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افتخار آفرینی شركت های گروه 
فوالدمباركه در همایش ۱۰۰ شركت 

)IMI-۱۰۰( برتر ایران
در بیست و سومین همایش ۱۰۰ شرکت برتر 
اقتصاد ایران، شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
شرکت پیشرو انتخاب و موفق به دریافت رتبه ۴ در 

شاخص فروش یکصد شرکت برتر ایران شد.
رییس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
پس از دریافت تندیس و لــوح تقدیر این همایش 
با بیان اینکه شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ 
پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند به خبرنگار 
 ۱۰۰-IMI فوالد گفت: هرســاله در قالب طــرح
شرکتهای برتر در اقتصاد کشور  ملی مورد ارزیابی 
قرار گرفته و در یک مســابقه عمومی، شــرکتها 

توانمندی های خود را مورد محک قرار می دهند. 
غالمحسن تقی نتاج که به نمایندگی از مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه در این همایش ملی حضور 
داشــت، در ادامه ابا بیان این مطلب فــزود: در این 
مسابقه تولیدی و اقتصادی که در سطح ملی برگزار 
می شود تمامی شرکت ها عالقه مند هستند تا رتبه 
های باال را بدست آورند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
نیز به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ در کشور، در 
تالش است تا هرساله رتبه های باالتری را احراز کند 
و خوشبختانه طی چند سال اخیر موفق شده در رتبه 
های نخست رتبه بندی ۱۰۰شرکت برتر قرار گیرد. 
به گفته نتاج، با توجه به تالش مدیریت و کارکنان 
در مجموعه فوالد مبارکه این دستاوردها هرساله با 

رشد قابل توجهی تکرار می شود. 

رییس هیات مدیره فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
امسال نیز در رتبه بندی صورت گرفته توسط مرجع 
مستقل در قالب 5۰۰ شرکت  که اکنون با توجه به 
افزایش شــرکتها، مجموعه فوالد مبارکه اصفهان 
توانسته به عنوان شرکت پیشرو به عنوانهای رتبه 
اول از نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، 
رتبه دوم از نظر شــاخص ارزش افزوده، رتبه دوم 
از لحاظ بیشترین ســودآوری و رتبه چهارم از نظر 

شاخص فروش دست پیدا کند. 
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه اصفهان در سایر 
شاخص های انتخاب شــرکت های برتر در تالش 

است تا رتبه های بهتری را کسب کند. 
رییس هیات مدیره شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان اظهار کرد: فروش داخلی فوالد مبارکه در 
سال ۹۸ به میزان ۶میلیون و ۱۳۰هزارتن و صادرات 
صورت گرفته به مقدار یک میلیون و ۴5۰هزارتن 
بوده است.  به گفته وی، فروش داخلی فوالد مبارکه 
در ۱۰ ماهه امسال به میزان 5میلیون و ۴۶۱هزارتن 
بوده است ونسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
عدد 5میلیون و ۱۷۸هزارتن ثبت شــده، 5درصد 

رشد داشته است. 
نتاج افزود: البته فوالدمبارکه با رویکرد تامین 
حداکثری بازار داخل صــادرات خود را ۲۲درصد 
کاهش داده اســت تا مصرف کننــدگان داخلی 

محصوالت شرکت با مشکل مواجه نباشند.
فوالدهرمزگان در جمع بزرگان

بنا بــر این گزارش براســاس ارزیابی بیســت 
و ســومین دوره جایزه "صدشــرکت برتر ایران

IMI۱۰۰ " و در سال جهش تولید ،  شرکت فوالد 
هرمزگان در بین ۶ شرکت برتر ایران قرار گرفت .

در همایش شرکتهاي بر تر ایران  و پس از ارزیابي 
هاي صورت گرفته ، شــرکت فوالد هرمزگان در 
گروه فلزات اساسی پس از شرکتهای فوالد مبارکه 
اصفهان ،شــرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت 
فوالد خوزستان ، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت 
گسترش صنایع معدني کاوه پارس توانست در رتبه 
ششم قرار گیرد و از نظر درآمد و رشد در بین بزرگان 

گروه فلزات اساسی ایران  قرار گیرد .
شایان ذکر است شرکت فوالد هرمزگان در این 
ارزیابي ، از منظر درآمد و فروش نیز  رتبه ۴5 را در بین 

5۰۰ شرکت برتر ایران کسب کرد .
افتخاری دیگر از فوالد سنگان

براساس ارزیابی بیســت و سومین دوره جایزه 
"صدشــرکت برتر ایران )IMI۱۰۰(" شــرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان موفق به کسب عنوان   
نخست در "بهره وری کل عوامل در گروه اکتشافات، 
اســتخراج و خدمات جانبی"  در بین صد شرکت 

بزرگ کشور گردید.

اخبار فوالد

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: امروز 
می توان ادعا کرد که فوالد مبارکــه توان تولید هر گونه گرید 
فوالدی میکروآلیاژی را تا مرحله اسلب دارد. متاسفانه تبدیل 
آن به ورق یک آرزو شده، طرح نورد گرم ۲ در همین راستا تایید 
شده است. از سال ۸۹ اقدامات اولیه آن برای انتخاب پیمانکار 
نیز صورت گرفت ولی به دلیل تحریم ها این طرح در دو مرحله 
متوقف شد. امروز با پیمانکار چینی کار را به سمت جلو پیش 

خواهیم برد.
مختار بخشیان معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا این نمایشگاه را فرصتی مناســب برای فعاالن این حوزه 
دانست و گفت: این نمایشگاه باعث می شود تا تولیدکنندگان با 

توانمندی های یکدیگر بیشتر آشنا شوند.

وی سیاســت گروه فوالد مبارکه را حضور جدی و پررنگ 
در نمایشگاه ها عنوان کرد و گفت: امروز شاهد هستیم شرکت 
فوالد مبارکه همراه با شرکت های زیرمجموعه به صورت فعال 
در این نمایشــگاه حضور دارند. امروز فرصت خوبی است که 
عالوه بر عرضه توانمندی ها از پتانسیل های کشور در زمینه 

فوالد باخبر شویم.
بخشیان با اشاره به توســعه زیرساخت های فوالد مبارکه 
بخصوص در حوزه تختال گفت: امروز به جرات می توان ادعا 
کرد که شرکت فوالد مبارکه تنها شرکتی در خاورمیانه است 
که تقریبا قادر به تولید تمام محصوالت ویژه و بروز فوالدی دنیا 

تا مرحله اسلب است.
وی ادامه داد: اســلب ۳۰۰، ۲5۰، ۲۲۰، ۲۰۰ میلیمتر در 
سبد فوالد مبارکه وجود دارد این تنوع محصول در حوزه اسلب 

کم نظیر است و در سطح جهان کمتر تولیدکننده ای وجود دارد 
که این میزان تنوع در محصوالتش وجود داشته باشد.

وی افزود: این نوع تنوع در سایر ورق های فوالدی وجود دارد 
در کنار آن نیز فوالد مبارکه در بخش پایین دستی مانند تولید 
کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی فعال است؛ این امر باعث شده 
نام فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین تولید کننده آ هن اسفنجی 

در جهان بدرخشد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در خصوص پروژه 
نورد گرم ۲ گفت: فوالد مانند تمام حوزه های دیگر در طی سال ها 
توسعه زیادی روی محصوالتش صورت گرفته است. در حال 
حاضر حرکت فوالدسازان دنیا برای تولید ورق های عریض، 
سبک تر با استحکام باالتر است. فوالد مبارکه نیز برای اینکه 
از این حرکت عقب نماند تا مرحله اسلب سرمایه گذاری انجام 
داده است. امروز می توان ادعا کرد که فوالد مبارکه توان تولید 
هر گونه گرید فوالدی میکروآلیاژی را تا مرحله اســلب دارد. 
متاسفانه تبدیل آن به ورق یک آرزو شده است، طرح نورد گرم 
۲ در همین راستا تایید شده است. از سال ۸۹ اقدامات اولیه آن 
برای انتخاب پیمانکار نیز صورت گرفت ولی به دلیل تحریم ها 
این طرح در دو مرحله متوقف شد. امروز با پیمانکار چینی کار را 

به سمت جلو پیش خواهیم برد.
وی ادامه داد: اگر این طرح به بهره برداری برســد می توان 
گفت ایران حرف اول را در تولید فوالدهای کیفی و روز دنیا را 
می تواند بزند از مسئولین انتظار داریم برای راه اندازی هر چه 

سریعتر این طرح کمک کنند

معاون بهره برداری این شرکت مطرح کرد:

تولید محصوالت بی نظیر فوالد مباركه در حوزه اسلب
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مهندس عظیمیــان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، درآئینی با حضور معاونان 
و جمعی از مدیران این شرکت، ضمن 
قدردانی از زحمــات ایرج ترابی، هادی 
نباتی نژاد را به عنوان مدیر جدید روابط 

عمومی این شرکت معرفی کرد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه روابط 
عمومی ها گفت: در دنیای فعلی، به دلیل 
فناوری های موجود، محدود شدن به 
زمان و مکان دیگر معنایی ندارد و جامعۀ 
بشری بیش از پیش از این محدودیت ها 
فاصله گرفته اســت. اگرچه انسان ها از 
تمامی قابلیت های خود به صورت کامل 
بهره نمی برند و خود را محدود می کنند، 
اما تقســیم بندی براســاس محدودۀ 
جغرافیایی یا قومیت ها، بی جهت مانع 
توسعه و شکوفایی می شــود. اینکه ما 
فکر و ذهن خــود را به مــوارد خاصی 
محدود نکنیــم، موجب می شــود از 
توانمندی دیگران محــروم نمانیم. در 

حال حاضــر فوالد مبارکه بــا رویکرد 
اســتفادۀ حداکثری از دانش روز دنیا، 
توسعه و آبادانی بیش ازپیش کشور را در 

اولویت قرار داده است.
توجه به پروژه های توســعه، اعم از 
تکنولوژیکی و تجهیزاتی، نشان می دهد 
گروه فوالد مبارکه همچنان بر سر پیمان 
خود برای توسعۀ ایران اسالمی مصمم 
مانده و به رغم تمامی نامالیمات در این 
راه ثابت قدم ایستاده است. این شرکت 
ملزومات رســیدن به هدف را درست 
انتخاب کرده و همچنان با همکاری و 
همدلی تمامی کارکنــان خود در پی 

کسب نتیجۀ مورد انتظار است.
مدیرعامل فوالد مبارکه تغییر شرایط 
را از الزامات بهبود فرایند خواند و افزود: 
تحول و تغییر در روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه به مثابۀ تزریق خون تازه 
در بدن این مجموعه اســت. پر واضح 
اســت که نقش های کارکردی روابط 

عمومی امروزه فقط به اطالع رســانی 
محدود نمی شود و کارکردهای اقناعی، 
ترویجی و آموزشی روابط عمومی امروز 
بیش ازپیش آشکار شده است و ما نیز 
مکلف به همراهی با شرایط روز روابط 
عمومی ها در دنیا هستیم. شرکت فوالد 
مبارکه تعالی و بهبود را در تمامی امور 
خود ســرلوحه می داند و در این بخش 
نیز تغییر را آغاز راهی جدید و در راستای 

اصول شرکت می داند.
وی در ادامه گفت: با نگاهی کوتاه به 
تاریخ شرکت فوالد مبارکه در دوره های 
مدیریتی گوناگون، به راحتی درمی یابیم 
که هرگونه تغییر مدیریتی در این شرکت 
هماننــد دوی امدادی موجب شــده 
سازمان در رســیدن به اهداف از پیش 

تعیین شدۀ خود چابک تر باشد.
 عظیمیان رسانه ها را در کنار روابط 
عمومــی، پایۀ قدرتمند دموکراســی 
دانست و افزود: امروزه به کمک فناوری، 

تنوع و کثرت رسانه های جمعی بیش از 
گذشته مشهود است و اطالع رسانی و 
اقناع مخاطب در زمان کوتاه تری انجام 
می گیرد. آنچه رسانه ها در این بین باید 
در نظر داشته باشند، توجه به اخالق و 

پرهیز از توهین، تهمت و افتراست.
در گروه فوالد مبارکه توجه به 

اخالق حرفه ای نهادینه شده است
وی افزود: در گروه فــوالد مبارکه 
توجه به اخالق حرفه ای نهادینه شده 
و الزم اســت در کنار توجــه به تولید و 
توسعۀ کشور ، بر اساس شرایط موجود، 
صنعت ســاز بودن فوالد مبارکه نیز به 
اطالع جامعه برســد و این امکان پذیر 
نیست مگر با اقدامات به موقع و مناسب 
روابط عمومی شــرکت. خوشبختانه 
روابط عمومی فوالد مبارکه با عملکرد 
خود نشــان داده به خوبی شرایط گروه 
فوالد مبارکــه را در برهه های مختلف 
درک کرده و همراه و همگام با مدیران 

و کارکنان خط تولیــد، ارزش زحمات 
کارکنان شــرکت را که با تمام قوا برای 
اعتالی کشــور کوشــش می کنند، 

به خوبی منعکس ساخته است.
حضور در روابط عمومی فوالد 
مبارکه، فرصتی برای خدمت

در ادامۀ این نشست، هادی نباتی نژاد، 
مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه نیز 
در جمــع معاونان شــرکت با تبریک 
دهۀ فجر و آغاز چهل و ســومین سال 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: از حسن 
اعتماد مدیریت فوالد مبارکه به جهت 
ایجاد فرصت خدمت در روابط عمومی 
این گــروه صنعتی کــه در خط مقدم 
جبهۀ صنعت کشور فعالیت می کند، 
سپاســگزارم. حضور در روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه و جایگاهی که 
مردان بزرگــی در آن خدمت کرده اند، 
مسئولیت سنگینی بر دوش من نهاده 
و امید دارم با همراهی و همدلی تک تک 
مدیــران و کارکنان شــرکت، بتوانیم 
اهداف ایــن مجموعــه را جامۀ عمل 

بپوشانیم.
نباتی نــژاد گفت: روابــط عمومی 
فرایندی اســت که تمامی شرکت ها و 
ســازمان ها به منظور برقراری ارتباط 
مثبت با مخاطبــان و ذی نفعان خود از 
آن اســتفاده می کنند. ارتباط کارآمد 
و مطلــوب با مخاطب به داشــتن دید 
گسترده و شــفاف نیاز دارد و از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. باید با گفت وگو 
و برقراری ارتباط دوسویه، ضمن ارزیابی 
انتظارات مخاطبان سازمان، دیدگاه های 
ایشان را به موقع و دقیق به سازمان انتقال 
دهیم. در حقیقت روابط عمومی، چشم 
سازمان است و همواره وظیفۀ مراقبت 
از برند سازمان را بر عهده دارد. به یقین 
هدف روابط عمومی و انجام فعالیت های 

این بخش، انتقال مفاهیم و معانی برند 
سازمان به مخاطبان و تأثیرگذاری بر 
جامعۀ هدف اســت تا در هر شرایطی، 
مخاطبان تصویری مثبت از برند سازمان 

داشته باشند.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
در ادامه افزود: فعالیت های تعریف شده 
در روابــط عمومــی هــر ســازمان 
یا نهــاد، دربرگیرنــدۀ مجموعه ای از 
علوم کالســیک، تجربه های از پیش 
به دســت آمده و ارتباطات اســت که 
همگی در اختیار مدیریت سازمان قرار 
داده می شود تا جایگاه اصلی سازمان، 
آن گونه که شایسته است، به ذی نفعان 
و مخاطبان نشان داده شود؛ از این رو، 
توجه به حوزۀ روابــط عمومی، دقت 
بیشتر معاونان و مدیران فوالد مبارکه 
را در تبیین جایگاه ویژۀ فوالد مبارکه 
طلب می کند و دقت به این مهم از سوی 
تمامی همکاران مورد انتظار است، زیرا 
شناخت عمیق از این بنگاه اقتصادی 
می تواند راه را بــرای انجام بهینۀ امور 
هموارتر ســازد. بهترین مثالی که در 
این همراهی می توان به آن اشاره کرد، 
هماهنگی در یک تیم ورزشی است که 
در آن هر نفر مسئولیت خاصی دارد و 
انجام کار تیمی و توجه به کسب نتیجه 
از ســوی همه کامال واضح و مشخص 
است. قطع به یقین در شرایط فعلی نیاز 
به همراهی و همکاری بیشتر و توجه به 
کار جهادی و روند صعودی فعالیت ها 

مشهود است.
بنا بر این گــزارش، در پایان این 
مراســم، با اهدای لوح تقدیر توسط 
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه 
از زحمــات ایرج ترابی، مدیر ســابق 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه 

تقدیر شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموكراسی است

خبر

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص عملکرد شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه به عنوان 
یکی از صنایع زیرساختی کشور که بعد از انقالب 
اسالمی شکل گرفت و از سال ۷۲ با شروع کار خود 
آغاز کرد، طی ۲۷ ســال فعالیت خود، درخشش 

خوبی در کشور داشته است.
پرویــن صالحــی در بازدید از غرفــه گروه 
فوالدمبارکه اصفهان در هفدهمین نمایشگاه بین 
المللی متالورژی ایران متافو افزود: شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان محصوالت جدیدی تولید کرده و 
ما احساس می کنیم با همت کارشناسان و مجموعه 
خوبی که در این عرصه تــالش می کنند روز به 
روز کیفیت محصوالت بــرای مصرف کنندگان 
بهبود می یابد و ما شاهد موفقیت های بیشتری 

مجموعه باشیم.
مجلس شورای اسالمی در تالش است تا از 

خام فروشی جلوگیری کند
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تامین مواد اولیه مورد 

نیاز فوالد در کشــور گفت: مواد اولیه برای تولید 
فوالد در داخل ایران یافت می شود و ذخایر فراوانی 
از سنگ آهن در کشور داریم، اما باید برنامه ریزی 
بلند مدت انجام و همچنین بررسی شود که این 
ذخایر تا چه زمانی پاسخگوی نیاز صنایع فوالدی 

کشور است.
وی با بیان این مطلب افزود: مجلس شــورای 
اسالمی به شدت در تالش است تا از خام فروشی در 
کشور جلوگیری کند، حال با توجه به اینکه صنعت 
فوالد در حال رشد و گسترش در سایر نقاط کشور 
است، برنامه ریزی های اقتصادی کشور نیز باید در 

جهت حفظ منابع اولیه برای کشور باشد. 
وی ادامه داد: در عین حال منابع سنگ آهن 
خوبی در کشورهای همسایه داریم که می توان 
با یک برنامه ریزی تجاری، تبادل مناسبی با این 
کشورها داشته باشــیم. به این صورت که نیاز 
آنها را به محصوالتی که در ایران تولید می شود 
برآورده کرده و در مقابل از منابع سنگ آهن آنها 

استفاده کنیم .
صالحی افزود: در کل اگر برنامه ریزی به درستی 

انجام شود انشــااهلل در زمینه تامین مواد اولیه در 
داخل کشور مشکلی نخواهیم داشت

 فوالد مبارکه از صنایع 
زیرساختی کشور است

صالحی در خصوص تامین مواد اولیه صنایع 
خودروسازی و لوازم خانگی که هم اکنون توسط 
فوالد مبارکه اصفهان در کشور انجام می شود اظهار 
کرد: فوالدمبارکه از صنایع زیرساختی کشور بوده 
و در تامین نیاز صنایع ســاختمان سازی، لوازم 

خانگی و خودرو سازی حرف برای گفتن دارد.
صالحی افزود: با توجه به اینکه اکنون میزان 
تولید فوالد در کشور بیشتر از نیاز داخلیست، 
ما انتظار نداریم که در عرصه تولید لوازم خانگی 
یا خودروسازی هیچگونه مشــکلی در کشور 

داشته باشیم. 
وی ادامه داد: از طرفی مجلس شورای اسالمی و 
به ویژه قوه قضاییه نظارت زیادی در این جهت باید 
داشته باشند که در چرخه تولید فوالد تا رسیدن 
آن به دســت مصرف کننده، دالالن و سوداگران 
نتوانند سوءاستفاده ای داشته باشند؛ بنابراین ما 

باید بتوانیم دالالن و سوداگران را از چرخه تولید 
و مصرف حذف کنیم و این چرخه را سالم گردانیم.

نماینده مردم شهرســتان مبارکه ادامه داد: 
فوالدمبارکه اصفهان به عنوان یک عامل مهم در 
صنعت خوروسازی و لوازم خانگی نقش مهم خود 
را به درستی ایفا می کند و در این زمینه حرف برای 

گفتن دارد.
صالحی در خصــوص اقدامات انجام شــده 
فوالدمبارکه اصفهان در مســئولیت اجتماعی 
گفت: مسئولیت اجتماعی از جمله رسالت های 
اصلی و مهم شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصادی 
بزرگ است؛ شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به 
عنوان یک شرکت صنعتی مادر  نقش پررنگ در 

این زمینه داشته و خیال مردم را از بابت عوارض 
پیرامون  صنعت، آسوده کرده است.

نماینــده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی افزود: برای مثال در 
توسعه فضای سبز و گســترش و نگهداری آن، 
همچنین نــوع گیاهان و پوشــش گیاهی که 
اطــراف مجتمع های صنعتی ایجاد شــده، یا 
فیلتری که برای جلوگیــری از آالیندگی های 
تولید مورد استفاده قرار می گیرد به طور مداوم 
با کارشناسان محیط زیست ارتباط تنگاتنگ 
داشته تا حداالمکان عوارض و آالیندگی های 
صنعت را محدود شود و در کنار صنعت و معدن، 

محیط زیست شادتری داشته باشیم.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس:

فوالد مباركه درخشش خوبی در كشور داشته است


