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قهرمانی تیم فوتسال صنعت 
فوالد مبارکه در دوازدهمین 

دوره مسابقات ایمیدرو

تیم فوتســال صنعت فــوالد مبارکه برای 
سومین دوره متوالی )هت تریک( در مسابقات 
ایمیدرو در بین بیســت تیم شــرکت کننده 
قهرمان شــد. این پیروزی را به همه همکاران 
محترم شرکت فوالد مبارکه تبریک می گوییم

    
تجلیل باشگاه سپاهان از 
افتخارآفرینان اصفهانی

در پایان مســابقات قهرمانی جهان پیوند 
اعضــاء کاروان کشــورمان در جایگاه ســوم 
ایســتاد. در پایان مســابقات قهرمانی جهان 
پیونداعضاء، تیم ایران با کسب ۲۶ مدال طال، 
۳۵ نقره و ۳۳ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت، 
تیم های انگلستان و آمریکا نیز در جایگاه اول 
و دوم ایستادند، در این رقابت ها ۳ طال، 4 نقره 
و ۵ برنز سهم ورزشــکاران اصفهانی بود که به 

شرح ذیل می باشد:
مدال طال: مریم شــریفی رشــته پرتاب 
دیسک، مریم شریفی رشته پرتاب نیزه و بابک 

فتاحی رشته دوبل تنیس روی میز؛
مدال نقره: ســعید تسلیمی رشــته تیرو 
کمان، نجمه کمالی رشــته بدمینتون، بابک 
فتاحی رشــته تنیس روی میز و مریم شریفی 

در رشته پرتاب؛
مــدال برنــز: رضوان نجــارزاده رشــته 
بدمینتون، سعید تسلیمی رشته دارت، نجمه 
کمالی در دوبل رشته بدمینتون، مریم شریفی 
در رشته تنیس و  بابک فتاحی در رشته تنیس 

روی میز تیمی؛
از مدال آوران اصفهانی با حمایت باشــگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان تجلیل 
به عمل خواهد آمد. در دوره  قبلی بازی ها که 
در کشور اسپانیا و شهر ماالگا برگزار شد، تیم 
ایران با ۳۸ ورزشکار ۱۷ طال، ۱۸ نقره و ۱4 برنز  
در بین 4۹ کشور شرکت کننده به دست آورده 

و به مقام یازدهم دست یافته بود.
بیســت و دومین دوره بــازی های جهانی 
پیوند اعضاء با حضور تقریبی ۲۵۰۰ ورزشکار 
از ۵۶ کشور جهان در شهر نیوکاسل برگزار شد 
و بیست و ســومین دوره بازی های جهانی دو 

سال دیگر در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
    

تجلیل از رئیس مرکز بهداشت 
فوالدمبارکه

از دکتر امیرســامان روستایی رئیس مرکز 
بهداشــت فوالدمبارکــه به عنوان پزشــک 
منتخب سازمان های بیمه گر استان اصفهان 
در روز ۳۱ مرداد ماه ســال جاری در ســالن 

همایش های تامین اجتماعی تجلیل شد.
    

افتخاری دیگر در کارنامه 
مجتمع فوالدمبارکه ثبت شد 

در ســال رونق تولیــد به دســت پرتوان 
پوالدمردان مجتمع فوالد ســبا، رکورد تولید 
ماهیانه آهن اسفنجی به میزان ۱۲۸ هزار تن 

در مرداد ماه ۱۳۹۸ به ثبت رسید.

4
اخبار فوالد

مدیرعامــل فــوالد مبارکه، در 
جمع معاونان و مدیران شــرکت، 
بهره بــــرداری هرچــه سریع تر از 
کارخانه تولید کنسانتره سنگان را 
یکی از اهــداف کالن فوالد مبارکه 

دانســت و گفت: با به بار نشــاندن 
سرمایه گذاری های انجام شده در این 
منطقه و به تولید رســیدن این خط 
تولید می توان به تأمین سنگ آهن 

موردنیاز فوالد مبارکه کمک کرد.

مهنــدس حمیدرضا عظیمیان، 
با اشــاره بــه طــرح موفقیت آمیز 
گندله سازی ســنگان و با تأکید بر 
اهمیــت تکمیل زنجیــره فوالد در 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر تصریح 

کرد: در این راستا تمامی برنامه های 
فوالد مبارکه، اعم از تولید و توسعه، 
باید بر مبنای اهداف کالن شــرکت 
و با درنظرگرفتن اولویت و در وقت 
تعیین شده به بهره برداری برسند. 

در نظر داشته باشــیم که کارخانه 
۵ میلیون تنــی تولید کنســانتره 
می توانــد نیاز کارخانــه ۵ میلیون 
تنی گندله سازی سنگان و در ادامه 
بخشــی از نیــاز کارخانه های احیا 
مستقیم گروه فوالد مبارکه را تأمین 

کند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه با 
اشــاره به فاصله میــزان بهره وری 
نیــروی انســانی در کشــورهای 
توســعه یافته و کشــورهای جهان 
سوم و درحال توســعه تصریح کرد: 
برای رســیدن به اســتانداردهای 
جهانــی، در اهــداف کالن فــوالد 
مبارکه در حوزه بهــره وری نیروی 
انســانی، تولید ۱۰۰۰ تن فوالد به 
ازای هر نفر در نظر گرفته شده است 
و امیدواریم با بهینه سازی برنامه ها و 
همت فزاینده نیروی انسانی متعهد 

شرکت به این مهم دست یابیم.
حفظ سهم فوالد مبارکه از تولید 
فوالد کشــور از دیگر مباحثی بود 
که مدیرعامل فــوالد مبارکه ضمن 
اشــاره به آن گفت: در حال حاضر، 
فوالد ایران در رنکینگ جهانی رتبۀ 
دهم و در بین کشــورهای اسالمی 

 رتبــه دوم را بــه خــود اختصاص 
داده است. برای دست یابی به رتبه 
نهم جهانی و کم کردن فاصله با ردۀ 
اول در بین کشورهای اسالمی باید 
با همــکاری مســئوالن و نهادهای 
مرتبــط و با اجــرا و بهره بــردارِی 
طرح هایــی همچون طــرح جامع 
۱۰ میلیون تنی فوالد منطقه ویژه 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
در اســتان هرمزگان در این مسیر 

گام برداریم.

مهندس حمیدرضا عظیمیان:

بهره برداری از کنسانتره سازی سنگان از اهداف کالن فوالد مبارکه است

گزارش

خبر

ایمنــی کار و کاهش حوادث ضمن کار و رســیدن به 
استانداردسازی مشــخص در حوزه ایمنی کار از اهداف 

برگزاری این همایش است.
همایش بازرســان کار در اســتان اصفهــان با هدف 

استاندارد سازی و افزایش ایمنی و کاهش حوادث در کار 
به میزبانی شرکت فوالدمبارکه در حال برگزاری است.

در این مراســم کیانــی، رئیس ایمنی آتش نشــانی 
فوالدمبارکه، مقصودی، رئیس اداره بازرســی کار استان 

اصفهان و مدرســی فر، مدیر ایمنی بهداشــت و محیط 
زیست HSE فوالد مبارکه حضور داشته که در راستای 
تاثیرگذاری نقش ایمنی در صنعــت و کارگاه ها به نکات 
اثرگذار و ارزشمندی اشــاره داشتند. ایمنی کار و کاهش 
حوادث ضمن کار و رسیدن به استانداردسازی مشخص 

در حوزه ایمنی کار از اهداف برگزاری این همایش است.
در این جلســه بیش از ۶۰ نفر از بازرســان کار استان 

اصفهان حضور دارند.
فوالدمبارکــه در راســتای استانداردســازی فضای 

 ایمنی در محیط کارگری در اســتان اصفهان پیشــتاز 
بوده است.

همچنین در حاشــیه این مراســم کارگاه تخصصی 
ایزوهای ایمنی کار توسط رئیس مرکز تحقیقات استان 

اصفهان مطرح شد.
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در مورد موارد و نکات 
مطرح شده در جلسه نیز توسط بازرسان مطرح و مقصودی 
به عنوان رئیس اداره بازرسی اســتان اصفهان پاسخگو 

بازرسان بود.

مدیرعامل آتیــه فوالد نقــش جهان در 
حاشیه جلســه مدیران هلدینگ آتیه فوالد 
با مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در خصوص 
افتتاحیه و بهــره بــرداری از کارخانه تولید 
بنتونیــت آتیه فوالد ســنگان گفــت : این 
کارخانه با سرمایه گذاری اولیه ۱4۰ میلیارد 
ریال احداث و ظرفیت تولید آن ۱۰۰ هزار تن 

و قابل افزایش تا ۱۵۰ هزار تن در سال است.
حســین کفعمی، ضمن اشــاره به اینکه 
افتتاح کارخانه تولید بنتونیت یک گام اساسی 
در جهت خودکفایی استان خراسان رضوی به 
این ماده و همچنین تالش جهت اجابت شعار 
امسال مبنی بر رونق تولید بوده است، اظهار 
کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری اولیه ۱4۰ 
میلیارد ریال احداث و ظرفیت تولید آن ۱۰۰ 
هزار تن و قابل افزایش تا ۱۵۰ هزار تن در سال 

اســت. وی با بیان اینکه شایان ذکر است این 
واحد تولیدی به طور مستقیم برای ۲۰ نفر و 
غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می 
کند، گفت: همچنین این کارخانه نیاز گندله 
سازی شرکت فوالد سنگان با ظرفیت تولید 
۵ میلیون تن و سایر شرکت های منطقه را به 

پودربنتونیت را نیز تأمین می کند.
مدیرعامل آتیه فوالد نقش جهان مطرح 
کرد: یکی از ویژگی های این طرح زمان کوتاه 

4 ماه برای بهره برداری از آن است.
وی تاکید کرد: ســرمایه ایــن طرح ۱4 
میلیارد تومان بــود که چنانچــه این طرح 
امســال آغاز می شــد قطعا به جهت مسائل 
تورمــی و افزایش هزینه ها میزان ســرمایه 
گذاری حتی به بیــش از ۲۰ میلیارد تومان 
نیز می رســید. کفعمی اضافه کرد: بازگشت 

ســرمایه این طرح با توجه به طرح توجیهی 
یک سال و ۹ ماه است.

وی گفت: مصــرف بنتونیــت در هر تن 
گندله حدود ۱۷ کیلوگرم اســت، اما با توجه 
به کیفیت مرغــوب این طــرح مصرف به ۹ 

کیلوگرم کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
همچنین اظهار کرد: آتیه در مسیر توسعه قرار 
گرفته و در چند ماه آینده مشابه طرح مذکور 

را در استان هرمزگان عملیاتی خواهیم کرد.
کارخانه صنعتــی ومعدنــی آتیه فوالد 
سنگان تولید کننده پودر میکرونیزه بنتونی 
یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه 
فوالد نقش جهان با حضــور محمود نگهبان 
نماینده مردم خــواف در مجلس شــورای 
اسالمی، رســولی معاون اســتاندار، طیب 

نیا معاون خرید فوالد مبارکــه، ترابی مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، امرایی 

مدیرعامل فوالد سنگان و کفعمی مدیرعامل 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان افتتاح شد.

به میزبانی شرکت فوالدمبارکه؛

همایش بازرسان کار در استان اصفهان 

مدیرعامل آتیه فوالد نقش جهان:

تولید بنتونیت یک گام اساسی در جهت خودکفایی به این ماده است

برای رسیدن به 
استانداردهای جهانی، در 
اهداف کالن فوالد مبارکه 
در حوزه بهره وری نیروی 

انسانی، تولید 1000 تن 
فوالد به ازای هر نفر در 
نظر گرفته شده است و 

امیدواریم با بهینه سازی 
برنامه ها و همت فزاینده 

نیروی انسانی متعهد 
شرکت به این مهم دست 

یابیم
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