گرفته در مدت مشــابه سال قبل 
که رقم ۲۵,۷۲۶,۲۷۳میلیون ریال به ثبت رسیده 

بود، با رشد ۲۵۳درصدی فروش همراه شده است.
    

تجلیل از کارگران، گروه کار و 
واحدهای نمونه هرمزگان

در آئین برگزاری سی و دومین جشنواره امتنان 
از کارگران، گــروه کار و واحد نمونه هرمزگان که با 
حضور »رئوفی« معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی 
اســتانداری و »هادی ابراهیمی« مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، شرکت فوالد 
هرمزگان به عنوان کارفرمای برتر سالمت محور و 
آقای محمد باقر گالبی از فوالد هرمزگان به عنوان 
کارگر نمونه بخش صنعت استان هرمزگان معرفی و 
تجلیل شدند. در سی و دومین جشنواره امتنان استان 
هرمزگان شرکت فوالد هرمزگان به دلیل تالش های 
بی وقفه در کنترل بیماری کرونا و اهمیت مضاعف به 
سالمت کارکنان به عنوان کارفرمای برتر سالمت 
محور انتخاب شــد. همچنین محمد باقر گالبی از 
شرکت فوالد هرمزگان با طرح بازیابی ممبران های 
اسمز معکوس، استحصال منیزیم هیدروکساید 
از رسوبات ممبران)بازیابی فیلتر های غشایی آب 
شیرینکن شرکت فوالد هرمزگان( به عنوان کارگر 
نمونه استان در بخش صنعت معرفی شد. به گفته 
هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان هرمزگان ارائه شیوه های نوین در کار ، ابتکار و 
نوآوری در زمینه افزایش بهره وری راندمان تو لید یا 
کاهش ضایعات، رعایت اصول اخالقی، رعایت موارد 
ایمنی و تالش در جهت ارتقاء مهارت های شغلی 
از جمله شاخص های انتخاب کارگران و گروه کار 
نمونه بوده است. » هادی ابراهیمی« افزود: شناسایی 
و بررسی علمی و کاربردی، ســاماندهی و کارآمد 
سازی استعداد ها و خالقیت ها و نو آوری های چهره 
های برتر جامعه کار و تولید در راستای کاهش موانع 
و گشودن گره های تولید و ایجاد انگیزه و رقابت سالم 
میان شاغلین بخش کار و تولید و همچنین ارج نهادن 
به تالش و مساعی کارگران نمونه، تولید کنندگان، 
کارآفرینان و فرصت آفرینان اشتغال در بخش های 
مختلف اقتصادی و ارتقاء منزلت و جایگاه کار و تولید 
از اهداف کلی این جشنواره اســت. در ابتدای این 
مراسم معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری 
هرمزگان طی سخنانی راز آفرینش و رشد انسان را 
در گرو کار و تالش دانست و گفت جامعه ای که افراد 
آن مشغول به کار باشــند، کمتر دچار آسیب های 
اجتماعی می شوند. وی اظهار کرد: کارگران با حضور 
پر رنگ خود در تمامی صحنه های انقالب اسالمی 
به اثبات رسانده اند که در جهت پیشرفت و بالندگی 
میهن اسالمی با جهاد و پایمردی در دو جبهه تولید 
و حفظ آرمان های نظام از هیچ تالشــی فروگذار 
نخواهند کرد و با توجه به نامگذاری امســال، به نام 
تولید ،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نقش کارگران در 

تحقق این شعار بسیار مهم و تاثیر گذار است.

اخبار فوالد
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قاســم خوشــدل پور مدیــر 
ریخته گــری مداوم، به تشــریح 
دســتاوردهای فــوالد مبارکه در 
سال ۹۹ پرداخت و گفت: در سال 
گذشته علی رغم وجود سختی ها و 
مشکالت، بیماری کرونا و موانعی 
که بر ســر راه تولید وجود داشت، 
پرسنل فوالد مبارکه دست به اقدام 
بزرگی زدند و توانســتند به تولید 
۷ میلیون تن تختال دست یابند؛ 
دســتاوردی که نســبت به تولید 
سال قبل ۷۳۰ هزار تن و نسبت به 

رکورد تولید در سال های گذشته 
۵۵۰ هــزار تن افزایش داشــت و 
خوشــبختانه روند صعودی تولید 

ادامه یافت.
وی بــا اشــاره بــه نام گذاری 
ســال جاری به نام ســال »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« 
خاطرنشــان کرد: همکاران ما در 
فوالد مبارکه همان روند پیشرفت 
و رکوردزنی در تولید را ادامه دادند 
و بــا برنامه ریزی عالــی و هدایت 
مدیریت شرکت و تأمین مواد اولیه 

و انرژی، تولید ۷۰۰ هزار تن تختال 
در فروردین ماه ۱۴۰۰ محقق شد.

مدیر ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه با اذعان به این نکته 
که ظرفیت نامی فوالد مبارکه ۷,۲ 
میلیون تن تختال در ســال است 
گفت: معنای آن این است که ما در 
طول هرمــاه می توانیم ۶۰۰ هزار 
تن تختــال تولید کنیــم و در ماه 
فروردین این رقم به ۷۰۰ هزار تن 
ارتقا یافت و بیش از یک صد هزار تن 

افزایش تولید داشته ایم.

وی ارتقــای انگیــزه و روحیه 
کارکنان و همدلــی و تعامل میان 
اعضای سازمان را ازجمله مهم ترین 
دالیل تحقق این افتخارات دانست 
و در ادامه اذعان کرد: برنامه فوالد 
مبارکــه در ســال ۱۴۰۰ تحقق 
استراتژیک ۷,۲ میلیون تن تختال 
است. عبور از مرز این میزان تولید 
در سالیان قبل نشانه گذاری شد، 
اما با چالش هایی که در حوزه مواد 
اولیه و انرژی داشتیم، نتوانستیم به 

ظرفیت موردنظر برسیم.

خوشــدل پور برنامــه فــوالد 
مبارکه در ســال جــاری را به جز 
رکــورد و افزایش تولیــد، مربوط 
به گســترش ســبد محصوالت 
دانســت و گفــت: تولیــد فوالد 
تختال باضخامــت ۳۰۰ میلی متر 
در ماشــین ۵ ریخته گــری و 
همچنین تولید تختال باضخامت 
۲۵۰ میلی متــر در ماشــین ۲ 
ریخته گری ازجمله موفقیت های 
فوالد مبارکه در سال گذشته بود 
 که برای اولین بــار در منطقه منا 

روی دارد. 
درنهایت این امر نشــان دهنده 
این نکته بــود که دانش و تخصص 
و تعهــد همکاران فــوالد مبارکه 
امکان بهره گیری از دســتگاه ها را 
فراتر از امکانات و نیازها فراهم کرد 
و تولید این محصــوالت نیازهای 
بسیاری از واحدها در صنایع نفت 
و گاز و کشتی سازی و لوله سازی را 

تأمین کرد.
مدیر ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکــه از تولیــد تختال 
با عــرض ۲ متــر در فروردین ماه 
امســال خبر داد و گفــت: با این 
اقدام توانستیم مانعی از پیش پای 
تولیــد برداریم و تختــال ضخیم 
و عریضــی تولیــد کنیــم که در 
 صنایــع پایین دســتی کاربــرد 

زیادی دارد. 
ایــن امــر ضمــن جلوگیری 
از خــروج ارز از کشــور، ارزآوری 
خوبی نیز به همــراه دارد، ضمن 
اینکه کیفیت این محصول در حد 
برندهای اروپایی است و صادرات 

آن نیز ارزش افــزوده زیادی برای 
کشور ایجاد می کند.

وی اجرای پــروژه عظیم نورد 
گرم شماره ۲ را ازجمله مهم ترین 
برنامه های توســعه فوالد مبارکه 
در سال جاری عنوان کرد و گفت: 
امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم این 
پروژه را اجرایی کنیم که در صورت 
اجــرای آن، اشــتغال زایی پایدار 
زیادی در کشــور ایجاد می شود و 
ســودآوری خوبی برای شرکت به 

همراه دارد.
وی با تبریــک روز جهانی کار و 
کارگر به همه همکاران و کارگران 
زحمت کش فوالد مبارکه و ســایر 
کارگــران در صنایــع مختلــف 
خاطرنشــان کرد: ســال ۱۳۹۹ 
سال طالیی شرکت فوالد مبارکه 
بــود و امیدواریم بــا برنامه ریزی 
و درایتــی کــه در این شــرکت 
وجــود دارد، خبرهــای خوبی در 
 آینده از این شــرکت بــه اطالع

 مردم برسد.

مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه:

برنامه استراتژیک فوالد مباركه، گسترش سبد محصوالت است 
برنامه فوالد مبارکه در سال 

۱۴۰۰ تحقق استراتژیک 
7.۲ میلیون تن تختال 
است. عبور از مرز این 

میزان تولید در سالیان 
قبل نشانه گذاری شد، اما 
با چالش هایی که در حوزه 

مواد اولیه و انرژی داشتیم، 
نتوانستیم به ظرفیت 

موردنظر برسیم

خبر

حمید رضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه به مناســبت روز کارگر عنوان کرد: 
بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفت ها و 
دستاورد های صنعتی، اقتصادی و خدماتی 
کشــور و بالتبع شــرکت فوالد مبارکه به 
عنوان یکی از بزرگترین قطب های صنعتی 
و اقتصادی نظام جمهوری اسالمی، مرهون 
کوشش و مجاهدت بی وقفه و شبانه روزی 

کارگران است. 
عزم، همت و عــرق جبیــن کارگران، 
مصداق حقیقی عبادت و بندگی و دستان 
کارگر، دســتی از جانب پــروردگار برای 
رهانیدن انســان از آتش دوزخ اســت. با 
وجــود محدودیت های ناشــی از بیماری 
کرونــا در طی بیش از یکســال اخیر نقش 
کارگران زحمــت کش فــوالد مبارکه در 
دســتاوردهای شــگرف ســال گذشته و 
رکوردهای افتخارآمیز به دست آمده انکار 
ناشدنی و به مراتب ســتودنی و قابل ارج و 

احترام ویژه است.
 اینجانــب ضمن تعظیــم و تکریم همه 
کارگران و کارکنان متعهد، ســختکوش و 
پرتالش گروه فوالد مبارکه و شــرکتهای 
تابعه، فرا رسیدن روز کار و کارگر را به ایشان 
و به خانــواده مکرم و محتــرم این عزیزان 
تبریک و تهنیت عرض نمــوده و امیدوارم 
در سالی که از ســوی رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی به نام تولید، پشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها  مزین گردیده، با همتی مضاعف 
شاهد پیشرفت و توســعه روز افزون ایران 

اسالمی باشیم.
نقش راهبردی جامعه کارگران 

درسرافرازی ایران انکار ناشدنی است
معاون نیروی انســانی فوالد مبارکه به 
مناســبت روز جهانی کارگر گفت: جامعه 
صنعتی بعنوان جدیدترین تحول در جامعه 
انسانی اگرچه بطور نظام مند از قرن نوزدهم 
پدید آمد اما بررسی تاریخی سیر تکوینی 
کار در ایران نشــان می دهد قواعد تقسیم 
کار و بــه کار گمــاری کارگــران از زمان 

هخامنشیان وجود داشته است. 

این ســیر تاریخــی اگرچــه بعدها در 
مقاطعــی تحت اســتیالی هژمونی بلوک 
چپ و راســت قرار گرفت لیکــن با ظهور 
انقالب اســالمی و گســترش پارادایمی 
کــه حفــظ کرامــت انســانی و حقــوق 
کارگــری را بر مبنــای ایدئولــوژی خود 
دارای ارزشــی واال قرائت مــی کرد، توجه 
 ویــژه ای را بــه جامعــه کارگــری ایران 

معطوف نمود. 
آنچنان که نگاه به مفهوم »کار« را تأسی 
به این بخش از کالم الهی می دانســت که 
»هرگونه کار و فعالیت بــر روی زمین که 
موجبات آبادانی آن شود به عنوان ماموریت 
و وظیفه انســانی شــناخته و تعریف شده 
است«. ترویج چنین نگاهی به جایگاه کار 
و کارگر، دمیدن روحــی تازه بود در جامعه 

کارگری ایران.
اکنون ماحصل دکترین انقالب اسالمی 
در موضوع کار و کارگر، خودباوری جامعه 
ایرانی اســت که بیش از هر دســتاوردی، 
ارزشــمند و قابل تامل اســت. قرار گرفتن 
ایران در جمع ده کشــور برتر تولید کننده 
فوالد یکی از چندین شاخص مورد استناد 

در این حوزه خواهد بود.
در دهه های اخیر اما تحلیلگران جامعه 
صنعتــی و کارگری بــر این نکتــه تاکید 
ورزیدند که جوامــع صنعتی و کارگری در 
حال یک تغییر شــکل بنیادیــن و ورود به 
مرحله جدید است. نظریات جدید در بیان 
روابط جدید جامعه کار، نشان داده است که 
روابط اجتماعی جامعه کارگری و صنعتی 
عمیقاً دگرگون شــده و جامعه جدیدی در 
حال ظهور است که آن را جامعه فراصنعتی 

می نامد. 
آنچنان که در جامعه فراصنعتی بعنوان 
جغرافیای مورد بررســی زیست کارگری، 
تغییر نــگاه به ســمت تخصــص و حرفه 
مشــهود اســت و روابط انســانی ارجح بر 
تفکر تولید محض خواهــد بود. بطوری که 
سهم ثروت کشــورهای در حال توسعه از 
منابع انســانی را ۵۶ درصد و ســهم ثروت 

 طبیعی را ۲۸ درصد بررســی نمــوده اند. 
اگر به ایــن یافته بعنوان یــک »باید« نگاه 
کنیم، به روشــنی درمی یابیــم راه برون 
رفت ایــران از اقتصاد نفتــی بعنوان یک 
اســتراتژی مســلم، جز با توجــه ویژه به 
نیروی انســانی مولد که بخش اعظم آن را 
 جامعه کارگری تشــکیل می دهد میســر 

نخواهد بود.
بــدون شــک فــوالد مبارکه نیــز به 
عنــوان بزرگتریــن تولید کننــده فوالد 
ایــران و خاورمیانه، نقشــی اساســی در 

این حرکت خواهد داشــت. تالشــگرانی 
کــه ماموریت خــود را تنها تولیــد فوالد 
ندانســته و ایفای نقش محوری در توسعه 
صنعتــی و اقتصــادی ایــران را در جنگ 
 تمام عیــار اقتصادی علیه کشــور، وظیفه 

خود می دانند. 
ســرمایه عظیم انســانی فوالد مبارکه 
مزیت رقابتی ایــن مجتمع عظیم صنعتی 
است که شرایط ســخت تحریم و کرونا نیز 
نتوانسته ذره ای خلل در تالش شبانه روزی 
آنان ایجاد نماید. یقیناً حرکت شــتابنده 
ایران به سوي قله هاي عزت و عظمت بدون 
در نظر گرفتن جایگاه کارگران در ســنگر 
کار و تولید، که با صبر و ایثار در این توفیق 
تاریخي نقشــي ارزنده ایفا مي کنند میسر 

نخواهد بود. 

پاسداشــت مجاهدت های بی شــائبه 
کارگــران در ۱۱ اردیبهشــت)روزجهانی 
ینــی  د ی  ا د ا یــن  کمتر  ، ) گــر ر کا
خواهــد بــود بــرای یــادآوری نقــش 
ر  د گــری  ر کا معــه  جا هبــردی  ا  ر

سرافرازی نام ایران. 
نقش برجسته ای که برای تحقق شعار 
ســال و اعتالی پرچم ایران اســالمی با در 
نظر گرفتن پشتیبانی موثر مسئولین و مانع 
زدایی در مســیر تولید، هدفی دور از ذهن 

نخواهد بود.
پیام روابط عمومی شرکت فوالد 

مبارکه به مناسبت روز کارگر
یازدهم اردیبهشــت مــاه، روز کارگر 
نامگذاری شده است، این روز یادآور تالش و 
مجاهدت سربازان خط مقدم جبهه تولید، 
کارگران سخت کوش و زحمت کشی است 
که با اندیشــه پویا و بــازوی توانای خود، 
حساس ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی 
را در دست گرفته اند و چرخش تولید و کار 

در گرو تالش و همت ایشان است.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره 
بر اهمیــت کار و تــالش و تولیــد و نقش 
مهم کارگران در تولید تاکید داشــته اند و 
نامگذاری ســالهای اخیر در راستای توجه 
به مسئله تولید، نشــان دهنده حساسیت 
جایگاه  و خدمت کارگران به عنوان نیروی 
محرکه اقتصاد کشور و پیشــتازان جبهه 
تولید و مبارزه اقتصادی با استکبار جهانی 

است.
بی تردید رمز توسعه و تعالی پایدار ایران 
اســالمی در تجلی اســتعدادها و سرمایه 
انسانی ساعی و کارآمد، قوت و قدرت جسم 
، تعهد و تخصص، اندیشــه خــالق و نبوغ 
سرشار اســت و کارگران نقش برجسته و 

ویژه  ای در این عرصه دارد .
روابط عمومــی فــوالد مبارکه همت، 
خدمت و تــالش کارگران شــریف گروه 
فوالد مبارکه و ســایر کارگران تالشــگر 
این مرز و بــوم را ارج  نهاده و معتقد اســت 
کارگران معزز و محترم، بزرگترین سرمایه 
انســانی و جز حســاس ترین قشر خدمت 
رسان هســتند و تکریم و ستایش خدمت 
کارگران را وظیفه خود مــی داند. این روز 
 مهم، بر همه کارگران شریف ایران اسالمی 

تبریک و تهنیت باد.

صدور پیام های تبریک مدیرعامل، معاون نیروی انسانی و روابط عمومی به همین مناسبت؛

روز جهانی کارگر در آینة فوالد مبارکه


