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شهرنوشت 6

یک کارشناس ارشد ایمنی راه هشدار داد

 گرایش مردم
 به جاده های قدیمی در پی
افزایش عوارض آزادراه ها 

جهان 5

شهادت ۴۴ فلسطینی طی ۳ روز جنگ؛  

آغاز آتش بس در غزه 
 همزمان با نقض آن

ازسوی اسرائيل
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سهم  دانش آموزان مدارس دولتی از صندلی دانشگاه ها ۲.۵ درصد بود  

 رونمایی از شکاف طبقاتی آموزش 
در کنکور 1401 
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سياست 2

سیکل معیوب »مذاکره و بازگشت« یک دور دیگر هم چرخید؛

بین  برجام  گیرافتادگی 
یتزکارلتون! ر کوبورگ و 

استفانی لیختن اشتاین، خبرنگار اتریشی 
پولتیکو عکســی از هتل ریتز-کارلتون، محل 
اقامت دیپلمات های آمریکایی در وین، منتشر 
کرد و نوشت بین هتل کوبورگ )محل برگزاری 
مذاکرات وین( و ریتز-کارلتــون تنها به اندازه 
۵ دقیقه پیاده روی، فاصله اســت و تماشــای 
دیپلمات های اتحادیه اروپا که با عجله بین این دو 

مکان حرکت می کنند، »سرگرم کننده« است.
اشاره لیختن اشتاین به همان طنز مذاکره 
غیرمســتقیم با آمریکاســت که اروپایی ها را 
واسطه رساندن پیام های ایران به آمریکا کرده، 
در حالی که طرف اصلی مذاکره خود آمریکاست! 
اما آنچه برای لیختن اشتاین و ناظران دیگری 

چون او چنین جالب و ســرگرم کننده اســت، 
برای جماعت ایرانی سخت نفسگیر و پرالتهاب 
اســت؛ آنچنانکه چند روز پیش به محض آغاز 
دور تازه گفت وگوهای برجامی، رســانه ها در 
 ایران تیتر زدند: »یک ایران چشم انتظار نتیجه 

مذاکرات وین!«
مذاکرات اخیر اما پایان این چشم انتظاری 
نبود. دیپلمات ها دیروز اعالم کردند که مذاکره 
به پایان رسیده و مذاکره کنندگان به زودی وین 
را ترک خواهند کرد. نتیجه نیز این بود که طرفین 
مانند گذشته درباره شکلی از توافق مذاکره کردند 
و باز هم مانند دفعات قبل، مذاکره کنندگان برای 

مشورت به پایتخت های خود بازمی گردند. 

همزمان با تحکیم آرایش هجومی پکن، تایپه از برگزاری رزمایش دفاعی خبر داد؛ 

تبادل تهدید در تنگة تایوان

جهان 5

سازمان فضایی ایران:  

استفاده از ماهواره خیام 
برای اهداف نظامی هیچ 

کشوری صحت ندارد

به بهانة روز خبرنگار  

 چراغی که با وجود تمام 
مشکالت هنوز روشن است

مرگ ۶ تبعه افغانستان و 4   ایرانی 
در نزاع خونین رفسنجان 

بازي هاي کشورهاي اسالمي امروز افتتاح مي شود

المپیك همبستگي

کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز
به زیر سه کیلوگرم در سال 

کارگران: معموالً گوشت 
نمی خوریم 

در پی هتک حرمت قرآن مجید در هامبورگ؛

کاردار آلمان احضار  شد
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پس از تحریم های ظالمانه 
علیه فوالد کشور به خصوص 
شــرکت فــوالد مبارکــه و 
هجمه های برخی از مسئوالن 
و رسانه ها به این شرکت، تصور 
می شد شــرکت فوالد مبارکه 
با افت تولید و عملکرد همراه 
باشد؛ اما خوشبختانه هر روز 
اخباری مبنی بــر موفقیت و 
افزایش تولیــد و ثبت رکورد 
جدید به گوش می رســد که 

نشــان از تالش بی وقفه مدیــران، کارکنــان و کارگران این 
شرکت دارد. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در زمانی که ایران برای احداث 
و تجهیز کارخانه های فوالدی وابسته به کشورهای دیگر بود، 
با اعمال تحریم ها کمتر کسی تصور می کرد که روزی شرکت 
فوالد مبارکه بتواند بیش از ۱۰۰ هـزار قطعـه و تجهیـز طی 
سالیان گذشـــته با حمایت های همه جانبـه از شرکت های 
دانش بنیان و همکاری شرکت های سازنده داخلی بومی سازی 
کند. این شــرکت با حمایت از جوانان نخبه در دانشگاه های 
معتبــر و شــرکت های دانش بنیان توانســت بــا خدمتی 
 ارزنده به صنعت فوالد کشــور، از خــروج میلیاردها تومان 

جلوگیری کند.
در ســالی که مزین بــه شــعار »تولیــد، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« اســت؛ این شرکت توانســت با وجود شیوع 
بیماری کرونا و مشــکالت اقتصادی، رکوردهای بسیاری را 
به ثبت برســاند و این رکوردها همچنــان در ماه های بعدی 
ادامه دار شده است. همچنین بـــا فـراهـــم کـردن زمینه 
اشتغال پایـدار بـرای ۳۵۰ هـزار نفـر بـه صـورت مستقیم و 
غیرمستقیم توانست اشتغال آفرینی را به منصه ظهور برساند.
میزان تولید گروه فوالد مبارکه نیز گامی موثر در رسیدن 
به چشم انداز 2۰ ساله کشور اســت. به طوری که این شرکت 
توانســته با تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن فوالد خام 
بیش از ۴۳.۱۱ درصد از بازار فوالدســازان بزرگ کشور را در 
دست گیرد و میزان تولید محصوالت سرد این شرکت در سال 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه ســال قبل از آن، به میزان ۱۱ 
هزار تن افزایش یافته است. میزان افزایش فروش محصوالت 

گروه فوالد مبارکه در ســال 
۱۴۰۰ نســبت به سال قبل 
از آن در محصــوالت گرم ۴ 
درصد، در محصوالت سرد، 
۱۰ درصــد و در محصوالت 
پوشش دار، ۵ درصد افزایش 
یافت که در نهایت توانســت 
به عــدد فــروش ۹ میلیون 
و ۳۱۸ هــزار تن برســد که 
۵ درصد نســبت بــه مدت 
 مشابه ســال قبل از آن رشد 
یافته است. این شرکت در مسئولیت های اجتماعی نیز بسیار 
خوش درخشیده است؛ به طوری که در زمان شیوع بیماری 
کرونا و دشواری بیمارستان ها با تامین اکسیژن، این شرکت 
بـــا تأمیـن بیـــش از 2۵ هـــزار و ۷۰۰ تن اکسیژن مـورد 
نیـــاز مراکز درمانی کشور، از هیچ تالشـــی بـرای کمک به 

خدمت گذاران ایـن عـرصـه کوتاهـی نکرد.
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه پروژه احداث خط تولید 
نورد گرم 2 به منظور کسب سودآوری پایدار از طریق تکمیل 
سبد محصوالت کیفی با ظرفیت تولید ۴.2 میلیون تن کالف 
گرم شامل گریدهای مختلف در ابعاد متفاوت در دستور کار 
قرار داده اســت که می توان از آن به عنــوان پروژه ای بزرگ 
به منظور خودکفایی نــام برد و در حال حاضر این شــرکت 
بزرگترین افزایش ســرمایه از محل ســود انباشته در تاریخ 
بورس کشــور رقم زد و افزایش ســرمایه ۸۰.۸۸ درصدی از 
محل سود انباشته و تقسیم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود 
نقدی)۱۷۰ تومان به ازای هر ســهم( در مجمع فوالد مبارکه 

اصفهان محقق شد. 
این افزایش ســرمایه برای ســرمایه گذاری در پروژه های 
زیرساختی کشور که در مجمع عمومی فوق العاده از 2۹ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۵۳ هزار میلیــارد تومان به تصویب 
رسید، در تاریخ بورس کشــور بی ســابقه بود. خوشبختانه 
این شرکت توانســت در شــرایطی که کشــور با مشکالت 
اقتصادی، تحریم و... همراه اســت، با ایجاد اشتغال، حمایت 
از نخبگان، بومی ســازی، افزایش تولید و فروش، جلوگیری 
 از خروج ارز، ایفای مســئولیت اجتماعی و... امید را به کشور 

تزریق کند.

خبر ویژه

گروه فوالد مبارکه یك گام به جلو 


