
t oseei r ani . i r
بنگاهها4

در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
انجام شد؛

افزایش 240 دستگاه خودروی 
سنگین در فوالد مبارکه

صادق فرخی، مدیر خدمات عمومی و امور 
رفاهی فوالد مبارکه گفــت: به منظور رعایت 
هرچه بهتــر فاصله گذاری هــای اجتماعی و 
تحقق اســتراتژی تولید پایدار در شــرکت، 
240 دســتگاه اتوبوس و مینــی بوس جدید 
 به ناوگان حمل ونقل عمومــی فوالد مبارکه 

اضافه شد.
وی گفت: یــــکی از اســتراتژی هایی که 
برای مقابله با ویروس کرونا در شــرکت فوالد 
مبارکه تدوین شــد، رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی بود کــه این اســتراتژی در حوزۀ 
 ایاب و ذهــاب کارکنــان به صــورت کامل 

اجرا می شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه یکــی از ابزارهای 
اجرایی این سیاســت افزایش تعــداد ناوگان 
حمل ونقل عمومی اســت، گفــت: در همین 
خصوص همچنین سیســتم تردد به صورت 
شــناور تغییر کرد و بازۀ زمانی ورود و خروج 
کارکنان گســترده تر شــد؛ به نحوی که بازۀ 
زمانی تــردد از ســاعت 6 تــا 7:30 صبح، به 
ساعت 6 تا 8:30 صبح تغییر یافت و این باعث 
کاهش بار ترافیکی جاده ای و کاهش ازدحام 
در پارکینگ هــای ســبک و ســنگین فوالد 

مبارکه شد.
مدیر خدمات عمومــی و امور رفاهی فوالد 
مبارکه در ادامه، آموزش و افزایش سطح آگاهی 
رانندگان را از دیگر مباحث مهم کنترل ویروس 
در ناوگان ترابری اعالم و اظهــار کرد: طبعا با 
اضافه شدن این اتوبوس ها و مینی بوس ها، باید 
راننده های جدیدی به سیستم ترابری شرکت 
اضافه می شد. بنابراین هم زمان با هفتۀ ناجا، در 
جلسۀ هم اندیشی با فرماندهی راهور استان و 
فرماندهان ستادی، موضوع آموزش رانندگان 
مطرح و مقرر شد از دانش اساتید راهنمایی در 
این زمینه و سایر موضوعات مرتبط بهره گیری 

شود.

فرخی در تشــریح اقدامــات در نظر گفته 
شده برای رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
و فاصله گذاری هــای اجتماعــی در ناوگان 
ترابری فوالد مبارکه گفت: قرار شد حداکثر از 
50 درصد ظرفیت اتوبوس ها استفاده شود، تا 
جایی که به ازای هر نفر دو صندلی پیش بینی 
شد و همکاران با آرایش زیگزاگ از صندلی ها 
استفاده کنند تا در اثر مجاورت، انتقال ویروس 

صورت نگیرد. 
همچنیــن اتوبوس هــای شــیفت دو 
بــار  و   اتوبوس هــای روزکار یک بار توســط 
اکیــپ مخصوص بــا زمان بندی مشــخص 
ضدعفونی شــوند. این در حالی اســت که به 
همۀ اتوبوس ها پمپ های دســتی دولیتری 
بــرای ضدعفونــی اختصاص داده شــده که 
روزانه شارژ می شــود و رانندگان محترم بعد 
از پیاده کردن همــکاران، روکش صندلی ها، 
 دسته ها و جاهایی را که در معرض تماس بوده 

ضدعفونی می کنند.
مدیر خدمات عمومی و رفاهی فوالد مبارکه 
در ادامه گفت: در حال حاضر به منظور رعایت 
هرچه بیشــتر فاصله گذاری های اجتماعی و 
توجه به سالمت کارکنان و اســتمرار تولید، 
همــکاران روزکار نیز با ظرفیــت 50 درصد 
به صورت یک روز در میــان در محل کار خود 

حاضر می شوند.
وی بــا تأکید بــر اینکه همــۀ رانندگان و 
کارکنان شرکت دائما مورد پایش و غربالگری 
قرار می گیرنــد گفت: عزیزان مشــکوک به 
ابتالی این ویروس سریعا شناسایی و پس از آن 
جهت بازیابی سالمتی کامل خود تحت مداوا 

قرار می گیرند. 
ایــن در حالی اســت کــه بــا تمهیدات 
اندیشیده شــده در حــوزۀ معاونــت نیروی 
انسانی شــرکت، سیســتم خوداظهاری نیز 
برای همــۀ همــکاران تعریــف و عملیاتی 
شده اســت تا به این وســیله همکاران دائما 
وضعیت سالمت جسمانی خود را در سیستم 
 اعالم و ثبــت و ضبط کنند تــا انتقال بیماری 

به حداقل برسد.
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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکــه، از طریق 
صفحۀ اختصاصی این شــرکت در 
آپارات با مدیران و کارکنان آن گفت 

وگو کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: اینکه همچنان به دلیل شرایط 
خاص موجود و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ویروس کرونــا امکان 
حضور در همۀ بخش ها وجود ندارد 

بسیار باعث تأسف است. 
مهنــدس عظیمیــان در ادامه، 
ضمن تشریح دستاوردهای شرکت 
در ســال جاری گفت: فوالد مبارکه 
از آغاز شیوع ویروس کرونا و به طور 
مشــخص از ابتدای ســال جاری، 
مجددا مورد تحریم هــای ظالمانه 
و یک جانبــۀ آمریکا قــرار گرفت و 
به همین دلیل در حــوزۀ صادرات 
محصوالت، تأمین کاالها و تجهیزات 
موردنیاز و همچنین جابه جایی  ارز    
با مشــکالت جدی تری روبه رو شد. 
این در حالی است که شیوع ویروس 
کرونا نیــز این شــرکت را همانند 
تمامی فوالدسازان جهان با مشکالت 
عدیده ای مواجه ساخت. بااین حال 
شاهد بودیم که با عنایت به شرایط 

اقتصادی کشور و اهمیت تولید که 
بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته است، مدیریت شرکت 
با تعهد و دقت بیشــتر به امر تولید 

همت گماردند.
وی تصریح کــرد: اگرچه به طور 
میانگین از حدود 60 درصد مناطق 
کشور برای فوالد مبارکه مواد اولیه 
و قطعات و برای حدود 100 درصد 
مناطق کشور نیز محصوالت فوالد 
مبارکه ارســال می شــود و این امر 
می توانست از لحاظ شیوع ویروس 
کرونا مشکالت خاصی ایجاد کند، 
اما با تالش و زحمت همۀ همکاران 
و کادر ایمنی و بهداشــتی شرکت، 
این شرایط سخت تاکنون به خوبی 
مدیریت شده اســت تا چرخ تولید 
شــرکت همچنان در حال گردش 
باشــد و کشــور از نظــر ورق های 

فوالدی با مشکل مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه خاطرنشــان کرد: استاندار 
محترم اصفهان نیز در گزارش خود 
به دولت، از فــوالد مبارکه به عنوان 
یکی از شــرکت های ســرآمد یاد و 
اعالم کرده اســت که این شــرکت 
بــا رعایت کامــل شــیوه نامه های 

بهداشتی اجازه نداده در روند تولید 
کوچک ترین وقفه ای ایجاد شود.

خصــوص  همیــن  ر  د ی  و
خاطرنشــان کرد: از زمان شــیوع 
ویــروس کرونــا، تولید بســیاری 
ن بــا کاهــش  ا ز ز فوالدســا ا
قابل مالحظه ای مواجه شــده، اما 
خوشبختانه فوالد مبارکه به عنوان 
یکــی از فوالدســازان مطــرح 
بین المللی افزایش تولید نیز داشته 

است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه، 
ضمن قدردانــی از عملکرد مدیران 
و کارکنان شــرکت در این شرایط 
خاص گفــت: بدون شــک، در این 
مسیر، همراهی مســئولین منطقه 
و استان، نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی و مسئولین وزارت 

صمت قابل تقدیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره بــه اهمیــت توجه 
هرچه بیشــتر به معیشت کارکنان 
خاطرنشــان کــرد: بــا مذاکرات 
به عمل آمــده در ایــن خصــوص، 
تمهیدات الزم در دســتور کار قرار 
گرفته تا کارکنان با آسودگی بیشتر 
به کار و تالش در راه شکوفایی هرچه 

 بیشتر اقتصاد کشــور ادامه دهند.
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل 
فوالد مبارکه در ایــن گفت وگوی 
زنده، به تعهدات فــوالد مبارکه در 
زمینــۀ مســئولیت های اجتماعی 
اختصاص یافت. وی در این خصوص 
اظهار کــرد: این شــرکت در هیچ 
مقطعی نسبت به مسائل و مشکالت 
جامعه بی اعتنا نبوده، از جمله زمانی 
که ســیل در بخش هــای مختلف 
کشــور جاری شــد و یا هم اکنون 
که شــیوع ویروس کرونا موجبات 
رنجش هم وطنــان را فراهم آورده 

است.
مهندس عظیمیــان در همین 
زمینــه گفــت: تاکنــون فــوالد 
مبارکــه با صرف بودجــه ای بالغ بر 
70 میلیارد تومان، بیمارستان ها و 
شبکۀ بهداشت را یاری کرده است. 
عالوه بر این، با همکاری دانشــگاه 
علوم پزشــکی، اکســیژن بسیاری 
از بیمارســتان های تحت پوشش 
این دانشگاه را در اســتان اصفهان 
و بسیاری از اســتان های کشور، تا 
پایان سال جاری، به ارزش بیش از 
72 میلیارد تومان تأمین کرده است. 
در این شرکت عقیده بر این است که 

کمک به هم وطنان در این شــرایط 
بحرانی خدمتی بی منت از ســوی 

فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه، 
توجه این شــرکت به توسعۀ ورزش 
اســتان را از دیگــر برنامه های این 
شــرکت در حوزۀ مســئولیت های 
اجتماعی دانســت و اضافــه کرد: 
در نظر اســت با حمایت بیشــتر از 
باشگاه فوالد مبارکۀ ســپاهان در 
همۀ رشــته های ورزشــی، به ویژه 
فوتبال، استان اصفهان را در کشف 
اســتعدادهای نو و به دست آوردن 
افتخارات بیشــتر یاری کنیم تا این 
باشــگاه همچنان در توسعۀ ورزش 
استان و کشــور مؤثر واقع شود. این 
در حالی است که باشگاه نیز خود را 
به علم روز مجهز کرده و در اقدامی 
مفید از اپلیکیشــنی به نام »باســا 

مدیا« رونمایی کرده است.
عظیمیان در ادامــه به دو پروژۀ 
بزرگ و مهم در دســت اقدام فوالد 
مبارکه اشــاره کــرد و گفت: فوالد 
مبارکه برای حفظ ســهم خود در 
تولید فوالد کشــور و بــرای اینکه 
همچنان به عنوان سازمانی موفق در 
میان شرکت های فوالدساز جهانی 

مطرح باشد، اجرای دو پروژۀ بسیار 
مهم نورد گرم شمارۀ 2 و طرح تحول 
دیجیتال را در دستور کار خود قرار 
داده اســت. برای اجرای پروژۀ نورد 
گرم شمارۀ 2 تیمی ده نفره از بهترین 
کارشناسان و مهندسان شرکت، در 
سخت ترین شرایط و قرنطینۀ کامل، 
در حال مذاکــره با پیمانــکاران و 
سازندگان داخلی و خارجی هستند 
تا ایــن مأموریت خطیــر را انجام 
دهند. بر اساس پیش بینی ها، پروژۀ 
نورد گرم شمارۀ 2 تا سه سال دیگر 
به بهره برداری خواهد رسید و کشور 
را از واردات ورق بی نیــاز خواهــد 
کرد. همچنین با بهره برداری از این 
ابرپروژه، یک میلیون تن ورق مازاد 
بر مصرف داخلی تولید خواهد شد.  
در این حالت، با کوتاه شــدن دست 
واسطه ها، بازار ســیاه و التهاب بازار 
از بین خواهد رفــت و زمینۀ ایجاد 
ارزش افزودۀ بیشــتر و صادرات نیز 

فراهم خواهد شد.
وی در خصوص دیگر پروژۀ عظیم 
فوالد مبارکه گفت: تحول دیجیتال 
و به کارگیری نسل چهارم تکنولوژی 
در این شــرکت از دیگر پروژه های 
در دســت اجرای این شرکت است 
کــه از پنجــم مردادماه ســال 95 
آغاز شــده اســت. این طرح که در 
هیچ یک از ســازمان های کشــور، 
به طور جامع و یکپارچه، پیاده سازی 
نشــده اســت، موجبات مدیریت 
و ادارۀ هوشــمند فــوالد مبارکه را 
فراهم خواهد کرد و در نهایت باعث 
افزایــش بهره وری و ارزش ســهام 
ســهامداران می شــود. بــا اجرای 
این طرح فوالد مبارکــه همچنان 
به عنوان سازمانی جهان تراز مطرح 
خواهد بود. به خاطر داشــته باشیم 
اجرای این دو پروژۀ بزرگ همدلی 
 همۀ همکاران و مدیران ســازمان 

را می طلبد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد 
در نیمۀ دوم ســال جهش تولید نیز 
مدیران و کارکنان در سالمتی کامل 
با همدلی و همکاری هرچه بیشــتر 
و با رعایــت کامل شــیوه نامه های 
بهداشــتی و فاصله گذاری هــای 
اجتماعــی برنامه های شــرکت را 

محقق سازند.

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال  مطرح کرد:

حفظ جایگاه جهانی فوالد مباركه با طرح های نورد گرم 2

خبر

در جلــسه ای با حضـــور اعضــــای شـــورای تأمین 
شهرستـــان مبارکه و مدیرعــامـل فوالد مبارکه بر توسعۀ 
همکاری های طرفین به منظور توسعۀ پایدار منطقه تأکید شد.

در این جلسه که در محل برگزاری جلسات کمیتۀ مدیریت 
فوالد مبارکه برگزار شد، اصغر هدایت، فرماندار این شهرستان، 
هدف حضور خود و ســایر همراهان را تقویت همکاری های 
دوجانبۀ شهرســتان و فــوالد مبارکه مطرح کــرد و گفت: 
خوشــبختانه امروز فوالد مبارکه بیش از هر زمان دیگر برای 
منطقه و کشور موجب برکت اســت و عالوه بر بخش صنعت 
در حوزۀ مســئولیت های اجتماعی نیز به خوبی ایفای نقش 

کرده است.
وی از تأمین اکســیژن بیمارســتان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی توســط فوالد مبارکه به صورت رایگان 
و مساعدت مالی این شــرکت به برخی بیمارستان ها و مراکز 
بهداشتی و درمانی به عنوان نمونه های بارز تعهد فوالد مبارکه 
به مسئولیت های اجتماعی این شــرکت یاد کرد و گفت: این 
مساعدت ها هیچ درآمدی برای فوالد مبارکه نداشته و بنابراین 

شایستۀ قدردانی است.
وی خاطرنشــان کرد: مردم شریف شهرســتان مبارکه 
باید احساس کنند که فوالد مبارکه کنارشان است و به دلیل 
مسئولیت  اجتماعی که بر دوش خود احساس می کند، همیشه 
برای یاری آنان پیش قدم بــوده و از این به بعد نیز همین طور 

خواهد بود.
در ادامه، ســرهنگ عطائی فرمانده حوزۀ مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان مبارکه نیز از اهتمام 
ویژۀ مدیرعامل فوالد مبارکه و همکاری این شرکت در اجرای 
رزمایش مواســات و کمک های مؤمنانه و یاری رســاندن به 

آسیب دیدگان بیماری کرونا قدردانی کرد.
پس از آن، ســرهنگ محمدی، فرمانده نیروی انتظامی 
شهرستان مبارکه نیز با اشــاره به اهمیت موضوع امنیت در 

جامعه اظهار داشت: مجموعۀ فوالد مبارکه مجموعه ای بسیار 
عظیم و گسترده است و التزام بخشی به این مجموعه از اهمیت 
خاصی برخوردار است. به همین دلیل باید از بخش های حراست 
و حفاظت فیزیکی که نیروی انتظامی را در این راســتا یاری 
می کنند، تشکر و قدردانی کنیم. به خاطر داشته باشیم نباید 
چرخ تولید فوالد مبارکه به هر دلیل از جمله مباحث امنیتی 
متوقف گردد، چراکه در این صورت شاهد وارد آمدن لطمات 

جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهیم بود.
ابوالحسنی، رئیــس دادگســتری شهرســتان مبارکه 
نیــز با تأکیــد بر لزوم همــــکاری های هرچه بیشتر فوالد 
مبارکه در پشتیبانی و حمایت از ثبات و امنیت منطقه گفت: 
مساعدت های فوالد مبارکه به کارگاه های اشتغال زایی زندان 
اسدآباد در نوع خود شایستۀ قدردانی است. این اقدامات نه تنها 
برای زندانیان و خانواده های ایشان، که در اصل برای کل جامعه 
مفید اســت و برای مدیریت و کارکنان این شرکت خیرات و 
مبرات خاص خود را در پی دارد و مصداق باقیات الصالحات است.
در ادامۀ جلسه، سید محسن هاشمی، شهردار مبارکه نیز 
به نمایندگی از سایر شــهرداران از تعامل سازندۀ مدیرعامل 
فوالد مبارکه با مسئولین و شهرداران منطقه  قدردانی کرد و 
پیشنهادهایی نظیر احداث شرکت بازیافت زباله های شهرستان 
در یک پایلوت کامال علمی، اســتفاده از ســرباره های فوالد 
مبارکه در ساخت بلوک فرش، آسفالت و جدول بتنی موردنیاز 
شــهرداری های منطقه، طرح جامع گردشگری شهرستان و 
رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت های گردشگری موجود و 
حل مشکالت ترافیکی شهرستان با همکاری فوالد مبارکه را 

مطرح کرد.
سید محمد اطیابی، شهردار طالخونچه هم با طرح مشکل 
درآمد شهرداری ها گفت: یکی از مشکالت شهرداری ها درآمد 
است. هزینه ها بر سر جای خود هست و ســال به سال اضافه 
می شود، ولی درآمد شهرداری متأسفانه جوابگوی هزینه ها 

نیست. به همین منظور دو تا سه طرح درآمدزایی در شهرستان 
ارائه شده و همکاری فوالد مبارکه می تواند شهرداری ها را در 

رسیدن به درآمد پایدار یاری کند.
در ادامۀ این جلسه، مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه ضمن خیرمقدم به میهمانان و استقبال از طرح های 
پیشنهادی در جلسه گفت: جایگاه فوالد مبارکه جایگاه ملی 
است، اما این امر هیچ گاه باعث نشــده ایفای نقش منطقه ای 
شرکت تحت تأثیر قرار گیرد. فوالد مبارکه به خوبی از اهمیت 
تعامل با شهرستان آگاهی دارد و در عمل هم نشان داده است 
که با مسئولین و نهادهای شهرستان همکاری و همراهی خوبی 
داشته است. فوالد مبارکه معتقد است تمامی تعاریف قانونی باید 
مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود؛ چون ارتباطات منطقه ای به 
ما کمک می کند کارمان را درست تر انجام دهیم. تعامل و رفاقت و 
صمیمیت و همکاری از جمله شعارها و اهداف و وظایف مدیریت 
فوالد مبارکه است. همان طور که الحمداهلل نتایج این دوستی و 

رفاقت را تا به امروز بارها دیده ایم.
وی در خصوص پیشــنهاد پروژۀ احداث کارخانۀ بازیافت 
گفت: این پروژه باید توجیه داشته باشد و میزان مواد باید به حد 
کافی برسد. باید منطقه ای عمل شود تا کارخانه توجیه اقتصادی 
داشته باشد. ازآنجاکه بازیافت زبالۀ تر می تواند به بهبود بهداشت 
و محیط زیست منطقه کمک کند، فوالد مبارکه بدون اینکه 
دنبال سود و مشارکت باشد و عمدتا با هدف بهبود فرایندهای 
زیســت محیطی و کمک به توســعۀ پایدار، این طرح را مورد 

مطالعه قرار خواهد داد.
وی در خصوص پیشنهاد استفاده از سرباره های فوالد مبارکه 
در تولید جداول بتنی برای شهرداری ها نیز گفت: این شرکت 
هیچ مشکلی با این طرح ندارد،ولی باید به خاطر داشته باشیم 
در حوزۀ نحوۀ استفاده از ســرباره، سازمان تحقیقات مسکن 
متولی امر است که قانون به او اجازه داده بخشنامه صادر کند و 
متقاضیان می توانند از این سرباره برای زیرسازی و جاده سازی 

استفاده کنند. اگر شهرداری های منطقه بخواهند و بتوانند از 
سرباره اســتفاده کنند، فوالد مبارکه هیچ مشکل ندارد، ولی 
برای کاربری که در این جلسه مطرح شد و برای قانونی شدن آن 

فقط مرکز تحقیقات تهران اجازه دارد پیگیر این مسئله باشد.
نظر مثبت فوالد مبارکه در زمینۀ توسعۀ گردشگری منطقه 
و حل مســائل ترافیکی شهرســتان از دیگر مباحثی بود که 
مدیرعامل شرکت در این جلسه، ضمن ارائۀ راه حل، به آن ها 

پرداخت.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه جایگاهی ملی دارد؛ بنابراین 
انتظار می رود در برخورد با مسائل این شرکت با نگاه محلی رفتار 
نشود. برداشت آب این شرکت در سال 1372 که 2.3 میلیون 

تن تولید داشته
 20 میلیون مترمکعب آب، یعنــی در حدود یک درصد از 
کل آب زاینده رود بوده و خوشبختانه امروز نیز با رویکردهای 
اســتفادۀ بهینه از منابع آبی و انرژی، با تولیــد 7.2 میلیون 
تن و ســرمایه گذاری های کالنی که در جمع آوری و تصفیۀ 
پساب های شهری و صنعتی داشــته، همچنان 20 میلیون 
مترمکعب برداشت آب دارد. بنابراین باید اذعان داشت فوالد 

مبارکه هیچ گاه خود را فارغ از مسائل منطقه ای نمی داند.
وی تصریح کرد: ارتباطات شرکت و منطقۀ پیرامون باید 
مانند گذشته و حتی نزدیک تر و صمیمانه تر از گذشته باشد تا 
اهداف مشترک تأمین شود. همچنان که فوالد مبارکه با شیوع 
ویروس کرونا به یاری همۀ مســئولین و هم میهنان شتافت، 
انتظار می رود مسئولین محترم نیز این شرکت را در تنگناهایی 

نظیر اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 یاری دهند.
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