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همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛
دیدار با خانواده شهدا

همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایندگان 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، 
فرماندار و نماینده شهرســتان مبارکه با پدر 
شــهیدان ضیائی) مجید، اصغر، خدابخش، 
محمد ( و پدر شهیدان زینلی ) شعبانعلی، اکبر 

، اصغر ( دیدار کردند.
همچنین در ایــن هفتــه همایش بزرگ 
رزمندگان، جانبازان و ایثارگران شهرســتان 

مبارکه برگزار شد.
    

 رشد تولید فوالد مبارکه 
در شش ماهه نخست امسال

مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه 
گفت: توجه به ایمنی و کاهش حوادث از جمله 
اقدام های مثبتی اســت که در فوالد مبارکه 
انجام شده به طوری که شــاهد کسب رکورد 

کمترین میزان حوادث ایمنی هستیم.
وی ادامه داد: تولید فوالد مبارکه در شش 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رشد همراه بوده به طوری که درصد 
تحقق برنامه تولید فوالد خام شــش ماهه در 
گروه فوالد مبارکه شامل فوالد مبارکه، سبا و 

هرمزگان به ۱۰۹ درصد رسیده است.
    

 مدافع تیم ملی فوتبال ایران 
در سپاهان

فاطمه عادلی مدافع تیم ملی فوتبال ایران 
به تیم بانوان فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

فاطمه عادلی ســابقه قهرمانی با تیم آینده 
ســازان میهن نجف آباد در لیــگ برتر ایران 
و همچنین ســابقه حضور در تیــم های ملی 
نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن ایران را در 
کارنامه دارد. این بازیکن اصفهانی که دو فصل 
گذشــته پیراهن دیگر تیم همشــهری یعنی 
ذوب آهن را بر تن کرده بود با عقد قراردادی به 
مدت یک سال به جمع طالیی پوشان اصفهانی 
پیوست.  عادلی پیرامون پیوستن به سپاهان، 
گفت: از سوی باشگاه فوالدمبارکه سپاهان از 
دوسال پیش پیشنهاداتی داشتم، اما ترجیح 
دادم چالش هایی که در ذوب آهن وجود دارد را 
تجربه کنم و بعد از آن به یک تیم بزرگتر بروم و 
امسال تصمیم گرفتم به تیم بزرگ فوالدمبارکه 
سپاهان اضافه شوم. وی پیرامون سرمربی تیم 
سپاهان اظهار کرد: در تیم ذوب آهن برای بیان 
محمودی بازی کرده ام، مهم هم نتیجه گیری 
تیم است، باید در هرشرایطی در اختیار مربی 

و تیم بود و با تمام توان در اختیار تیم باشیم .
فاطمه عادلی پیرامون تمرینات ســپاهان 
گفت: اکنون در فاز بدنســازی هســتیم و در 
هفته آخر به تمرینات تاکتیکی می پردازیم، 
در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان امکانات بسیار 
عالی است و سال گذشته نیز امکانات خوبی را 
در اختیار تیم بانوان قرار داده شد، به هواداران 
تیم سپاهان قول می دهم که تمام تالش خود 

را برای تیم انجام دهم.
بازیکن تیم فوتبــال بانوان ســپاهان در 
پایان پیرامون ورود بانوان به ورزشگاه ها برای 
تماشای فوتبال آقایان، گفت: این حق طبیعی 
زنان است که برای تماشای فوتبال به ورزشگاه 
ها بروند، من یکی از زنانی بودم که برای بازی 
تیم ملی با بولیوی به ورزشــگاه آزادی رفتم، 

تجربه ای بسیار شیرین و هیجان انگیز بود.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی

صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم در کشــور، 
توانســته رتبه دهم دنیا را به خود اختصاص دهد و نقش 
اساسی در توســعه ایران ایفا کند و کشــور را از وابستگی 
به نفت برهاند. این صنعت هــم اکنون عالوه بر تامین نیاز 

داخل، سهم عمده ای در صادرات کشور دارد. 
در شــرایط اقتصاد فعلی کشــور، حضــور بنگاه های 
اقتصادی موفق در صنعت فوالد می تواند تاثیر بســزایی 
در بالندگی کشور داشته باشــد که در این بین می توان به 
گروه فوالد مبارکه اشاره کرد که توانسته است تاثیر مثبت 
و ارزنده ای در اشتغال زایی، میزان تولید، فروش و صادرات 
داشته باشد. به نحوی که به گفته رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت »نهضت ساخت داخل، حرکت بزرگی در 
اقتصاد کشور است که در بازدید از فوالد مبارکه، جلوه ای 

از این نهضت آشکار شد«.
این شرکت با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در راستای 
توســعه و ارتقاع ســطح تولید و دانش، گام های اساسی 

برداشته و شــرکت های زیر مجموعه آن نیز متاثر از این 
مدیریت، توانســته اند موفقیت های بسیاری را از آن خود 
کنند. که در ایــن بین می توان به تولیــد بیش از نیمی از 
فوالد کشور و اشغال زایی چند ده هزار نفری توسط فوالد 
مبارکه اشاره کرد که این امر حاصل تدبیر مدیریت موفق 

این شرکت بوده است.
در این شرایط سخت اقتصادی ســنگ اندازی برخی 
از مســئولین نه تنهــا راه را برای پیشــرفت کشــور باز 
نخواهد کــرد، بلکه پیشــرفت بنگاه هــای اقتصادی را 
با مشــکل مواجه می کند. بــا این وجود روز گذشــته در 
صحن علنی مجلس شــاهد ســوال نماینده فالورجان 
از وزیــر صمــت بودیم کــه خوشــبختانه وزیر پاســخ 
 قاطعــی بــه وی داد و تاکید کرد کــه قانــون را کامل 

اجرا کردیم.
رحمانی عنوان کرد: در خصوص شــرکت های تابعه و 
شرکت هایی که به نحوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در آنها سهام دارد نیز قانون به طور کامل اجرا شده است. 
به عنوان مثال با وجود آنکه ما در شــرکت فوالد مبارکه 
۱۷ درصد سهام داریم، قانون را کامل اجرا کردیم و برای 
مدیر مورد تاکید نماینده محترم ســوال کننده نیز همه 

اســتعالمات قانونی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی 
و ســایر نهادهای مرتبط اخذ شــده و بر مبنای آنها عمل 

کرده ایم.
به عقیــده نگارنده؛ وظیفه جهــادی و انقالبی هر فرد 

در هر مســئولیتی حمایت از مدیران موفــق بنگاه های 
اقتصادی اســت تا بتوانند بــا رشــد و بالندگی صنعت، 
 زمینه اشــتغال زایی، صادرات و پیشرفت این مرز و بوم را 

فراهم کنند.

در مسیر پیشرفت بنگاه های اقتصادی سنگ اندازی نکنیم
یادداشت
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مدارس مهر فوالد سنگان با حضور 
رخشــانی مهر معاون وزیــر آموزش 
و پرورش و رییس نوســازی،تجهیز 
مدارس کشــور، حجت االســالم و 
المســلمین شمســیان امام جمعه، 
محمود نگهبان نماینده مجلس شورای 
اسالمی، حسین سنجرانی فرماندار، 
علی امرایی مدیرعامل فوالد سنگان و 
جمعی از فرمانده  هان نظامی و انتظامی 
و دیگر مســئوالن منطقه، با حضور 
پرشــور دانش آموزان و مردم مناطق 

محروم شهرستان خواف، افتتاح شد.
در این مراسم، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه که از طریق 
ویدئوکنفرانــس در ایــن مراســم 
سخنرانی می کرد، بهره برداری از این 
مدارس را به همه مردم و مســئوالن 
شهرستان خواف تبریک گفت و افزود: 
نواخته شدن زنگ مدارسی که فوالد 
مبارکه و فوالد سنگان با افتخار برای 
بنای آن ها آســتین همت باال زدند، 
لحظه ای باشکوه و بسیار مسرت بخش 

است.
وی با بیــان این که در فــاز اول و 
هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 

چهار مدرسه از هفت مدرسه تعهدشده 
طی مدت صد روز آماده بهره برداری 
شد، گفت: هم زمانی بهره برداری از این 
مدارس با هفته دفاع مقدس از این نظر 
حائز اهمیت است که کمک به ارتقای 
دانش فرزندان ایران اسالمی و اهمیت 
تحصیل و کســب علم کمتر از دفاع از 

مرزهای کشور نیست.
عظیمیــان تصریح کــرد: فوالد 
مبارکه و فوالد سنگان در راستای عمل 
به مســئولیت های اجتماعی خویش 
در این پروژه ماندگار سرمایه گذاری 

کرده اند.
وی در همین راستا از حمایت های 
مسئوالن این استان و سازمان توسعه و 

نوسازی مدارس قدردانی کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه از توسعه 
صنعت در مناطق مســتعد به عنوان 
فرصتــی بــرای محرومیت زدایی، 
اشتغال زایی و توســعه پایدار نام برد 
و اظهــار امیدواری کــرد: با توفیقات 
الهــی بتــوان در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی همچنان به 
مردم شریف کشور خدمت رسانی کرد.
در مراســم افتتاح  ایــن مدارس، 

علی امرائی، مدیرعامل فوالد سنگان 
ضمن خیر مقدم و گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و یاد وخاطره شــهیدان 
، فوالد ســنگان را محور واقعی تولید، 
اشتغال و توسعه در منطقه دانست و 
گفت:  فوالد مبارکه در کشور عالوه بر 
حرکت موثر در سنگر تولید و پیشرفت، 
در سنگر دیگری به نام مسئولیت های 
اجتماعی مشــغول خدمت رسانی به 
مردم عزیز ایران بوده و در هر نقطه ای 

از ایران که فوالد مبارکه در آنجا فعالیت 
صنعتی داشته، در محرومیت زدایی از 
آن استان نقش بسزایی ایفا کرده است 
و با توجه به تعهد مدیریت عالی فوالد 
مبارکه نســبت به توسعه شهرستان 
خواف، تعداد  هفت مدرسه در دستور 
کار ساخت قرار گرفته که چهار مدرسه 
توسط شــرکت فوالد سنگان احداث 
و سه مدرســه دیگر با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه توســط اداره نوسازی و 
تجهیز مدارس  استان ساخته خواهد 

شد.
وی اظهــار کــرد: از مهمتریــن 
ویژگی های این مدارس، اســتحکام 
بسیار باال زیر نظر ناظر نوسازی مدارس 
استان  بوده که در صد روز کاری ساخته 
شده و در نوع خود یک رکورد در کشور 

محسوب می شود.
 وی در خصوص محرومیت زدایی از 
منطقه از امضای تفاهم نامه ای با حضور 
مدیر کل فنی و حرفه ای استان در این 
مراسم خبر داد و گفت: این تفاهم نامه 
با هدف افزایش توسعه کیفی آموزش 
به منظــور توانمند ســازی جوانان با 
توجه به پتانســیل معدنی در منطقه 
بوده و افزایش تــوان علمی و مهارتی  
با  انتقال دانش فوالدی به جوانان این 
منطقه مهمترین هدف در این تفاهم 

نامه است.
 از دیگــر اقدامات فوالد ســنگان 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی، 
تشــکیل تعاونی ها به منظور توانمند 
سازی مردم  بوده و بحق فوالدسنگان 
محورواقعی تولید، اشتغال و توسعه در 

منطقه خواف است.
حجــت االســالم والمســلمین 
شمســیان، امام جمعه نیز در مراسم 
افتتاح این مدارس، اقدام فوالد سنگان 
را مصــداق واقعی جهــاد در راه خدا 
دانسته و افزود: افتتاح مدارس توسط 
فوالد مبارکه و فوالد سنگان، مصداق 
واقعی کالم مقام معظــم رهبری )ما 
میتوانیم( بوده و ساخت این مدارس 
توسط فوالد سنگان در صد روز کاری 
مصداق بارز مدیریتی جهادیســت و 
همچنین اهدای بیش از 6۰۰ بســته 

لوازم التحریر به دانش آموزان، موجب 
شــادی  این خانواده ها ،امــام زمان و 

شهدا خواهد بود.
در ادامه رخشــانی مهــر، معاون 
وزیــر آمــوزش و پــرورش و رییس 
اداره نوســازی، تجهیز مدارس کشور 
نیزدر این مراســم، از اقدامات صورت 
گرفته تقدیر و تشــکر ویژه ای کرده 
وگرامیداشــت هفته دفاع مقدس و 
بازگشــایی مدارس، را بــه فال نیک 
گرفت و افزود: وجود نیروهای  انسانی 
و فضاهــای آموزشــی  از عوامل مهم 
در موفقیت دانســت  و خوشبختانه 
ساخت این چنین مدارسی در راستای 
این مهم بوده و انشاهلل شاهد پیشرفت 
علمی دانش آموزان این منطقه باشیم.

وی از مساعدت و همیاری مدیریت 
فوالد مبارکه و فوالد ســنگان کمال 
تشــکر کرده و گفت: امید است با این 
اقدامات صورت گرفته، شاهد افزایش 
توسعه آموزشی در مناطق شهرستان 

خواف باشیم .
محمــود نگهان، نماینــده مردم 
خواف در مجلس شورای اسالمی در 
مراسم افتتاحیه مدارس افزود: اقدام 
بسیار نیک و ارزشمند فوالد سنگان 
در منطقه، الگویی بسیار مناسب جهت 
دیگر صنایع فوالدی در منطقه خواهد 
بود و از زحمات عظیمیان وامرائی در 
ساخت به موقع و سریع کمال تشکر 
را دارم و توانمندســازی تعاونی های 
موجود در منطقه با همت فوالد سنگان 
از اقدامات بسیار شایسته و حرفه ای  
در قالب معین اقتصادی منطقه بوده و 
نقش بسیار مهم این شرکت و مدیریت 
عالی فوالد مبارکه و فوالد سنگان در 
راستای مســئولیت های اجتماعی 

است .
وی دغدغه مدیریــت عالی فوالد 
مبارکه را، پیشرفت و استفاده دانش 
آموزان از فضاهای مناســب آموزشی 
دانست و افزود: انشــاهلل با راه اندازی 
کارخانه کنســانتره سازی 5 میلیون 
تنی فوالد سنگان، شاهد رشد،اشتغال 
زایی و توســعه همه جانبه در منطقه 

باشیم.

سنجرانی فرماندار خواف نیز، فوالد 
مبارکه و فوالد ســنگان را پیشتازان 
عمــل در حــوزه مســئولیت های 
اجتماعی دانســت وگفت: سازمانها و 
شــرکت های معدنی به لحاظ قانونی 
مسئولیت اجتماعی دارند که تا شعاع 
6۰ کیلومتــر در مباحــث فرهنگی، 
اجتماعی شهرستان رسیدگی کنند. 
خوشــبختانه قدم بزرگی که در این 
شهرســتان برداشته شــده و طبق 
بررســی ها نیاز اصلی شهرستان در 
نظام آموزشی اســت که دوستان در 
فوالد ســنگان ورود پیدا کــرده اند. 
بازه زمانی ســاخت این چهار مدرسه 
یکســاله بوده کــه کمتر از ســه ماه 
 انجام شده اســت و  کار بسیار بزرگ 

و اثرگذاری است.
سنجرانی عنوان کرد: باید به سلیقه 
خوب مدیرعامل ســنگان، اشاره کرد 
و از ایشان تشکر میکنم، بعالوه اینکه 
برای تمام دانش آموزان این طرح بسته 
فرهنگی در نظر گرفته شده است که 
در حال حاضر شاهد هستیم به بهترین 

وجه تقدیم آنها می شود.
ولویتهــای مــا  وی گفــت: ا
زیرساختهاســت که به مجموعه ها 
هم اعالم شده و فوالد مبارکه و  فوالد 
سنگان امروز پیشــتاز این شرکتهای 
معدنی در بحث مسئولیت اجتماعی 

است.

در افتتاحیه مدارس مهر فوالد سنگان عنوان شد؛ 

فوالد سنگان محور اشتغال و توسعه در منطقه خواف
در فاز اول و هم زمان با آغاز 
سال تحصیلی جدید، چهار 

مدرسه از هفت مدرسه 
تعهدشده طی مدت صد 

روز آماده بهره برداری شد. 
هم زمانی بهره برداری از این 
مدارس با هفته دفاع مقدس 
از این نظر حائز اهمیت است 

که کمک به ارتقای دانش 
فرزندان ایران اسالمی و 
اهمیت تحصیل و کسب 

علم کمتر از دفاع از مرزهای 
کشور نیست

فوالد مبارکه در کشور عالوه 
بر حرکت موثر در سنگر 

تولید و پیشرفت، در سنگر 
دیگری به نام مسئولیت های 

اجتماعی مشغول 
خدمت رسانی به مردم عزیز 

ایران بوده و در هر نقطه ای 
از ایران که فوالد مبارکه در 

آنجا فعالیت صنعتی داشته، 
در محرومیت زدایی از آن 
استان نقش بسزایی ایفا 

کرده است


