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تأمین مواد اولیه فوالد مبارکه 
اهمیت دارد

نمایندۀ مردم کرمان در مجلس شــورای 
اسالمی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در جریان برگزاری دومین نمایشگاه 
معدن، صنایع معدنــی و تأمین زنجیرۀ فوالد 
)سیمکس(، ضمن بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه 
تأکید کرد: وقتی فــوالد مبارکه به تنهایی ۵۰ 
درصد از تولید فوالد کشــور را تأمین می کند، 
به یقین در افق ۱۴۰۴ نیز می تواند همین سهم 
را حفظ کند؛ بنابرایــن تأمین مواد اولیه برای 

این فوالدساز اهمیت دارد.
محمدمهدی زاهدی تصریح کــرد: بارها 
تأکیــد کرده ایم که همه بایــد کمک کنیم تا 
با تســهیل و رفع موانع تولید، خود تحریمی 

صنایع از بین برود.
دومین نمایشــگاه معدن، صنایع معدنی 
و تأمین زنجیرۀ فوالد )ســیمکس( با حمایت 
شرکت گل گهر سیرجان در زمینی به مساحت 
8 هــزار مترمربع از ۵ تــا 7 بهمن ماه در محل 
دانشگاه آزاد اســالمی ســیرجان، با حضور 
۱۰۰ شرکت مرتبط با معدن و صنایع معدنی 

برگزار شد.
در ایــن نمایشــگاه عالوه بر گــروه فوالد 
مبارکه، شــرکت های گل گهر، توســعۀ آهن 
و فــوالد گل گهــر، ســنگ آهن گهرزمین، 
جهان فوالد سیرجان، فوالد سیرجان ایرانیان، 
سرمایه گذاری و توســعۀ گل گهر، آرمان گهر، 
پارک علمی و فناوری کرمان، شــرکت ملی 
صنایع مس ایران حضور داشــتند و پذیرای 

عموم بازدیدکنندگان بودند.
    

حمایت شرکت فوالد مبارکه 
از ادامه حضور سرمربی تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 

روزهای اخیر با انتشــار اخبار ضد و نقیض 
پیرامون سرمربی حرفه ای و ارزنده تیم فوتبال 
فوالد مبارکه ســپاهان و بکارگیری ایشــان 
درتیم ملی ، جامعه ورزش دوســت اصفهان 
ســئواالتی را دراین خصوص مطرح نموده اند 
که الزم است شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
نه به عنوان صاحب این باشــگاه بلکه در قامت 
یک شهروند مسئول که حیات خود را مدیون 
مردم دلیر ایران و خصوصا اصفهان می داند در 
این خصوص مطالبی را عنوان نماید. از آنجا که 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان متعلق به کل 
ایران است و همواره شایستگی خود را در لیگ 
آسیا به اثبات رسانده اســت الزم است مانند 
دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص فوالد 
مبارکه بعنوان بزرگترین دســتاورد صنعتی 
انقالب اسالمی ایران،این موضوع نیز بصورت 

شفاف برای مردم عزیز ایران بیان گردد.
کارنامه فوالد مبارکه طی چهار دهه فعالیت 
مجاهدانه در جبهه صنعت کشــور مبین این 
مهم اســت که این ابرکارخانه، خود را تنها به 
عنوان بزرگترین تولیــد کننده فوالد در خاور 
میانه ندانسته و مســئولیتی واالتر در جهت 
افزایش امید در جامعه برای خود قائل اســت. 
اکنون تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان نیز در 
آستانه کسب افتخارات پیش رو مانند گذشته 
با حمایت هواداران و مســئولین محترم، عزم 
آن دارد تا با تمرکز بر اهداف پیش بینی شــده 
و پرهیز از حواشــی ایجاد شــده، برگ زرین 
دیگری بر دفتر افتخارات ورزشی کشور ورق 

بزند.
لذا مجموعه بزرگ فوالد مبارکه اصفهان در 
راستای مسئولیت های اجتماعی خود و تامین 
نظر هواداران باشگاه ســپاهان، ادامه حضور 
جناب آقای قلعه نویی در سپاهان به عنوان یک 
سرمربی پر افتخار را الزم دانسته، اعالم میدارد 
همچون گذشته همگام با مردم وهواداران برای 
ادامه حس امید و قهرمانی این تیم همه تالش 
خود را جهت حفظ آرامش و سربلندی نام این 

باشگاه معطوف خواهد نمود.
امیدواریــم بــا حمایت های هــواداران و 
مســئولین محترم، تیم پر افتخار ســپاهان 
همچنــان نویــد بخــش امیــد روزهــای 
 پرنشــاط برای مــردم و طرفــداران این تیم 

پر افتخار باشد.
روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان
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اخبار فوالد

معاون فناوری تکنولوژی فوالد 
مبارکه، اهداف این شرکت را حرکت 
به ســمت تکنولوژ شــدن، ایجاد 
دانش پروسه های تولیدی و ساخت 

فضاهای تولیدی دانست.
سید مهدی نقوی، در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، با بیان 
اینکه شرکت فوالد مبارکه به دنبال 
بومی سازی صفر تا صد دانش فرایند 
فوالد سازی است، افزود: تصور این 
موضوع که صفر تا صد تولید فوالد، 
بومی سازی شود، از لحاظ اقتصادی 

اشتباه است. 
وی با بیان اینکه در هیچ کشــور 
دنیا، فوالدسازی ۱۰۰ درصد بومی 
سازی نمی شود، اظهار کرد: با توجه 
به تحریم هــا به خصــوص تحریم 

شــرکت فوالد مبارکه، این شرکت 
ســعی کرده اقالم اســتراتژیک و 

اهرمی را بومی سازی کند.
وی با بیان اینکــه الکترود، یکی 
از اقالم بســیار مهم و اســتراتژیک 
برای تولیدکنندگان فوالد اســت، 
اظهار کرد:  دسترسی به فرایند تولید 
الکتــرود گرافیتــی در برنامه های 
شــرکت فوالد مبارکه دیده شــده 
اســت. از این رو این شرکت اقدام به 
مشــارکت در طرح الکترود اردکان 

کرده است.
معاون فناوری تکنولوژی فوالد 
مبارکه، با بیان اینکه ۱۰۰ درصد به 
هدف تولید الکترود دست خواهیم 
یافت، اظهار کــرد: تمام برنامه های 
توســعه ای شــرکت فوالد مبارکه 

با تحقیق و مطالعــه دقیق صورت 
می گیــرد و برای رســیدن به آن از 
تمامی امکانات شــرکت اســتفاده 
می شــود؛ بنابراین می توان نتیجه 
گرفت کــه این پروژه به ســرانجام 

خواهد رسید. 
نقوی با بیان اینکه یکی از اهداف 
اصلی فوالد مبارکه، دســتیابی به 
دانش تولید اســت، اظهار کرد: در 
صورتی که به دانــش تولید الکترود 
دســت پیدا کنیم، موضــوع بعدی 
ســرمایه گذاری روی آن است که 
خوشبختانه گروه فوالد مبارکه در 

این زمینه مشکل خاصی ندارد.
وی ادامه داد: با توجــه به اینکه 
شرکت فوالد مبارکه از دو بعد، تحت 
تعرض قرار گرفته اســت، اطالعات 

تعدادی از سازندگان توانمند ایرانی 
ماننــد: شــرکت فنی مهندســی، 
 شرکت ایریسا، شــرکت نسوز آذر، 
شرکت نســوز توکا و... جمع آوری 
شده و عالوه بر حمایت از آنها، طی 
قراردادهای بلندمدت،  قســمتی از 
فعالیت بومی سازی فوالد مبارکه به 

آنها سپرده شده است.
نقوی ادامه داد: فــوالد مبارکه 
به عنــوان یک ســازمان متقاضی، 
چالش های موجود را مطرح کرده و 
شرکت ها و صاحبان خرد، در صورت 
داشــتن ایده ، با حمایت پارک های 
فناوری و دانشــگاه ها آن ها را اجرا 

می کنیم.
معاون فناوری تکنولوژی فوالد 
مبارکه، اظهار کــرد: رویکردهایی 

مانند بحث فرصت ســازی کسب 
و کار، فاصلــه بین پارک هــا علم و 
فناوری و دانشــگاه ها را کم خواهد 
کــرد، خوشــبختانه ایــن اتفاق با 
تشکیل انجمن خاص بین داشنگاه 
صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان 
اتفاق افتاده است. همچنین در این 
راستا از دانشــگاه تهران و صندوق 
توســعه و نواوری معاونت ریاست 

جمهوری نیز استفاده شده است.
وی با اشــاره برگزاری سمینار 
بومی ســازی در ســال گذاشته به 
همت فوالد مبارکه گفــت: در این 
نمایشگاه سیســتمی طراحی شد 
که تمامــی شــرکت های توانمند، 
ســازندگان قطعات و ایده پردازان 
ثبت نام کرده تا یک مسیر ارتباطی 
ایجاد شود. خوشــبختانه خروجی 
این نمایشــگاه به طراحی چندین 

پروژه انجامید.
نقوی با بیان اینکه بومی ســازی 
ریسک هایی بسیاری دارد، گفت: با 
توجه به اینکه فوالد مبارکه، شرکت 
تولید محور است، سعی شده ریسک 

پروژه ها به حداقل برسد.
معاون فناوری تکنولوژی فوالد 
مبارکه، مجموعه دانشــی تضمین 
کیفیت، واحدهای تحقیق و توسعه، 
آزمایشــگاه ها، کنترل کیفی، امور 
مهندسی فوالد، مهندسی صنایع، 
دپارتمان بزرگ آی تی و دپارتمان 
بومی ســازی را از زیرمجموعه های 
معاونت فناوری تکنولوژی شرکت 

فوالد مبارکه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دپارتمان بومی 
سازی در ساختار جدید فوالد مبارکه 
به دو گروه بومی ســازی قطعات و 
تجهیرات و بومی ســازی فرایندها 

تقسیم شــده اســت، گفت: تغییر 
ســاختار ســازمانی فوالد مبارکه 
به ســمتی حرکت کرده اســت که 
دپارتمــان بومی ســازی در کنار 
واحد تحقیقات، زیر شاخه معاونت 
تکنولوژی قرار بگیــرد تا هم افزایی 

بیشتری در این فرایند ایجاد شود.
نقوی با بیان اینکه محور اصلی، 
خط تولید فوالد مبارکه است، افزود: 
با ایجاد دپارتمان های مهندســی 
معکوس، مهندســی مجدد، بومی 
ســازی و با همــکاری صنعتگران، 
مجمــوع قطعاتی که دســتیابی به 
آنها مشــکل و تولیــد آن ها توجیه 
اقتصادی داشت وارد مرحله ساخت 

شدیم. 
معاون فناوری تکنولوژی فوالد 
مبارکه، با اشــاره به تاریخچه مسیر 
بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه 
گفت: موضوع بومی سازی از سال 8۰ 
در شــرکت فوالد مبارکه آغاز شد و 
مدیران عامل در این زمینه، گام های 
مختلفی بر اساس مقتضیات زمان، 
فراز و نشیب های تحریمی و سیاسی 

برداشته اند. 

معاون فناوری تکنولوژی فوالد مبارکه؛

اهداف اصلی فوالد مبارکه، دستیابی به دانش تولید است

خبر

اولین نشست پرسش و پاسخ مدیران ادارۀ 
کار و تأمین اجتماعـــــــی با مسئـوالن و 
کارشنـاسان شرکـت هـــــای پیمانکار، با 
هدف رفع ابهامــات و دانش افزایی مدیریت 
شرکـــــت های پیمـــــانکار، در ســالن 

اجتماعات مجتمع فوالد سبا برگزار شد.
در بخش نخســت این نشست، داریوش 
دریابــار ضمن عــرض خیرمقدم بــه کلیۀ 
مدعوین، گزارشی از فعالیت ها، ظرفیت ها، 
توانمندی ها و چگونگی جذب نیروی انسانی 
در فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا با اولویت 

ظرفیت های بومی منطقه ارائه کرد.
در ادامــه، مســئوالن ادارۀ کار و تأمین 

اجتماعی به شرح موارد زیر پرداختند:
۱- طرح طبقه بندی مشاغل؛

2- سنوات و سختی کار؛
3- اخــذ صالحیت ایمنی شــرکت های 

پیمانکار از ادارۀ کار؛

۴- حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار؛
۵- مســئولیت های حقوقــی مدیران و 

کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار؛
6- نحوۀ ارائه گزارش تخلفات؛

7- ارائۀ لیســت بیمه بر اساس رده های 
شغلی.

پس از آن آقایان کرمی و قربانی، بازرسان 
ادارۀ کار، به تشریح برخی اقدامات ادارۀ کار 
در این حوزه پرداختند. در ادامه، شــفیعی، 
رئیس ادارۀ تأمین اجتماعی، خانم سالکی فر 
و اسکندری نیز ضمن پاسخ گویی به سؤاالت 
مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی، تأکید 
کردند طبــق قوانین جاری، شــرکت های 
پیمانــکار قبل از به خدمــت گرفتن نیروی 
کار بایــد با انجــام آزمایش هــای معین از 
 ســالمت نیــروی کار خود اطالعــات الزم 

را کسب کنند.
در ادامــۀ ایــن نشســت، تعــدادی از 

مدیران و کارشناســان شرکت هــــــای 
پیمــــانــــکار سؤاالتی در خصوص طرح 
طبقه بندی کارگاه های زیر 2۰ نفر، سختی 
کار پرسنل، مرجع تشخیص مشاغل سخت 
و زیان آور، عناوین شــغلی در لیســت بیمه 
جهت مستمری بازنشســتگی، مسئولیت 
حادثــۀ کارگــران روزمــزد و قــراردادی، 
شفاف ســازی و تفاوت حقوق بازنشستگی 
در اســفندماه یا فروردین ســال بعد، نحوۀ 
به کار گیری کارگــر در کارگاه های مختلف 
و قراردادهــای چندگانــه شــرکت، نحوۀ 
پرداخت حــق اوالد و عائله مندی، ســقف 
مجــاز اضافــه کاری، چگونگی و شــرایط 
تجهیز کارگاه هایی که شــرایط استاندارد 
ندارند و نحوۀ پرداخــت و دریافت حق بیمۀ 
بیکاری مطــرح کردند که مســئوالن ادارۀ 
 کار و تأمین اجتماعی به تفصیل به ســؤاالت 

پاسخ دادند. 

در بخــش پایانی این نشســت غالمرضا 
ملکوتی خواه از حضور و پاسخ گویی مسئوالن 
ادارۀ کار و تأمیــن اجتماعــی و همچنین از 

همکاری و همراهی شرکت های پیمانکار و 
مدیران و مســئوالن فوالد مبارکه و مجتمع 

فوالد سبا تشکر و قدردانی کرد.

با حمایت مجتمع فوالد سبا برگزار شد؛

جلسه پرسش و پاسخ مدیران اداره کار و تأمین اجتماعی با مسئوالن شرکت های پیمانکار

در پی وقوع سیل در اســتان سیستان و بلوچستان و 
بخش هایی از جنوب کشور، مدیریت و کارکنان شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان با درک صحیح از شرایط هموطنان 
سیل زده در فصل سرد سال، با راهبردهای مدیریت ارشد 

شرکت در زمینه مسئولیت های اجتماعی همراه شدند و 
با تخصیص بخشی از حقوق خود به یاری آن ها شتافتند.

معاون نیروی انسانی و ســازمان دهی شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان بــا بیان ایــن مطلب گفــت: یکی از 
محوری ترین موضوعات مطرح شده در قرآن کریم، توجه 
به احســان و نیکوکاری و انفاق در راه خداست و بیش از 
۱۰۰ آیه دربارۀ این موضوعات نازل شده است. از این رو 
و با توجه به باور کارکنان شــرکت به آموزه های دینی و 
اخالقی، پس از این که از ســوی مسئوالن ستاد بحران 
و هالل احمر کشور، اقالم موردنیاز هموطنان سیل زده 
معرفی شد، گروه فوالد مبارکه برای امدادرسانی اعالم 

آمادگی کرد.
عباس اکبری محمدی افزود: به درخواست کارکنان 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن تمهیــدات الزم برای 

جمع آوری کمک های نقدی همکاران اندیشــیده شد 
تا انفاق کنندگان بتوانند با تخصیص بخشــی از حقوق 
خود در راه رضای خالق و هموطنان شــریف سیل زده 

اقدام نمایند.
معاون نیروی انســانی و ســازماندهی شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان در ادامــه از جمــع آوری 2 میلیارد و 
۵۰۰ هزار ریال کمک نقــدی از محل تکمیل برگه های 
منتشرشده در نواحی شرکت و کسر از حقوق کارکنان 
خبــر داد و افــزود: به طور قطع تــا پایــان بهمن ماه، 
 مبالغ اهدایی ســایر کارکنان نیز به ایــن مبلغ افزوده 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: شــرکت فوالد مبارکه عالوه 
بر کمک نقــدی مدیریت و کارکنان خــود با تخصیص 
چند دســتگاه کامیون و تریلر دیواره دار به هالل احمر و 
ادارۀ کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان برای ارسال 
کمک های غیرنقدی مردم شریف استان و آماده سازی 
۵۵8۰ دســت کاپشــن مردانه در این امر خداپسندانه 

مشارکت کرده است.

بیش از 2 میلیارد و 500 هزار ریال؛

اهدای کمک نقدی کارکنان فوالد مبارکه به هموطنان سیل زده

الکترود، یکی از اقالم بسیار 
مهم و استراتژیک برای 

تولیدکنندگان فوالد است، 
بنابراین دسترسی به فرایند 

تولید الکترود گرافیتی در 
برنامه های شرکت فوالد 

مبارکه دیده شده است. از 
این رو این شرکت اقدام به 
مشارکت در طرح الکترود 

اردکان کرده است
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