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اخبار فوالد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بازدید از ایلنا:

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

اولویت فوالد مبارکه گفتوگو با رسانهها است

مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
معتقداست:تمامیهزینههایرسانهای
ومسئولیتهایاجتماعیفوالدمبارکه
شخصی نگری نبوده و بر اساس اهداف
موردتاییدانجاممیشود.
نباتی نــژاد در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،با اشــاره به حوزه رسانه
عنوان کرد :واحد روابط عمومی وظیفه
دارد اتفاقهــای مهمی اعم از کســب
رکورد ،کسب مقام و  ...را رسانهای کند.
قطعا بدون حضور رســانه ها این اتفاق
نخواهد افتاد .هنگامی که رسانههای از
جمله خبرگزاری ایلنا اخبار مهم فوالد
مبارکهرامنتشرمیکندیکآرامشیبه
مجموعهواردمیشود.
وی ادامه داد :رســانه ها با توجه به
رصدیکهدرکشورانجاممیدهد،بانقد
وپیشنهادیکهبهمامیدهند،میتواند
بهاینمجموعهکمککند.
وی اولویت شــرکت فوالد مبارکه
را گفتوگو با رسانهها دانست و گفت:
گفتوگو و شفافسازی باعث میشود
شیطنتهای برخی از رسانهها مبنی
بر زد و بند بین رسانهها رخ ندهد .اخیرا
سند جعلی از فوالد مبارکه مبنی بر زد
و بند بین این شرکت و رسانهها منتشر
شــده که ما قبلتر این سند را تکذیب
کردیم.چنیناسنادجعلیقطعابراساس
مقاصد سیاســی بر علیه فوالد مبارکه
منتشر میشود .هزینه تبلیغاتی فوالد
مبارکهموردتاییدمجمع،هیئتمدیره
وبراساسردیفبودجهانجاممیشود.
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
معتقــد اســت :تمامــی هزینههای
رسانهای و مســئولیتهای اجتماعی
فوالد مبارکه شخصی نگری نبوده و بر

اساساهدافموردتاییدانجاممیشود.
وی حمایــت از رســانهها را در حوزه
مســئولیت اجتماعی شــرکت فوالد
مبارکه دانست و عنوان کرد :بدون هیچ
ترسیاعالممیکنیمازرسانههادرحوزه
مسئولیتاجتماعیحمایتمیکنیم؛
اما باج نمیدهیم .در حال حاضر برخی
ازرسانهنماهاباباجخواهی،آبرویسایر
رسانههارامیبرند.خوشبختانهرسانهها
آگاه و هشیار هســتند و اجازه چنین
کاریرانمیدهند.
نباتی نژاد از تهیه شیوه نامه زیر نظر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد
و گفت :به تازگی شیوه نامهای با تایید
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تهیه
شده و قرار است طبق آن رسانه ها رصد
و با آنها همکاری شــود .خوشبختانه با
اجرای این شیوهنامه ارتباط با رسانهها
شفاف سازی شده است .این امر جلوی
باجخواهیوفسادراخواهدگرفت.
سعیشدهحقیازکارگران
تضعیفنشود
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
از تشــکیل دفتر پیمانکاران خبر داد و
گفت :در شرکت فوالد مبارکه به بحث
کارگری اهمیت ویژهای داده شده ،به
طوریکهدراینراستادرهرواحد،دفتر
پیمانکاری ،سامانه پیامکی و صندوق
ارتباط به مدیرعامل در نظر گرفته شده
است .همچنین کمیتهای در باالترین
سطحکارخانهبهدستورآقایعظیمیان
تشکیل شــده تا مســائل کارگران به
صورتهفتگیبررسیشود.
نباتی نــژاد با بیان اینکه شــرکت
فوالد مبارکه عالوه بر مسئولیتهای
اجتماعی به مجموعه خــود اهمیت

بسیاری میدهد ،ادامه داد :همواره به
وسیله پل ارتباطی به درخواستهای
کارگران اعم از نوسازی محیط کار ،نوع
قرارداد... ،رسیدگی میشود.همچنین
در مجله داخلی شرکت فوالد مبارکه،
ستونی برای ســخن کارگران در نظر
گرفته شــده تا پیام هایی که کارگران
ارســال میکنند ،درج میشــود .این
موارد نشــان میدهد مجمــوع فوالد
مبارکهبهتکتکنیروهایخوداهمیت
قائلاست.
وی ادامه داد :سعی شــده حقی از
کارگــران تضعیف نشــود؛ هرچند با
شــرایط اقتصادی موجود ،شاید 100
درصدرضایتکارگرانفراهمنشود؛ولی
تالش شده اهمیت ویژهای به پرداخت
بهرهوری ،بسته های معیشتی و ارزاق
دادهشودتابخشیازمشکالتکارگران
کاهش پیدا کنند و آنها با خیال آسوده
کارکنند.
وی در خصوص نحــوه قراردادهای
فــوالد مبارکه با کارگــران و پرداخت
مزایا اظهار کرد :در فوالد مبارکه چند
نوع قرار داد با کارگران بســته میشود
( ســاعتی ،روزانه ،پروژهای ،شرکتی و
دائم) در نتیجه پرداخت مزایا و امکانات
به کارگران با توجه بــه نوع قرارداد آنها
متفاوت اســت .ولی نــگاه مجموعه
مدیریتی ،اعطای تمام امکانات رفاهی
بههمهکارمندهاوکارگراناست.
دریافتگواهینامهISO45005
براینخستینبارتوسط
فوالدمبارکه
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
مهمترین مسئله در یک ســال و نیم
گذشته را بیماری کرونا دانست و گفت:

با حجم باالیی رفت و آمد کارگران که
در فوالد مبارکه مشغول به کار هستند،
مسائل ایمنی و بهداشت از اولویت این
شرکت قرار گرفته است .در این راستا با
درنظر گرفتنپروتکل بهداشتی ،بدون
تعطیلی و بدون اینکه دچار مشــکلی
خاصیشویم،تولیدادامهدارد.
نباتینژادبااشارهبهاینکهگواهینامه
( 45005 ISOراهنمــای کار ایمن
در دوران پاندمی کووید  ۱۹در کشور)
که برای نخســتین بار توسط شرکت
فوالد مبارکه دریافت شده است ،اذعان
کرد :شرکت فوالد مبارکه با گذراندن
ممیزیهای الزم توسط شرکتSGS
کشورسوئیس،توانستبراینخستین
بار این گواهی نامــه  ISO45005را
دریافت کند؛ اهمیــت این گواهینامه
در این است که شرکت فوالد مبارکه در
یک اقدام منسجم و سنجیده توانسته
بر پاندمی کووید  ۱۹فائق شــود و این
موضوعثابتکردکهتالشهایشرکت
فوالدمبارکهبرایکنترلومهاراپیدمی
کوویــد  19مطابق با اســتانداردهای
جهانیاست.
وی ادامــه داد :اگــر کارگری دچار
بیماری کرونا شــود ،فــوالد مبارکه
وضعیت درمــان و هزینههــای آن را
پیگیریمیکند.
وی از تشکیل پرونده الکترونیک
ســامت خبر داد و گفت :تشــکیل
پرونده الکترونیک ســامت با تاکید
مدیرعامل فــوالد مبارکــه در حال
تشکیل اســت .بر این اساس ،مسائل
بهداشــتی و ایمنی کارگــران تحت
یــک پرونــده الکترونیکــی دنبال
خواهد شد.

استقبالملی از دوره ژورنالیسم
صنعت نشاندهندهسطح باالی
كیفی آن است

دغدغهمدیرانشرکت
دورزدنتحریمهاوعبوراز
مشکالتکرونااست
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
سال  99را ســال رکوردها برای فوالد
مبارکه دانســت و عنوان کرد :در سال
 99فــوالد مبارکه تالش کــرد تا 75
رکورد در بخشهای مختلف را به ثمر
برساند .همچنین این شرکت در بخش
مســئولیت اجتماعی نیز در بین سایر
بنگاههای تولیدی پیش رو بوده است.
به طوری که فارغ از کمکهای ریالی،
با تامین رایگان اکسیژن بیمارستانها
و مراکز درمانی توســط این شرکت به
آســودگی خاطر در تامیــن این ماده
حیاتی بــرای بیماران مبتــا به کرونا
رسیدیم.اهمیتوضرورتاقدامشرکت
فوالد مبارکه آن جا نمایان می شــود
که مراکز درمانــی با محدودیت تامین
اکســیژن و تجهیزات تانک اکسیژن و
عدمدسترسیبهاکسیژنسازهامواجه
بودندکهباحمایتشرکتفوالدمبارکه
اصفهانبرطرفشد.
نباتی نژاد دغدغه مدیران شرکت را
دور زدن تحریمها و عبور از مشــکالت
کرونا دانســت و اظهار کــرد :مدیران
شرکتباعلمبرمشکالت،بابرنامهریزی
های صورت گرفته در تالش هســتند
عالوه بــر حفظ تولید ،مشــکلی برای
صنایعپاییندستیرخندهد.
وی افزود :فــوالد مبارکه به تمامی
طرحها و پروژهها نگاه توسعهای و نگاه
درونی دارد .این شــرکت با تمامی فراز
و نشیبهای موجود سعی کرده نقطه
روشنبرایکشورباشد.
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
معتقد است :سال  99و سال  1400به
وجود مشــکالت کرونا ،سال متفاوتی
برایفوالدمبارکهبودهاست.
وی ادامه داد :این شرکت در شرایط
ســخت (محدودیت برق و یــا گاز) در
روزهای تعطیل نیز دو یا ســه شیفت
مشــغول به تولید بود تا صنایع پایین
دستیباکمبودمواجهنشوند.
نباتی نژاد بــا بیان اینکــه قطع و

گفتوگو و شفافسازی
باعثمیشودشیطنتهای
برخی از رسانههامبنیبر
زد و بند بین رسانهها رخ
ندهد.اخیراسندجعلی
از فوالد مبارکه مبنی بر
زد و بند بین این شرکت و
رسانههامنتشرشدهکهما
قبلتراینسندراتکذیب
کردیم.چنیناسنادجعلی
قطعابراساسمقاصد
سیاسیبرعلیهفوالد
مبارکهمنتشرمیشود
محدودیت برق ،شرکت فوالد مبارکه
را متضرر کرده ،عنوان کرد :بر اســاس
برآورد صورت گرفته ،میزان خسارت
و عدم النفع بــه وزرات صنعت ،معدن
و تجارت اعالم شــد .خوشــبختانه با
مدیریتدرستتوانستیمکاهشتولید
را جبران کنیم تا بازار با مشکل رو به رو
نشود .البته با اجرای پروژه های موجود،
کمبودانرژیهاجبرانخواهدشد.
پروژهنوردگرم 2جلویخام
فروشیرامیگیرد
مدیر روبط عمومــی فوالد مبارکه
مهمترین دلیل احداث پروژه نورد گرم
 2را جلوگیری از خام فروشی دانست و
گفت:اینپروژهمیتواندتختالهایکه
به مقدار بسیاری در فوالد مبارکه تولید
میشودبهورقهاخودروسازی،لولههای
انتقال گاز و  ...تبدیل کند .قطعا این امر،
صنایع پایین دستی را از واردات بی نیاز
میکند وی از دولت خواســت تا در راه
رسیدن به این اهداف موانع رو هرچی
زودتربررسیوازسرراهبردارند.
نباتی نژاد ادامه داد :البته در ســال
جاری جلســه های مختلفی با وزرات
صنعت ،معدن و تجارت و کارشناسان
گذاشته شده و موانع آن در حال بررسی
است .اخیرا این بررســی بیشتر شده؛
امیدوارم دولت جدید موانع را برای این
پروژهبرطرفنماید.

خبر
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

نقش استراتژیك فوالد مباركهدرتأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی

رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شــرکت
فوالدمبارکهگفت:شرکتفوالدمبارکهبهعنوان
تنهاتولیدکنندهورقرنگیموردنیازصنعتلوازم
خانگی در کشور توانسته با ظرفیت تولید ماهانه
 600تن ورق گالوانیزه ویــژه برای این صنعت،
عالوه بر افزایش کیفیت محصــوالت نهایی ،با
جلوگیری از واردات محصوالت خارجی باعث
عرضه محصوالت داخلــی این صنعت با قیمت
مناسب در بازار شود.
گندمکار رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی
شــرکت فوالد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار
فوالد اظهار کرد :این شرکت در حال حاضر قادر
به تولید  3نوع ورق رنگی ساختمانی ،دکوراتیو
و ورقهای مخصوص لوازم خانگی اســت که از
کیفیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان این کــه تولید ورقهای گالوانیزه
رنگی برای تولید لوازم خانگی ،بســیار دشــوار
بوده و از حساسیت باالیی برخوردار است ،افزود:
شرکت فوالد مبارکه در ایران تنها تولید کننده

این نوع ورق بوده و ی ّکهتاز این عرصه اســت و در
این مسیر باید با شــرکتهای کرهای و اروپایی
رقابت کند که بیش از  25سال تجربه در تولید
این نوع ورق های فوالدی دارند و خوشــبختانه
توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شــرکت
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد :فوالد مبارکه
ماهانه  500تن ورق گالوانیــزه ویژه برای لوازم
خانگی تولید میکند کــه ورق اولیه برای تولید
بیش از  22هزار دســتگاه یخچال را تشــکیل
میدهد.
وی در ادامه اذعان کرد :این میزان تولید فوالد
مبارکه در حالی است که ظرفیت تولید  600تن
ورقمخصوصاینصنعتدرماهباراهاندازیخط
تکمیلی آن در آینده به 1060تن افزایش خواهد
یافت کــه میتواند به تولید  58هزار دســتگاه
یخچال یا  175هزار دستگاه ماشین لباسشویی
تبدیل شــود؛ این میزان تولید عالوه بر این که
میتواند کشور را واردات لوازم خانگی بینیاز کند

بلکه میتواند زمینهساز صادرات و ارزآوری برای
کشور در این شرایط تحریمی را نیز فرآهم آورد.
گندمــکار تصریح کــرد :تولیدکنندههای
داخلی بعضاً ممکن است از مواد اولیهای استفاده
کننده که مشخصات فنی مناســب را نداشته
باشــد .برای مثال رنگی که روی ســطح ورق
استفاده میشود یک ترکیب شیمیایی است که

میتواند حاوی مواد خطرناکی برای افراد باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این مقدار ورق
ویژه تولید لوازم خانگی در شرکت فوالد مبارکه
تولید نمیشد ،چه زیان و خســارتی را به بدنه
کشور وارد میکرد ،بیان داشت :در صورتی که
ورق های رنگی در فوالد مبارکه تولید نمیشد
احتمال رخ دادن دو ســناریو وجود داشت .اول

این که همه تولیدکنندگان داخلی برای رعایت
استاندارهای کیفی مجبور به تامین مواد اولیه
از خارج بودند کــه در این صورت میزان ارز قابل
توجهی از کشور خارج میشد و منابع مالی کشور
به هدر میرفت.
شایان ذکر اســت با پشتیبانی شرکت فوالد
مبارکه از صنعت لــوازم خانگــی این صنعت
توانسته است در چند سال اخیر و با وجود تحریم
ها رونق بگیرد .رشد  30درصدی تولید یخچال،
رشد  53درصدی تولید ماشــین لباسشویی و
رشــد  12درصدی تولید کولرهای آبی در 10
ماهه نخست سال گذشته ،گوشــهای از رونق
تولید در صنعت  7میلیارد دالری لوازم خانگی
در ایران است .موضوعی که یکی از دالیل اصلی
آناستفادهازمواداولیهمرغوبوباقیمتمناسب
شــرکت فوالد مبارکه بوده که توانسته عالوه بر
افزایشکیفیتمحصوالتنهایی،کاهشقیمت
و بنابراین افزایش قدرت خرید مشتریان را در بر
داشته باشد.

رئیسجهاددانشگاهیواحداصفهانازبرگزاری
موفقیتآمیز دوره آموزش تخصصی ژورنالیســم
صنعت با حمایت شــرکت فوالد مبارکه خبر داد و
گفت:استقبالازایندورهدرسطحملیصورتگرفت
و این امر نشاندهنده باال بودن سطح کیفی آن بود.
مهدی ژیانپور اظهارکرد :دوره ژورنالیسم صنعت
با هدف ارتقای دانــش روزنامهنگاران و خبرنگاران
فعالدررسانههاوهمچنینکلیهعالقهمندانبهاین
حوزه طراحی گردید .وی با اشاره به اهمیت تقویت
روزنامهنگاریتخصصیدرکشورافزود:ایندورهدر
همینراستاوباموضوعصنعتتعریفشدهویکیاز
دالیلی که برگزاری چنین دورهای را بیش از پیش
ضروری کرده ،گستردگی صنایع در استان اصفهان
بود.رئیسجهاددانشگاهیواحداصفهانباتأکیدبر
ضرورتارتقایدانشتخصصیخبرنگارانگفت:نیاز
بهخبرنگاریتخصصیدرحوزههایمختلفکشور
وجودداردوایننیازبهخصوصدراستاناصفهانبه
دلیل صنعتی بودن احساس میشد .وی با بیان این
که یکی از تخصصهای جهاد دانشگاهی ،برگزاری
دورههای آموزشــی کوتاهمدت است ،خاطرنشان
کرد :با توجه به اهمیت اعتبــار علمی و تخصصی
دورهژورنالیسمصنعت،همکاریسهجانبهایمیان
جهاددانشگاهی،دفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانه
وزارتفرهنگوارشاداسالمیوشرکتفوالدمبارکه
شــکل گرفت که صدور گواهی حضور در این دوره
توسط دفتر مطالعات و برنامهریزی رسان ه به عنوان
معتبرترین مرجع برگزاری و صدور مدارک معتبر
تخصصیبرایاصحابمحترمرسانهاست.

 130نفرحائزشرایطحضوردرژورنالیسم
صنعتشدند
ژیانپور در ادامــه اذعان کــرد :خبرنگاران و
روزنامهنگاران شــاغل در رســانهها ،خبرنگاران و
روزنامهنــگاران آزاد و همچنین فارغالتحصیالن
رشتههای مرتبط با حوزه رسانه ،امکان ثبت نام و
حضوردرایندورهتخصصیراداشتند؛همچنیناز
دیگرشرایطپذیرشمتقاضیاندرایندوره،ارسال
مدارک مورد نیاز و رزومه کاری بود .وی با بیان این
کهدرنخستین مرحله ،تعداد 160نفر حائز شرایط
حضوردردورهآموزشتخصصیژورنالیسمثبتنام
کردند ،تصریح کرد :از ایــن میان صالحیت تعداد
 130نفر برای حضور در ایــن دوره به تأیید نهایی
رسیدکهاینتأییدیهبادیدگاهیحمایتیوبهدوراز
سختگیریهایبیموردصورتگرفت.
استقبالازدورهژورنالیسمصنعت
درسطحملی
رئیس جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان یادآور
شد :اطالعرســانی و فراخوان حضور در این دوره از
نیمه مردادماه  1400آغاز شد؛ بررسی پروندهها و
ثبتناممتقاضیانتاپایانمردادماهادامهداشتواز
دوم شهریورماه این دوره رسماً شروع به کار کرد که
تا نیمه مهرماه 1400و پس از گذراندن دوره عملی
توسط فراگیران و بازدید تخصصی از خطوط تولید
شرکتفوالدمبارکهبهپایانمیرسد.ویبابیاناین
کهدورهآموزشتخصصیژورنالیسمصنعتشامل
 72ساعت آموزش نظری و عملی میباشد ،متذکر
شد :اســتقبال از این دوره در ســطح ملی و شامل
استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان ،آذربایجان
شرقی،مرکزیوگلستانبود.
خبرخوشبرایبازماندگانازحضوردردوره
ژورنالیسمصنعت
ژیانپور با اشــاره به ترکیب مناسب اساتید این
دوره تأکید کرد :سعی شد برای آموزش در این دوره،
ترکیبیازاساتیدپیشکسوت،متخصص،دانشگاهی
و خبرگان حوزههای صنعتی انتخاب شوند تا سطح
کیفی این دوره از سطح قابل قبولی برخوردار باشد.
وی در ادامه عنوان کــرد :پیشبینیهای الزم برای
برگزاری دورههای تخصصی پیشــرفته دیگری در
آیندهای نهچندان دور صــورت گرفته تا این فضا در
سطحاستاناصفهانوسراسرکشوررونقپیداکرده
و توسعه یابد .رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
با بیان اینکه صــدور مدارک پایانــی دوره آموزش
تخصصیژورنالیسمصنعتبرمبنایکیفیتحضور
فراگیراندرایندورهانجامخواهدشد،بیانداشت:با
توجهبه درخواستهای متعدد متقاضیانیکهبههر
دلیل موفق به حضور در این دوره آموزشی نشدند،
دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت مجددا ًدر
اوایلفصلزمستان 1400برگزارخواهدشد.

