
t oseei r ani . i r
5 بنگاهها

 آنچه در تصمیم گیری  برای صنعت فوالد 
شاهد هستیم؛

کم توجهی به دیدگاه های 
کارشناسی فوالد مبارکه

فوالد مبارکه در حالی که سهم 95 درصدی در 
تولید ورق گرم دارد و در حالی که قطب صنعت فوالد 
کشور به شمار می آید، از سهم و جایگاه مناسب خود 
در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای صنعت فوالد 
کشور برخوردار نیست. به گزارش ایلنا، در سه ماهۀ 
نخست سال جاری، میزان تولید ورق گرم کشور به 
رقم یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۷۰ تن رســید که 
از این رقم ســهم فوالد مبارکه به بیش از 95 درصد 
افزایش یافته اســت. از این خبر بار دیگر ثابت کرد 
که فوالد مبارکه لیدر صنعت فوالد کشــور است و 
نقش و جایگاه محوری در صنایع فلزی ایران دارد. 
اما نکته تاسف برانگیز این که این شرکت علی رغم 
نقش کم نظیرش در صنعت فوالد، از جایگاه منطقی 
و شایسته خود در فرایند تصمیم گیری برای صنعت 
فوالد کشور برخوردار نیست. متاسفانه وزارت صمت 
و معاونت صنایع معدنی ایــن وزارتخانه به هنگام 
تصمیم گیری کماکان به نظرات کارشناسی فوالد 
مبارکه، کم توجهی می کند. این در حالی است که 
در کشورهای صنعتی پیشرو مانند چین، آلمان، کره 
جنوبی و غیره، نهادهایی مانند وزارت صنعت و حتی 
وزارت امور خارجه در خدمت صنعت و کمپانی های 
صنعتی هستند و نقش تســهیل گر را برای تولید و 
صادرات دارند. این در حالی است که در ماه های اخیر 
شاهد چنین رویه و رویکردی از سوی تصمیم گیران 
دولتی نبوده ایم.  متاســفانه شــاهد بوده ایم که در 
ماه های اخیر، به هنــگام تصمیم گیری نهادهای 
دولتی برای موضوعــات گوناگون صنعت فوالد، به 
نظرات کارشناسی فوالد مبارکه یا بی توجهی شده یا 
کم توجهی. قطعا این مسئله به صالح صنعت فوالد 
کشور نیســت و تدوام آن می تواند آسیب زا باشد و 
مسئوالن دولتی در وزارت صمت باید به سرعت این 

رویکرد نادرست را اصالح کنند.
    

تولید 95 درصد ورق گرم کشور 
در فوالد مبارکه

در سه ماهۀ نخست سال جاری، میزان تولید ورق 
گرم کشور به رقم یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۷۰ تن 
رسید که از این رقم ســهم فوالد مبارکه به بیش از 
95 درصد افزایش یافته است.  در سه ماهه نخست 
ســال جاری میزان تولید ورق گرم فــوالد مبارکه 
یک میلیون و ۳55 هزار تن بوده و در فوالد ســبا نیز 
تولید این محصول با   9.۱ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ۳۷۱ هزار تن افزایش یافته است. 
بنابر اعالم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( میزان تولید ورق ســرد در 
دورۀ سه ماهه نخست سال 99 به ۳9۷ هزار و ۸9۴ تن 
رسید.همچنین ورق عریض تولیدی فوالد اکسین در 
فصل بهار امسال برابر با ۲۳۰ هزار   و   ۷۸۷ تن ثبت شد 
که صرفا توسط این واحد تولید می شود. آمار عملکرد 
فوالدسازان در سال گذشته حاکی از تولید 9 میلیون 
و 9۶۰ هزار تن مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، سرد 
و پوشش دار( است که در مقایسه با عملکرد سال 9۷ 
رشد 5 درصدی داشته است. فوالدسازان در سال 9۷ 
در بخش مقاطع تخت فوالدی 9 میلیون و ۴59 هزار 
تن تولید داشتند. آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، کل تولید ورق گرم در ســال 9۸ را ۸ میلیون 
و ۲۳۲ هزار تن ثبت کرده که رشد ۴ درصدی نسبت 
به رقم ۷ میلیون و 9۴۳ هزار تن عملکرد ســال 9۷ 
داشته اســت. ضمن این که آمار تولید ورق سرد نیز 
در سال 9۸ به رقم ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تن رسید و 
در مقایسه با عملکرد سال 9۷ با رقم ۲ میلیون و 5۳۸ 
هزار تن، افزایش ۴ درصــدی دارد. صادرات مقاطع 
تخت فوالدی در سال گذشــته ۸۰5 هزار تن بود و 
نسبت به رقم ۸۷۷ هزار تن عملکرد سال 9۷ کاهش 

۸ درصدی داشت. 
میزان ورق گرم صادراتی در سال 9۸ برابر با 5۳۶ 
هزار تن بود که افت ۱9 درصدی در مقایسه با صادرات 
ســال 9۷ با رقم ۶۶۲ هزار تن ثبت کرد. همچنین 
مجموع ورق سرد صادراتی نیز پارسال ۱۲۰ هزار تن 
بود و نسبت به رقم ۴۳ هزار تنی در سال 9۷ رشد ۱۷9 

درصدی داشت.

اخبار فوالد

بازرســی های گرم و ســرد تختال های 
تولیدی در سه ماهۀ نخست سال ۱۳99 حاکی 
از آن است که روند روبه رشد کیفی تولید در 
این شــرکت به میزان بی ســابقه ای افزایش 
یافته اســت، تا جایی که در اردیبهشــت ماه 
99.۲9 درصد تختال ها بدون نیاز به عملیات 
اصالحی مــورد تأیید بازرســان کیفی این 

شرکت قرار گرفت.
سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری شرکت 
فوالد هرمزگان، با بیان مطلب فوق و با اشاره به 
نقش مؤثر و اساسی کیفیت محصول در ارتقای 
بهره وری، کاهش هزینــه و افزایش رضایت 

مشتریان گفت: این موفقیت با برنامه ریزی و 
اقدامات صورت گرفته در جهت تداوم و ارتقای 
کیفیت تولیدات فوالد هرمزگان و در ســال 

جهش تولید به دست آمد.
وی رکوردهای کیفی به دست آمده را در 
شاخص های عیوب ســرد و گرم و همچنین 
پیکاپ نیتروژن عنوان کرد و با اشاره به روند 
کاهشی عیوب ساالنه گفت: با انجام پروژه های 
بهبود در قالب تیم های کاری، استانداردسازی 
روش های بهره بــرداری در قالــب تدوین و 
بازنگری مستمر دســتورالعمل های کاری و 
انجام تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده، 

رکوردهای ساالنه کاهش عیوب محصول به 
دست آمده است.

مدنــی در تشــریح روند دســت یابی به 
رکوردهــای کاهــش عیوب ســرد و گرم در 
سه ماهۀ اول سال 99 و مقایسۀ آن با مدت مشابه 
سال گذشته گفت: بازرسی های گرم سه ماهۀ 
اول سال 99 رســیدن عیوب به عدد بی سابقۀ 

۱.۰۱ درصد را نشــان می دهد؛ این در حالی 
است که وضعیت در مدت مشــابه سال قبل 
۱.۰۸ درصد بوده است. همچنین بازرسی های 
سرد در سه ماهۀ اول سال جاری دست یابی به 
رکورد بی نظیر ۱.۸۰ درصد را نشان می دهد؛ 
این در حالی اســت در مدت مشابه سال قبل 

وضعیت ۲.۴۳ درصد بوده است.
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان 
در ادامه بیان داشت: در اردیبهشت ماه 99 برای 
اولین بار در تاریخ بهره برداری فوالد هرمزگان 
رکورد بازرســی گرم با عــدد ۰.۷۱ درصد به 

دست آمد.
وی تأکید کرد: روند کاهشی درصد عیوب 
ساالنه بیانگر رشد و توسعۀ پایدار شرکت است. 
این جهش تولید کیفی در فوالد هرمزگان در 

حالی حاصل شده است که موضوع بومی سازی 
که از اولویت های راهبــردی فوالد هرمزگان 
اســت، در بخش تجهیزات و قطعات یدکی و 
مواد مصرفی و نسوز با قوت در حال انجام است 
و بسیاری از کاالها و مواد مصرفی بومی سازی 
شده و برنامه ریزی برای ادامۀ بومی سازی در 

سال 99 نیز انجام شده است.
وی در پایان از حمایت هــای مدیر عامل 
که زمینۀ تولید کیفی و ســوق دادن سازمان 
به ســمت افزایش بهره وری و به دست آمدن 
این رکوردها را فراهم نمودند تشــکر کرد و از 
تمامــی معاونت ها و کلیۀ کارکنان شــرکت 
فوالد هرمزگان که با کاری تیمی و همدلی در 
مسیر دست یابی به اهداف سازمان ایفای نقش 

می کنند قدردانی کرد.

جهش کیفی تختال فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان در سال 9۸ توانست به رکورد تولید سالیانه 
تختال به میزان یک میلیون و ۴5۶ هزار و ۷۱۰ تن دست یابد. 
رکورد تعداد ذوب تخلیه شــده روزانه در این مجموعه برابر ۴9 

ذوب در تاریخ پنجم آذرماه 9۸ ثبت شد.
به گزارش ایلنا، فوالد هرمزگان با دو واحد احیای مستقیم 
۸۲5 هزارتنی با ظرفیت تولید یــک میلیون و ۶5۰ هزار تن 
آهن اسفنجی، تاسیسات برای انتقال و شیرین سازی آب دریا 
با ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب در ساعت، ایستگاه توزیع برق، 
دو کوره قوس الکتریک و دو کوره پاتیلی بخش ریخته گری، 

فعالیت می کند.
این شرکت در یکسال گذشته دستاوردهای قابل توجهی 
داشته اســت. از جمله این دســتاوردها می توان به کسب 
تقدیرنامه چهار ستاره فعالیت سازمانی در جایزه ملی تعالی 
ســازمانی در ســال 9۸، لوح تقدیر رضایت مندی مشتری، 
کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، حضور در 
بین ۱۰۰ شرکت برتر در رتبه بندی IMI۱۰۰، کسب مدال 
زرین دومین مدیر جهادی حرفه ای در روابط عمومی، واحد 
نمونه صنعتی استان، صادرکننده نمونه استان، گواهینامه 
مدیریت انــرژی، تندیس زرین ســرآمدی روابط عمومی و 

ستاره طالیی روابط عمومی اشره کرد.
این شرکت در سال 9۸ توانست به رکورد تولید سالیانه تختال 
به میزان یک میلیون و ۴5۶ هزار و ۷۱۰ تن دســت یابد. رکورد 
تعداد ذوب تخلیه شده روزانه در این مجموعه برابر ۴9 ذوب در 

تاریخ پنجم آذرماه 9۸ ثبت شد. رکورد تعداد ذوب ریخته گری 
شده روزانه برابر 5۰ ذوب در تاریخ ۳۱ شهریور ماه گزارش شد. 
رکورد تولید روزانه مدول A واحد احیا مستقیم به میزان ۲9۴۸ 

تن در تاریخ شانزدهم اسفند ماه ثبت شد.
متوسط عیوب تختال در بازرسی گرم از ۱.۸۸ درصد در سال 
9۷ به ۱.۶۳ درصد در سال 9۸، کاهش یافت. متوسط ذوب های 
خارج از رنج آنالیزی از ۰.۴۷ درصد در سال 9۷ به ۰.۲۶ درصد 
در سال 9۸ کاهش داشت. مصرف نســوز نیز در سال گذشته 
کاهشی بود و از ۷.۴ کیلوگرم به ازای هر تن مذاب در سال 9۷ به 
۶.9۴ کیلوگرم به ازای هر تن مذاب در سال 9۸ رسید. مصرف 
الکترود در کوره های قوســی از ۱.۸۸ کیلوگرم به ازای هر تن به 

۱.۸5 کیلوگرم در هر تن کاهش یافت.
همچنین اقدامــات الزم برای شــروع پروژه های افزایش 
ظرفیت فوالدســازی از ۱.5 میلیون تن به ۲ میلیون تن انجام 
شده است. احداث کارخانه نورد ورق عریض نیز در مرحله انجام 
مطالعات مهندسی و شروع تدوین اسناد مناقصه قرار دارد. پروژه 
افزایش تولید فوالدســازی از طریق نصب انس های اکسیژن، 
گرافیت و آهــک و همچنین پروژه افزایش نرخ شــارژ مواد به 
کوره های قوس الکتریکی در دست اجرا است. اسناد قراردادی 
پروژه های تصفیه خانه احیاو نصب سولفورزدا در واحد احیا در 
حال تهیه و تدوین هستند. توســعه محصوالت جدید با تولید 
گریدهای جدید اجرایی شده است. همچنین باید خاطرنشان 
ساخت نخستین کنفرانس ملی ریخته گری کشور توسط این 

مجموعه برگزار شد. دســتاوردهای فوالد هرمزگان  در حوزه 
خرید در سال گذشته از تامین کمی و کیفی موجودی مناسب 
برای مواد اولیه از قبیل گندله و همچنین افزایش موجودی اقالم 
استراتژیک که از خارج کشور تامین می شود )شامل اشکال ویژه 
نسوز، فرومنگنزها و پودر قالب( بوده است. در همین حال الکترود 
گرافیتی با قیمت های پایین تر از قیمت های بازار توسط واحد 
خرید مواد اولیه تامین شد. اقالم مازاد به میزان ۶۲۰ میلیارد ریال 
فروخته شدند. قراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی با دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان عقد شد و شرایط همکاری های پژوهشی 
در راستای بومی سازی مواد اولیع و قطعات یدکی تسهیل شد. 
موانع قراردادهای تامین برق از شبکه خصوصی رفع و قراردادی 
با بخش خصوصی منعقد شد که درنتیجه آن هزینه انرژی به مبلغ 
۲۶۰ میلیارد ریال در سال کاهش یافت. قراردادهای بلندمدت و 

تجمیع شده ای در زمینه حمل های جاده ای و ریلی عقد شدند.
دستاوردهای این مجموعه فوالدی در حوزه فروش در سال 
گذشته موارد متعددی را نام برد که ازجمله آنها می توان از کسب 
گواهینامه صادرکننده نمونه استانی برای پنجمین سال متوالی، 
حضور در جمع ۱۰۰ شرکت برتر داخلی به لحاظ کسب درآمد، 
رشد ۱۳ درصدی فروش تختال به بازارهای داخلی و صادراتی در 
سال 9۸ نسبت به سال 9۷، تامین پایدار نیاز نوردکاران داخلی، 
فروش ۷۸ هزار و ۶5۲ تن محصوالت ویژه و خاص مورد استفاده 
در صنایع تولید مخازن تحت فشار، کپسول CNG، سازه های 
پراستحکام، قطعات بازارهای داخلی و خارجی، توسعه بازارهای 

جدید صادراتی در منطقه چین و شمال آفریقا، رشد ۲۰ درصدی 
فروش تختال به بازارهای صادراتی در سال 9۸ نسبت به سال 
9۷، فروش یک میلیون و 55۸ هزار و ۷۳۶ تن محصول اسلب 
در بازارهای جهانی و داخلی و همچنین رشد ۶۴ درصدی درآمد 
فروش تختال به بازارهای داخلی و صادراتی در سال 9۸ نسبت 

به شال 9۷، نام برد.
مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، شرکت فوالد هرمزگان 
به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان فوالدی توانست بیش از 
۷ درصد از سهم تولید فوالد خام کشور را به خود اختصاص دهد 

و در رتبه چهارم فوالد خام کشور قرار گیرد.
گفتنی است شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
خوزســتان و ذوب آهن اصفهان در این رتبه بندی پیش از 
فوالد هرمزگان قرار دارنــد. در ادامه باید تاکید کرد مجموع 
میزان تولید فوالد هرمزگان در سال گذشته برابر یک میلیون 
و ۴5۶ هزار و ۷۱۰ تن گزارش شده است. یعنی این شرکت در 
سال گذشته، ۷.۰9 درصد از تولید فوالد خام کشور را به خود 

اختصاص داده است.

نگاهی به دستاوردهای فوالد هرمزگان در سال 98
خبر
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علی رغم شیوع ویروس کرونا و تأثیر 
آن بــر  تمامی عرصه هــای  اقتصادی، 
اجتماعی و...کشــور، در شرکت فوالد 
مبارکه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
سازمان بهداشت جهانی و همچنین با در 
نظر گرفتن دستورالعمل هایی که از سوی 
ستاد بحران کرونای کشور و شرکت فوالد 
مبارکه صادر شده، نه تنها به تولید، بلکه به 
سایر فعالیت ها ازجمله آموزش و توسعۀ 
منابع انسانی نیز خللی وارد نشده و ارتقای 
دانش کارکنان و خانواده ها با قوت ادامه 
یافته است. در همین زمینه در خصوص 
عملکرد واحد آموزش شرکت با برخی 
مسئوالن و دســت اندرکاران آموزش 
گفت وگو شده است که ماحصل آن را در 

ادامه می خوانید.
    

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و 
توسعۀ منابع انسانی

در خصوص اهم اقدامات انجام شده 
در ۴ ماه اول سال 99، باید گفت نظر به 

مأموریت این واحد مبنی بر توانمندسازی 
و توســعۀ کارکنان و لزوم تداوم اجرای 
برنامه های آموزشــی، محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کووید ۱9، نه تنها 
برای مجموعۀ آموزش عامل بازدارنده 
نبوده، بلکه یک فرصت تلقی شــده و از 
ظرفیت های موجــود در این واحد و نیز 
تأمین کنندگان توانمند به نحو شایسته 

استفاده شده است.
همایون کرد، رئیس ارزیابی و 

توسعۀ شایستگی
برنامــۀ جامع توســعۀ رهبــران و 
 )LDP( سرمایه های مدیریتی شرکت
با هدف استقرار سیستم یکپارچۀ توسعۀ 
رهبران، تقویت انگیزۀ یادگیری و یاددهی 
مدیران و بهبود عملکرد فعلی مدیران و 
سرپرستان شرکت طراحی شده است. 
مدل LDP در قالب ســه برنامۀ کلی 
تنظیم شــده اســت: ۱- برنامۀ توسعۀ 
فردی؛ ۲- توسعۀ تفکر و نگرش جمعی؛ 

۳- دانش مدیریت کسب وکار.

 به منظور اجرای برنامه های سه گانۀ 
رهبــری، قراردادهایی با دانشــگاه ها و 
مؤسسات بین المللی در حال انعقاد است. 
نخستین برنامه مربوط به دوره شش ماهۀ 
   )coaching( مهارت های مربی گری
اســت که یکی از نیازهای آموزشی در 
برنامۀ توسعۀ تفکر و نگرش جمعی شمرده 
می شــود. این دوره به همــت آکادمی 
کوچینگ فارسی زبانان FCA به عنوان 
مؤسسۀ تأییدشدۀ فدراسیون بین المللی 
کوچینگ ICF   اجــرا می گردد. هدف 
اصلی این دوره تقویــت رفتار حرفه ای 
و منش مدیــران از طریــق یادگیری 
مهارت های مربی گری است و امید است 
با مشارکت حداکثری مدیران و رؤسای 
سازمان به اهداف ارزشمند توسعۀ رهبری 

در شرکت فوالد مبارکه  دست یابیم.
مهدی دهقان، رئیس بهبود 
عملکرد و برنامه ریزی آموزش

در سال آموزشــی ۱۴۰۰- ۱۳99، 
تغییرات زیر با هــدف ارتقای کیفیت، 

اثربخشی و چابکی در اجرای دوره های 
آموزشی صورت گرفته است:

- سال آموزشــی در چهار فصل، از 
ابتدای تابستان 99 تا انتهای بهار ۱۴۰۰، 

در نظر گرفته شده است.
- نیازهای آموزشــی قبل از شروع 
هر فصــل، به همــت تســهیل گران 
محترم در سیســتم ثبت و پس از طی 
شــدن مراحل پایش و ارزیابی مدرس 
)توسط کارگروه های آموزش( در بانک 

نیازسنجی فصل مذکور قرار می گیرد.
- سهمیۀ نیازهای آموزشی هر واحد 
در سال، براساس شــاخص های تعداد 
نفــرات واحد، تنوع پســت های واحد، 
ضریب نزدیکی به خــط تولید، ضریب 
حضور کارکنــان در دوره هــا و تعداد 
نیازهای ثبت شده در سال قبل، با هدف 
کاهش حجم دوره ها نسبت به سال قبل 
تعیین شده اســت. این سهمیۀ ساالنه 
براساس ظرفیت اجرای دوره ها در چهار 

فصل توزیع می شود.
- ازآنجاکه برای ارتقای اثربخشــی 
آموزش ها الزم اســت طراحی دوره ها 
براســاس انتظارات واحدها و نیازهای 
آموزشی آن ها انجام شود، ثبت اهداف 
عملکردی به شــکل کامل و تفصیلی، 
برای دوره های مهم و کاربردی توســط 

تسهیل گران آموزش الزامی است.
- یکی دیگر از اقدامــات جدید در 
سال جاری شناســایی شیوۀ یادگیری 
اثربخش کارکنان با اســتفاده از مدل 
VARK بوده اســت. با هــدف ایجاد 
تعادل در اســتفاده از شیوه های متنوع 
آموزشــی، اقدام به توزیع پرسشنامۀ 
ســبک یادگیری VARK کردیم که 
به واسطۀ نتایج آن، ســبک یادگیری 
کارکنان شناسایی می شود و این امر به 
تسهیل فرایند یادگیری و مؤثرتر شدن 

آموزش ها می انجامد.

 غالمرضا کمالی، 
رئیس اجرای آموزش

در ســال های قبل، واحد آموزش و 
توسعۀ منابع انسانی، با شیوۀ غالب آموزش 
حضوری، نیازهای آموزشــی شرکت را 
پاسخ داده است. در سال جاری، با توجه 
به شــیوع بیماری کرونــا و نبود امکان 
برگزاری دوره های آموزشی حضوری، 
قســمت اجرایی آموزش از اردیبهشت 
ماه ســال جاری، جهت برنامه ریزی و 
اجرای کالس های مجــازی اقداماتی 
به این شرح  انجام داده است: ۱-تهیه و 
اطالع رســانی دســتورالعمل آموزش 
مجازی شرکت؛  ۲-ایجاد ظرفیت های 
جدید در مؤسســات طرف قــرارداد 
جهت برگــزاری کالس هــای آنالین؛ 
۳- شناسایی مؤسسات فعال در زمینۀ 
آموزش مجــازی و همکاری بــا آن ها؛ 
۴-به روزرســانی سیســتم مدیریت 
آموزش متناســب با نیازهــای جدید 
آموزش مجــازی؛ 5- توانمندســازی 
کارکنان واحد آموزش جهت پیاده سازی 
و جاری ســازی آموزش های مجازی؛ 
۶- اطالع رسانی به فراگیران دوره های 
مجازی در قالب گروه های شــبکه های 
اجتماعی؛ ۷-برگزاری وبینار آموزشی 
روش های تدریس دوره هــای آنالین 
با هدف توانمندســازی مدرســان در 
زمینۀ رویکرد جدید آموزش؛ ۸-تهیۀ 
محتواهای آفالین برخــی از دوره های 
نیازسنجی شــده در قالــب فیلــم و 
موشــن گرافی؛ 9-طراحی و راه اندازی 
پلتفرم آموزش آنالین فوالد با نرم افزار 
ادوبی کانکت با همــکاری واحد ITS؛ 
۱۰-ارتقای ســخت افزار و به روزرسانی 
سامانۀ یادگیری الکترونیکی شرکت؛ 
۱۱-برگزاری دورۀ آموزشــی مجازی 
پیشگیری از کرونا برای تمامی پرسنل 
شاغل، بازنشســته و پیمانکار شرکت؛ 

۱۲-برنامه ریزی وبینار آموزشی مدیریت 
بر خویشــتن جهت کمیتۀ مدیریت؛ 
۱۳-برگزاری بیش از ۸۰ دورۀ آموزشی 
مجازی برای بیش از ۲ هزار نفر از کارکنان 
تا اواســط تیرماه؛ ۱۴-برگزاری آزمون 
پایان دوره برای کلیۀ دوره های مجازی 
اجراشــده؛ ۱5- طراحی و برنامه ریزی 
آموزش مجازی زبان انگلیسی با محتوای 
جدید و تعیین ســطح فراگیران؛ ۱۶- 
برگزاری وبینار آشــنایی با روش های 
یادگیری زبان انگلیســی؛ ۱۷- ایجاد 
امکان تقویت مهارت زبان انگلیســی 
از طریق آموزش و پشــتیبانی تلفنی؛ 
۱۸-برنامه ریــزی بیــش از ۱۷۰ دورۀ 
آموزش مجازی آنالین و آفالین تاکنون.

 محجوب سلطانیان، 
 رئیس ارزیابی اثربخشی 

و بهبود استانداردهای آموزش
 با توجه به شــیوع ویــروس کووید 
۱9 و احتمــال بــروز آســیب های 
روان شناختی، امکان دریافت خدمات 
مشــاورۀ آنالین و تلفنی بــرای تمامی 
همکاران و خانواده هــای آنان در مراکز 
مشاورۀ طرف قرارداد شرکت فراهم شده 
اســت. همچنین به منظور بهره مندی 
از آموزش های خانــواده، در حال فراهم 
کردن امکان اجرای طرح مســیر خوب 

زندگی به صورت آنالین هستیم.
در بخــش پایانی ایــن گفت وگو، 
ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعۀ 
منابع انســانی، ضمن تشــکر از تیم 
آموزش و توسعۀ منابع انسانی که در این 
شرایط توانستند مسیر توسعۀ کارکنان 
را هموار ســازند و اجازه ندادند فرایند 
آموزش و توسعۀ کارکنان متوقف شود، 
بر اهمیت و لــزوم همکاری کارکنان و 
مدیــران واحدهــا برای مشــارکت 
فعاالنه و منظم در دوره های آموزشی 

تعریف شده تأکید کرد.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد مبارکه خبر داد: 

تداوم آموزش و توسعه منابع انسانی در شرایط کرونا


