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برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛
ممیزی انطباق کیفی تختال های 

تولید شده در فوالد هرمزگان

ممیزی انطباق کیفــی تختال های تولید 
 شــده در فوالد هرمــزگان بر اســاس مدل

 CI-Marking و اســتاندارد ملــی تختال 
 CI-Markingصورت گرفت.   ممیزی مدل
در روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 بهمن 98 
 ICDQ توسط ســر ممیز موسسه اسپانیایی
و تیم همراه از ســازمان ملی استاندارد کشور، 
انجمن تولید کنندگان فوالد، دانشگاه صنعتی 
اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ، در 

شرکت فوالد هرمزگان انجام گرفت .
علیرضــا کاظمــی، معاون تکنولــوژی  و 
توسعه شرکت فوالد هرمزگان در تشریح این 
مدل ممیزی  گفت: در ادامــه پروژه طراحی 
CI- و اســتقرار مدل ارزیابی انطبــاق کیفی

Marking در صنایع کشــورو پس از انجام 
این ارزیابی برای فرایند تولید شمش در ذوب 
آهن اصفهان، ممیزی این مــدل ارزیابی که 
یک مدل انطباق بومی و ایرانی است و به همت 
متخصصان و صاحب نظران حوزه استاندارد و 
کیفیت در صنایع فوالد کشــور مانند شرکت 
فوالد مبارکــه، فوالد هرمــزگان، ذوب آهن 
اصفهان، شرکت فوالد خوزستان و سایر صنایع 
فوالدی و پژوهشــکده فوالد ایران، ســازمان 
ملی استاندارد و انجمن تولید کنندگان فوالد 
 CE-Marking و با الگــو برداری از مــدل
تدوین شده اســت. برای فرایند تولید تختال 
در شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی دیگر 
از پایلوت هــای منتخب و بــرای اولین بار در 
کشــور انجام پذیرفت. وی تفاوت عمده مدل 
CI-Marking با مدل CE-Marking را 
محدوده و دامنه کاربرد آن عنوان کرد و افزود: 
محدوده مــدل CE-Marking در صنعت 
فوالد، فوالد های نورد شده برای کاربردهای 
ساختمانی اســت در حالیکه محدوده کاربرد 
CI-Marking وسیع تر بوده و محصوالت 
نیمه تمام نظیر شمشــه، شمشــال، تختال و 
محصوالت پوشش دار نظیر ورق های گالوانیزه 

و قلع اندود را نیز در بر می گیرد.
معاون تکنولوژی  و توســعه شرکت فوالد 
هرمزگان ضمن یاداوری این که در سال جاری 
و برای اولین بــار در جهان، اســتانداردهای 
ملی شــمش و تختال هم تدوین و به تصویب 
سازمان ملی استاندارد رســیده است گفت: 
تدوین ایــن اســتانداردها نقش به ســزایی 
 CI-Marking در تکمیــل مدل ارزیابــی 

داشته است .
وی در ادامه گفت: شرکت فوالد هرمزگان 
بر اساس مســئولیت اجتماعی خود در پیاده 
ســازی این مدل به صورت پایلوت پیشــقدم 
بوده و برای اولین بار به صورت داوطلبانه از این 
مدل برای تختال های تولیدی خود بر اساس 
استاندارد ملی ایران اســتفاده کرده و الزامات 
 مدل ارزیابــی انطباق کیفــی CI را براورده

 ساخته است .
    

تقدیر از فوالد هرمزگان در همایش 
حمایت از تولید ملی )حاتم(

در دومین  همایش حمایــت از تولید  ملی 
)حاتم( از شرکت فوالد هرمزگان به دلیل انجام 
پروژه پژوهشی ساخت پایلوت آب شیرین کن 
جذبی با همکاری دانشــگاه هرمزگان تقدیر 
شد. توجه به دانش بومی و حمایت از پژوهش 
و ارتباط موثر و کارآمد بین صنعت و دانشگاه 
از اولویت های شــرکت فــوالد هرمزگان در 

سال های اخیر بوده است.

اخبار فوالد

براســاس تصمیم مدیریت شــرکت فوالد 
مبارکه، این شــرکت آمادگی استخدام 527 نفر 
نیروی انســانی جدید را دارد که در اطالعیه ای 

شرایط و نحوه آن اعالم شده است.
این شرکت افتخار دارد هم زمان با ایام پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی به منظور تامین نیروی 
انســانی مورد نیاز خود در مشــاغل اپراتوری و 
کارشناسی، تعداد 527 نفر از واجدین شرایط را 
بر اساس جداول پیوست شماره 3 و ۴ و 5 از طریق 
برگزاری آزمون کتبی )دانشی(، ارزیابی مهارتی و 
مصاحبه )برای مشاغل اپراتوری(، کانون ارزیابی 
شایستگی )برای مشاغل کارشناسی(، معاینات 
طب صنعتی )جهت ســنجش سالمت، توانایی 
جسمی و ویژگی های روانشناختی( و گزینش، 
به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و 

تامین اجتماعی جذب نماید.
الف( شرایط عمومی

1 -تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
2 -تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی 

کشور مصرح در قانون اساسی
3 -نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه 
کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی 

شده باشد
۴ -عدم ســوء مصرف مواد اعتیادآور به تایید 

مراجع ذیصالح
5 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی 
یا معافیت دائم غیرپزشکی )دارابودن معافیت دائم 

پزشکی در مشاغل
کارشناسی بالمانع می باشد(

۶ -داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسی تا 
روز جمعه مورخ 98/12/1۶

7 -داشتن ســالمت و توانایی کامل جسمی، 
روحی و ویژگی های روانشــناختی جهت انجام 
فعالیت های شــغلی طبق تایید مرکز بهداشت 

حرفهای شرکت فوالد مبارکه
8 -تایید پذیرفته شــدگان توســط هسته 

گزینش شرکت فوالد مبارکه

تسهیالت سنی برای داوطلبان :
1 .به کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت 
وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی، مدت 
2۴ماه )2 ســال( خدمت نظام وظیفه قانونی به 

حداکثر سن اضافه خواهد شد.
2 .داوطلبانی که دارای سابقه کار با پرداخت 
حق بیمه در صندوق های بازنشســتگی معتبر 
کشور هستند، به ازای هر ســال سابقه یک سال 
)تا سقف 3 سال( به حداکثر سنی آنان اضافه می 
شود. این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت 
حق بیمه از صندوق بازنشســتگی مربوطه را به 
همراه ســایر مدارک در روز کنترل مدارک )پس 
از آزمون کتبی( به همراه داشــته باشند. افرادی 
که سوابق بیمه ســازمان تامین اجتماعی ارائه 
می نمایند عالوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن 
شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیر 
 حضوری ســازمان تامین اجتماعــی به آدرس
https://tamineservices.ir  الزامی است 
در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3 .فرزنــدان معــزز شــهدا و فرزنــدان 
جانبازان7۰درصد به میزان ۴ ســال و فرزندان 
معزز جانبازان باالی 25 درصد جانبازی، به میزان 3 
سال به حداکثر سن آنان اضافه می شود. الزم است 
این افراد جهت استفاده از تسهیالت سنی نسبت به 
اخذ معرفینامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان دولت 

اقدام و در روز کنترل مدارک ارائه نمایند.
تذکر: شــرکت در کلیه مراحل جذب، برای 

مشموالن بند فوق الزامی هستند.
۴ .در هر صورت با احتســاب کلیه تسهیالت 
سنی فوق، سن داوطلبان مشــاغل اپراتوری از 
3۰ سال و مشاغل کارشناســی از 3۴ سال نباید 

باالتر باشد.
 توضیحات شرایط اختصاصی:

1 .دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر، 
مطابق با شرایط مندرج در جداول 3و۴و5 الزامی 
بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام میبایست مدارک 

منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند.
2 .مبنای محاسبه حداکثر سن، تا روز جمعه 

مورخ 98/12/1۶ است.
3 .افراد دارای مــدارک تحصیلی در مقاطع 

باالتر از جداول 3 و ۴ به شرط دارا بودن و ارائه مدرک 
تحصیلی منطبق با شــرایط اطالعیه، می توانند 
در آزمــون در مقطع پایین تر شــرکت نمایند. 
لیکن می بایســت از ارائه مدارک با مقاطع باالتر 

خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون 
یا رده شغلی در طول فرآیند جذب و همچنین در 
صورت استخدام، طی زمان  اشتغال )با درخواست 
شخصی( حداقل تا 7 سال امکان پذیر نیست و پس 
از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد 
بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضری 

از داوطلب اخذ خواهد شد.
۴ .نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی 
مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی 
مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده شغلی مرتبط با 
تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، از 

نظر شرکت مردود می باشد.
5 .داوطلبان مشــاغل اپراتوری می بایست 
بومی یکی از استان های اصفهان یا چهارمحال و 

بختیاری باشند.
توضیــح 1 :داوطلب بومی به فــردی اطالق 
می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل صــدور شناســنامه وی یکی از 

شهرستان های این دو استان باشد.
ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های 

این دو استان باشد.
توضـیح 2 :داوطلبان بومی اسـتانی با اولویت 
محل سـکونت نزدیکتر و فرزندان کارکنان شـاغل 
و باز نشـسـته فوالد مبارکه در شرایط برابر از نظر 
علمی و تجربی و مهارتی در اولویت دعوت به مرحله 

بعد قرار خواهند گرفت.
۶ .فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی 
5۰ درصد که متقاضی شرکت در آزمون م شاغل 
اپراتوری میباشند از شرط معدل معاف می باشند.

پ ( مراحل فرآیند استخدام:
1 .مراجعه بــه ســامانه uiazmoon.ir و 
مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده 

نمودن مدارک مورد نیاز
2 .ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری

3 .دریافت کارت ورود به جلسه
۴ .حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه 

آزمون کتبی
5 .دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت 

ثبت نام
۶ .حضور در فرآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه 
)ویژه مشاغل اپراتوری( و کانون ارزیابی شایستگی 
)ویژه مشاغل کارشناسی( در صورت پذیرش در 

آزمون کتبی
7 .حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در 

صورت پذیرش در مراحل قبلی
8 .انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان 

مراحل قبلی
9 .تکمیل پرونده شــامل استعالم مدرک 
تحصیلی، اســتعالم کارت پایــان خدمت یا 

معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک 
مورد نیاز

1۰ .انعقاد قرارداد موقت کار، شــروع به کار و 
آموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شدگان 

نهایی.
ت ( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه 
ثبت نام )وب سایت( و تکمیل فرم الکترونیکی، 
نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

1 .اسکن صفحه اول شناســنامه )در صورت 
داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز 

ضمیمه شود(
2 .اسکن کارت ملی

3 .اسکن مدرک تحصیلی معتبر )که معدل 
در آن ذکر شده باشد( منطبق با شرایط اطالعیه

۴ .اســکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا 
معافیت دائم

توضیح: تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت 
پایان خدمت یا معافیت میبایســت قبل از تاریخ 
اتمام مهلت ثبت نام در آزمون )پنج شنبه مورخ 

98/11/2۴ باشد(.
5 .اسکن عکس ۴×3 جدید ) با مشخصات ذکر 

شده در سایت ثبت نام (
۶ .اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق 

بازنشستگی مربوطه
7 .پرداخت الکترونیکی مبلغ پانصد و پنجاه 
هزارریال در وجه دانشگاه اصفهان بابت هزینه های 
ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه 
ثبت نام  توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز 

شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
ث( نحوه ثبت نام و مهلت آن:

با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین 
محل فعالیت و عنوان شــغلی پذیرفته شدگان 

نهایی بر اساس گروه
امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان 

ثبت نام انجام می شود الزم است داوطلبان با دقت و 
با توجه به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط 
اعالم شده نســبت به انتخاب تنها یک کد رشته 

)یک ردیف شغلی( ثبت نام نمایند.
داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز پنج 
شــنبه مورخ 98/11/1۰ تا روز پنج شنبه مورخ 
98/11/2۴ به سامانه uiazmoon.ir  مراجعه 
و اقدام به ثبت نام نمایند. فــرم تقاضای ثبت نام 

میبایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
ج( زمان توزیع کارت و آزمون:

 داوطلبان مــی توانند از روز یکشــنبه مورخ 
98/12/11 تا روز سه شنبه مورخ 98/12/13 با 
مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت 

کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
 آزمون مشــاغل کارشناســی روز پنج شنبه 
98/12/15 و مشــاغل اپراتــوری روز جمعــه 

98/12/1۶ برگزار خواهد شد.
 محل برگزاری آزمون شــهر اصفهان و زمان 
و محل دقیق آن در کارت ورود به جلســه اعالم 

خواهد شد.
 همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا کارت ملی 
و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباشد.

تذکر مهم:
با توجــه به اینکه کلیه اطالع رســانی های 
آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد 
لذا داوطلبان می بایست در طول فرآیند جذب، 
جهت آگاهــی از اطالعیه هــا و نتایج مراحل 
مختلف و تغییرات احتمالی، بصورت مســتمر 
به ســامانه فوق مراجعه نماینــد و عدم اطالع 
داوطلب از نتایج مراحــل، جزئیات یا تغییرات 
احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای 

وی نمی گردد.
سایر اطالعات در پایگاه اطالع رسانی شرکت 
فوالد مبارکه بــه آدرس www.msc.ir قابل 

مشاهده است.

شرایط و نحوه استخدام 527 نفر در شرکت فوالد مبارکه اعالم شد
خبر

 شماره   450   /      پنجشنبه 17 بهمن   1398  /   11 جمادی الثانی 1441  /   6  فوریه   2020

به  منظور تحقق هرچه بیشــتر 
اهداف فــوالد مبارکه در توســعۀ 
متــوازن و ارتقای دســتاوردهای 
زیســت  محیطی طی 2 سال اخیر 
بیش از 2۰ پروژۀ زیست  محیطی در 
این شرکت با سرمایه گذاری بالغ  بر 2 
هزار میلیارد ریال و 18 میلیون یورو 

عملیاتی شده است.

 این مطلب را حسین مدرسی فر،  
مدیر ایمنــی، بهداشــت و محیط  
زیســت فوالد مبارکه اعالم کرد و 
گفت: این شــرکت با تولید حدود 
نیمی از تولید فوالد کشور، همواره 
توسعۀ متوازن را به موازات افزایش 
ظرفیت تولید در دســتور کار خود 
داشته و در حوزۀ محیط زیست نیز 

به عنوان اولویت شــرکت و مطابق 
بــا شــاخص ها و اســتانداردهای 
بین المللــی، ســرمایه گذاری های 

خوبی انجام داده است.
وی با تأکیــد بر این کــه فوالد 
مبارکــه به عنوان اولیــن مجتمع 
بزرگ صنعتی کشور در سال 137۶ 
موفق بــه اخذ گواهــی بین المللی 

ISO 1۴۰۰۰  شــد، گفت: شرکت 
فوالد مبارکه از ســال 1389 عالوه 
 بر عضویت در برنامۀ پایش گازهای 
گلخانــه ای انجمــن جهانی فوالد، 
برندۀ جایــزۀ انجمن جهانی انرژی، 
مدیریت سبز اروپا، مدیریت انرژی و 

مدیریت پسماند شده است.
مدرســی فر تأکید کرد: شرکت 

فوالد مبارکه اهــداف کالن حوزۀ 
زیست  محیطی شــرکت را به این 
شرح ترسیم کرده اســت: کاهش 
مصرف منابــع آب و انرژی؛ کاهش 
مصــرف آالینده هــا و جایگزینی 
مواد مخرب محیط  زیســت؛ حفظ 
و نگهــداری فضای ســبز موجود؛ 
کاهش تولید، تفکیــک و بازیافت 
ضایعات و حرکت به  ســوی صنعت 
پاک؛ همکاری و تعامل با سازمان ها، 
تشــکل ها و مراجع نظارتی جهت 
مشارکت در فرهنگ سازی عمومی 
کنترل هــای زیســت  محیطــی 
به عنوان بخشــی از مسئولیت های 
اجتماعی شرکت؛ اجرای پروژه های 
متعدد به  منظور کاهش حداکثری 
مصرف آب و دســت یابی به رکورد 
کمترین میــزان مصرف آب به ازای 
هر تن تولید در ســال 1397 )2.7 

مترمکعب برتن تولید(.
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط 
 زیســت شــرکت فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: از بدو تأسیس این 
شرکت راهبردهای اساسی در بخش 
محیط  زیست ترســیم شده است. 
به همیــن منظور ســرمایه گذاری 
مناســب در به  کارگیری تجهیزات 
بــه روز به  منظــور بهبود شــرایط 
زیســت  محیطی خطــوط تولید 
صورت گرفته و در اهداف ســاالنه 

شرکت، شاخص ها و مباحث زیست 
 محیطی تدوین  و به صورت آبشاری 
توزیــع و عملیاتی شــده اند. ضمن 
این کــه تدوین برنامه هــا و اهداف 
واحدها با در نظر گرفتن اولویت های 

زیست محیطی انجام گرفته است.
وی با بیان این که تاکنون تجارب 
و دستاوردهای زیست محیطی فوالد 
مبارکه به خوبی با سایر شرکت های 
مشابه شــرکت به اشتراک گذاشته 
شــده اســت، گفت: در ادامۀ این 
رویکــرد، فوالد مبارکــه همچنان 
آمادۀ هرگونه همکاری با این عزیزان 

است.

در راستای ارتقای دستاوردهای زیست محیطی؛

اجرای بیش از 20 پروژه زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه
فوالد مبارکه به عنوان 

اولین مجتمع بزرگ صنعتی 
کشور در سال 1376 موفق 

به اخذ گواهی بین المللی 
ISO  14000 شد. شرکت 

فوالد مبارکه از سال 1389 
عالوه  بر عضویت در برنامۀ 

پایش گازهای گلخانه ای 
انجمن جهانی فوالد، 

برندۀ جایزۀ انجمن جهانی 
انرژی، مدیریت سبز اروپا، 
مدیریت انرژی و مدیریت 

پسماند شده است


