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مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
به مناســبت هفتــه کارگــر و روز 
روابط عمومی، از خبرگزاری کار ایران 

)ایلنا( بازدید کرد.
به گزارش خبرنگاری ایلنا، براتی، 
مدیــر روابط عمومی فــوالد مبارکه 
ضمن ابــزار خرســندی از حضور در 
خبرگــزاری ایلنا، بــه کارکنان این 
خبرگزاری خدا قــوت گفت و عنوان 
کرد: خوشــحالیم ایــن خبرگزاری 
در انعکاس اخبار و دســت آوردهای 
صنعت کشــور در کنــار بنگاه های 

اقتصادی است.
وی شــرکت فوالد مبارکه را مولد 
انقالب دانست و گفت: شرکت فوالد 
مبارکه نقش بسیار مهمی در پیشرفت 
کشور و توســعه صنعت داشته است. 
این شــرکت نه تنها نیاز کشــور را به 
تولید محصوالت فوالدی تامین کرده 
است، بلکه الگو خوبی برای بنگاه داری 

اقتصادی در سطح کشور است.
وی با اشاره به تولید 30 میلیون تن 
فوالد در کشور، گفت: حدود یک سوم 
تولید فوالد کشــور بر عهده شرکت 
فوالد مبارکه اســت، حدود 22 هزار 
نفر به طور مستقیم و  در مجموع 350 
هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در این شرکت مشغول به کار هستند.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
ادامــه داد: چند طرح توســعه ای در 
دهه مبارک فجر با ســرمایه گذاری 
40 هزار میلیارد تومان آغاز شده است 
که با برنامه ریزی های انجام شــده در 
مرحله اول این سرمایه گذاری ها، 12 
هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در 

سراسر کشور ایجاد خواهد شد.
یــن  ا  : د ا د مــه  ا د ا تــی  ا بر
ســرمایه گذاری ها در قالــب گروه 
پیشرانان پیشرفت ایران کلید خورده 
است که هم اکنون برخی از پروژه ها 
به مرحله اجــرا رســیده و برخی از 
آن ها در مراحل مطالعه و ... است که 
به زودی شاهد تحولی در این زمینه 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه گروه فوالد مبارکه 
با رویکرد آینده نگر و تولید بهینه آغاز 
به کار کرده اســت، عنوان کرد: فوالد 
مبارکه همواره در حال پایش وضعیت 
و آینده نگری خود است و جزو صنایع 

موفق در کشور به شمار می رود.
وی با بیان اینکه تولید فوالد یکی از 
شاخصه های توسعه یافتگی در کشور 

اســت،  گفت: فوالد مبارکه عالوه بر 
تولید محصوالت فــوالدی در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی نیز نقش 
ویژه ای برای خود قائل بوده است؛ به 
طوری که در حوزه بهداشت و درمان،  
فرهنگی، ورزشی و... فعالیت می کند.

مدیــر روابط عمومــی فــوالد 
مبارکه با اشــاره به کمبود اکسیژن 
در زمان شــیوع بیماری کرونا، گفت: 
فوالد مبارکه با احســاس مسئولیت 
اجتماعــی پیــش از 28 هــزار تن 
اکسیژن به صورت رایگان در اختیار 
بیمارستان ها قرار داد و بیش از 150 
میلیارد تومان تجهیــزات مورد نیاز 

بیمارستان ها را نیز تامین کرد.
فوالد مبارکه جزو سخت گیرترین 

صنایع در حوزه ایمنی است
وی در خصوص میزان رضایتمندی 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه گفت: 
رضایتمندی کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه به نسبت شــرایط اقتصادی 
جامعه،  خوب است. در واقع میانگین 
رضاتمندی کارکنان و پیمانکاران در 
فوالد مبارکه باال است و فوالد مبارکه 

پیمانکاران را نیز حمایت می کند.
وی تاکید کرد: فــوالد مبارکه از 
کارکنان خود به عنوان سرمایه های 

انســانی یاد می کند و خود را موظف 
می داند که از این سرمایه های انسانی 
حمایت کند و نگاه ویــژه تری به آنها 

داشته باشد.
براتی بــا بیان اینکه کار ســخت، 
حمیات ویژه را می طلبد، اظهار کرد: 
کارگری که پای کوره داغ مشغول به 
کار است؛ کوچکترین اشتباه خطرساز 
خواهد بود، بنابرایــن باید با کمترین 
دغدغه اقتصادی و معیشتی مشغول 

به کار باشد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
از رکــورد 1000 روز بدون حادثه در 
فوالد مبارکه خبــر داد و گفت: فوالد 
مبارکه جزو سخت گیرترین صنایع 
در حوزه ایمنی اســت و هــر اقدامی 
در فوالد مبارکه باید پیوســت ایمنی 
داشته باشد و فعالیتی که ایمن نباشد 
و ممکن باشد سالمت کارکنان را به 

خطر بیاندازد متوقف خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه صنعت 
فوالد یک صنعت ســخت و خشــن 
اســت؛ اما وضعیت شــرکت فوالد 
مبارکه در ایمنی بسیار مطلوب است.

وی از کســب رکوردهای مختلف 
در گروه فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
در فروردین ماه سال جاری 30 رکورد 

در گروه فوالد مبارکه کســب شــده 
اســت؛ این امر تنها زمانی رخ خواهد 
داد که کارگران از کار در این شرکت 

راضی باشند.
یــت  عا ر خصــوص  ر  د وی 
پروتکل های بهداشــتی در شرکت 
فوالد مبارکه گفت:  فــوالد مبارکه 
تنها شــرکت در ایران است که ایزو 
مرتبط بــه کرونــا را دریافت کرده 
است. روزانه 22 هزار نیرو از شهرهای 
مختلف به این شــرکت رفت و آمد 
دارند. این امر اهمیت رعایت پروتکل 
بهداشــتی را دوچندان مــی کند. 
شرکت فوالد مبارکه در حوزه کرونا 
و صیانت از کارکنــان توجه ویژه ای 

داشته است.
براتی ادامه داد: کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه اگر کوچکترین عالیم 
کرونا را داشته باشند، می توانند اعالم 
کرده و بــه طور رایگان تســت کرونا 
بدهنــد و در صورت ابتــال با دریافت 

حقوق ومزایا به مرخصی بروند.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از 
خودکفایی و بومی سازی شرکت فوالد 
مبارکه خبر داد و گفت: در گذشــته 
شرکت های فوالدی تمامی نیازهای 
خود را از واردات تامیــن می کردند. 

خوشــبختانه فوالد مبارکه در حال 
حاضر 95 درصد نیاز خــود را بومی 
ســازی کرده است. از ســال 81 تا به 
االن بیش از 400 هزار تجهیز و قطعه 
استراتژیک در فوالد بومی سازی شده 
و همواره این شــرکت از شرکت های 

دانش بنیان حمایت کرده است.
وی درخصوص سرمایه گذاری ها 
در قالب گروه پیشــرانان پیشــرفت 
ایران گفت: چندین شرکتی صنعتی 
وظیفه خود دانســتند در شــرایطی 
که دولت دچار مشــکالت اقتصادی 
است، در کنار دولت برخی از پروژه ها 
را اجــرا کنند؛ این امر عــالوه بر حل 
مشکالت شــرکت ها باعث می شود 
بخشــی از مشــکالت کل کشور نیز 
حل شود؛ اگر مجموعه فوالد مبارکه 
بخواد نقش خود را به خوبی ایفا کند 
نیازمند همکاری خوب با رســانه ها 
اســت تا به کمک آنها ارزش هایی که 
به دنبال آن است تبین کند و همچنن 
رسانه ها با پوشش این کار بزرگ باعث 

امیدآفرینی در جامعه شوند.
فوالد مبارکه در حوزه ورزشی و 
رفاهی امکانات خوبی فراهم کرده

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
اظهار کــرد: فوالد مبارکــه در حوزه 

ورزشی و رفاهی امکانات خوبی برای 
کارکنان خود فراهم کرده است.

براتــی از امکانات رفاهــی برای 
کارکنان شــرکت فوالد مبارکه خبر 
داد و گفت: کارکنــان و خانواده آنها 
می توانند از چند رشته ورزشی به طور 

رایگان استفاده کنند.
وی درخصــوص فعالیــت های 
ورزشی شــرکت فوالد مبارکه گفت:  
از74 تیم ورزشــی در غالب باشــگاه 

سپاهان حمایت می شود.
وی با اشــاره به تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان گفت: این باشگاه سالیان 
سال رها شــده بود و مجموعه های 
دولتی توانایی تکمیل آن را نداشتند. 
فوالد مبارکه با هزینه خود این باشگاه 
را تکمیل کرد و با مدیریت باشــگاه 
بیش از 72 رشته ورزشی را توسعه داد 
و این امر باعث استعداد یابی در حوزه 

ورزشی شد.
وی ادامه داد:  ورزش تنها فوتبال 
نیست. در حال حاضر استعدادهایی 
در سایر رشته ها وجود دارد که باید به 
آنها نیز توجه ویژه شود. فوالد مبارکه 
مانند سایر بخش ها، در بخش ورزش 
نیز با برنامه زیری اصولی و ساختاری 

بر خورد می کند.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بازدید از ایلنا مطرح کرد؛

فوالدمبارکهازکارکنانخودبهعنوانسرمایههایانسانییادمیکند

گزارش

طی فروردین ماه سال جاری درمجموع4 هزار 
و 162 پاتیل سرباره، تعویض و در حوضچه های 
سرباره تخلیه گردید و تنها 0.03 دقیقه بر ذوب، 
توقف ناشی از تعویض پاتیل سرباره به کوره های 
قوس وارد آمد. این در حالی بود که رکورد قبلی 
تعویض پاتیل در مهرماه سال 1400 و به تعداد 3 

هزار و 988 پاتیل به ثبت رسیده بود.
واحد حمل و فراوری ســرباره شرکت فوالد 
مبارکه، این واحد توانست در فروردین ماه 1401 
در لبیک بــه پیام مقام معظم رهبری در ســال 
»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« و شرایط 
دشــوار تحریم های ظالمانه، بیشــترین تعداد 
تعویض پاتیل سرباره با وارد شدن کمترین توقف 
به کوره های قوس الکتریکی را با عزم راسخ و تالش 

خستگی ناپذیر ثبت کند.
خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره 
با اعالم این خبر افزود: طی فروردین ماه ســال 
جاری درمجموع4 هزار و 162 پاتیل ســرباره، 
تعویض و با یاری خداوند بدون هیچ حادثه ای در 
حوضچه های سرباره تخلیه گردید و تنها 0.03 
دقیقه بر ذوب، توقف ناشی از تعویض پاتیل سرباره 
به کوره های قوس وارد آمد. این در حالی بود که 
رکورد قبلی تعویض پاتیل در مهرماه سال 1400 

و به تعداد 3 هزار و 988 پاتیل به ثبت رسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه رکورد 
حمل روزانه پاتیل سرباره به تعداد 160 پاتیل و 

بدون وارد شدن هیچ گونه توقف به کوره های قوس 
نیز ثبت گردید. این موفقیت ارزشمند در شرایطی 
محقق شــد که واحد حمل و فراوری سرباره با 
مشکالتی ازجمله عدم تناسب حجم حوضچه های 
سرباره با میزان سرباره تولیدی و مستهلک شدن 
مکانیســم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین 

قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها روبه رو بود.
رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره در ادامه 
به نتایج دست یابی به این رکورد اشاره کرد و افزود: 
رسیدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده و 
ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
همچنین افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد 
سرباره ازجمله مهم ترین نتایج دست یابی به این 

رکورد بود.
وی حمایت های بی دریغ مدیر عامل و معاون 
بهره برداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشــتیبانی، مدیران حمل ونقل و پشتیبانی و 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم و حضور مستمر و 
گرم آنان در بین کارکنان، تالش بی وقفه کارکنان 
کارشناسی و راهبری و تعمیرات واحد سرباره، 
انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شده و افزایش 
19 درصدی آماده به کاری مکانیسم های پاتیل بر، 
استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش 
در جهت بومی سازی و استفاده از پتانسیل های 
درون واحدی و همچنین ایجــاد فضای کاری 
صمیمانه بین کارکنان واحد سرباره و کوره های 

قوس الکتریکی را از عوامل مؤثر در دست یابی به 
این رکوردها برشمرد.

خلقی از حمایت های مدیر ارشــد خدمات و 
فنی و پشتیبانی، مدیریت ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم ومدیر حمل ونقل و پشتیبانی 

در دست یابی به این رکوردها قدردانی کرد.
خلجی سرپرست تعمیرات حمل و فراوری 
ســرباره در خصوص این خبر افزود: عوامل مؤثر 
در کســب رکورد 160 ذوب در روز و ســه روز 
رکورد متوالی، بازرسی های به موقع و تعمیرات 
پیشگیرانه اســت که منجر به کاهش هزینه ها 
و کاهش نفرســاعت تعمیراتی شد و همچنین 
آماده به کاری بیــش از 95 درصد پاتیل برها را به 
همراه داشت که بیشترین درصد آماده به کاری و 

کمترین توقفات در سوابق این واحد است.
رفیعی مسئول شیفت حمل و فراوری سرباره 
نیز در این خصوص افــزود: از مهم ترین عوامل 
تحقق موفقیت ها و ثبت رکــورد در بخش های 
مختلف شرکت فوالد مبارکه، به خصوص ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم، اســتفاده 
بهینه از دانش و تجارب قبلی است. این تجارب 
طی سال های گذشته و با پشــت سر گذاشتن 
چالش های مختلفی مانند انــرژی و مواد اولیه و 
شــرایط بازار و... به وجود آمده و تیم های کاری 
مختلف با ثبت دانش و تجارب، این چالش ها را به 
فرصت تبدیل کرده اند. واحد سرباره نیز هم راستا 

با سایر واحدهای شرکت با بهره گیری از تجارب 
قبلی در رشد و ارائه ســرویس مطلوب، بر تولید 

تأثیرگذار بود.
ملکی، اپراتور پاتیل بر نیز یادآور شــد: تالش 
بی وقفه کارکنان راهبری و تعمیرات واحد سرباره 
حتی در ایام تعطیالت نوروز در جبهه تولید نمایان 
بود و آنان نیز با هم دلــی و صمیمیت، بدون بروز 

حادثه در این موفقیت ها نقش آفرینی کردند.
یوسفی، اپراتور هماهنگ کننده پاتیل برها 
نیز در این خصوص گفت: ارتباط تنگاتنگ بین 
کوره های قوس الکتریکی و دفتر شیفت سرباره در 
اولویت دهی به تولید کوره های قوس و همکاری 
بین تیم های تعمیراتی و پیمانکاران مربوط در 

واحد ســرباره که در نوع خود مثال زدنی است و 
می تواند ما را به تحقق اهداف بعدی و بهره وری 
بیشــتر امیدوار کند، از عوامل دست یابی به این 

موفقیت هاست.
صفــری، تعمیــرکار تجهیــزات مکانیک 
اضطراری نیز در ادامه خاطرنشان کرد: علی رغم 
چالش ها و نواقص در بخش قطعات و مواد مصرفی 
تعمیرات سرباره و همچنین موضوع استهالک 
مکانیســم های پاتیل بر، تیم تعمیرات سرباره با 
پشتیبانی تمام وقت با ظرفیت کامل، به خصوص 
در تعطیالت، اجازه توقف و ایجاد کوچک ترین 
اختاللی در تولید را نداد که در این زمینه از تالش 

گروهی همه همکاران قدردانی می کنم.

با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت؛

دست یابی به بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره با كمترین توقف كوره های قوس الكتریكی
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عرضه محصوالت در بورس كاال 
افزایش شفافیت را به دنبال دارد

معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
حاشیه مراسم تجلیل از برترین های بورس با اشاره به 
فواید عرضه محوالت و کشف قیمت در بورس کاال گفت  
بورس کاال نهادی رسمی و ساختار یافته ای است که به 
منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و تخصیص 
بهینه منابع و سرمایه ها در اقتصاد، کارکردهایی را مورد 
هدف قرار می دهد و مجموعه کارکردها و خدمات بورس 
کاالی ایران، ایجاد ابزاری برای پوشش ریسک، ایجاد 
قیمت مبنا ، نظارت بر تحویل کاال، ســرمایه گذاری، 

تسهیل تأمین مالی، توسعه و تنظیم بازار است.
مدیرعامل شــرکت  فوالد هرمزگان خاطر نشان 
کرد : فوالد هرمزگان  همواره خود را متعهد دانســته 
است محصول اسلب  تولیدی خود را در راستای اجرای 
ابالغیه های وزارت محترم صمت در بورس کاال ی ایران 
به بهترین شکل ممکن عرضه نموده و صنایع نورد کار 
کشور را به عنوان شرکای تجاری و ذینفعان مهم خود به 
شمار آورد و از مسیر شفاف سازی مکانیزم عرضه وتقاضا 
در بورس کاال  ایجاد ارزش آفرینی برای مشتریان خود 
داشته باشد .وی یکی از کارکرد های مهم  بورس را کشف 
قیمت عنوان کرد و تصریح کرد : کشف قیمت  فرآیندی 
است  که از طریق آن قیمت های صحیح و عادالنه کاالها 
از برآیند عرضه و تقاضا تعیین می شود و یکی دیگر از 
رســالت های مهم بورس کاالی ایران به شمار می رود 
و  قطعا کاالیی که در بورس پذیرفته می شــود، در یک 
بازار رقابتی با حجم قابل قبولی از عرضه و تقاضا، کشف 
قیمت می شود و توان برنامه ریزی  فعاالن اقتصادی را 
افزایش خواهد داد . دکتر معروفخانی با اشاره به تاثیر 
عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال  گفت : توسعه 
بازار محصوالت فوالدی و حضور بیشتر فعاالن بخش 
فوالد در بورس کاال به کشف نرخ منصفانه تر، افزایش 
شفافیت، ایجاد بازار منسجم و مرجع قیمت گذاری، 
تضمین تعهدات طرفین و بهره مندی از ابزارهای تأمین 
مالی و پوشش ریسک خواهد شــد. از این رو کمک به 
توسعه بازار محصوالت زنجیره فوالد از طریق بورس کاال 
موجب خواهد شد تا ارزش افزوده و بهره وری این بخش 
افزایش یابد، تخصیص منابع در این بخش اصالح شود 
و عدم توازن ظرفیت ها در بخش های مختلف زنجیره 

فوالد مرتفع گردد.
    

مدیرعامل فوالد هرمزگان روز 
روابط عمومی را تبریک گفت

معروفخانی مدیرعامل فــوالد هرمزگان در پیامی 
27 اردیبهشــت روز ارتباطات و روابــط عمومی را به 
دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت. در این پیام 

آمده است:
اطالع رسانی یک کار هنرمندانه است.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
روابط  عمومی بــه عنوان اصلی تریــن رکن نظام 
ارتباطی و اطالع رســانی در افزایش آگاهی های آحاد 
جامعه، فرهنگ ســازی، تنویر افــکار عمومی و ارایه 
اطالعات شفاف به ذی نفعان نقشی بی بدیل برعهده 
دارد و موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان 
در عرصه ها و فعالیت های تخصصی با عملکرد روابط 

عمومی های آن ها گره خورده است.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که کشور ما درگیر 
جنگ روایت ها و جنگی ترکیبی می باشد که پایه آن 

رسانه و افکار عمومی است .
مقام معظــم رهبــری در روز 14 آذر بــا اقدامی 
هوشــمندانه همگان را به جهاد تبییــن امر کردند.و 
فرمودند »جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه دشمن 
است؛ با این جهاد، می توان حرکت های صحیح را منتشر 
کرد و به پرسش ها، پاسخ داد. همچنین با جهاد تبیین، 
می توان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و 
مجازی را به  نوعی مورد خدشــه قرار داد و با آن مقابله 

کرد.«
جهاد تبیین راهبــردی برای خــروج از محاصره 
تبلیغاتی برای، روایت صحیح و اطمینان دادن به مردم 
اســت.واژگان کلیدی جهاد تبیین از منظر ارتباطی 
شامل پاسخگویی، آگاهی بخشی، بیان حقایق بدون 
هیاهو، گفتمان سازی اقناع و نفوذ در افکار عمومی است.
روابط عمومی هــا به عنوان حلقه اتصــال مردم و 
سازمان ها، با بیان بیان منطقی به دور از اغراق واقعیات 
نقشی بی بدیل و کلیدی در جهاد تبیین ایفا می نمایند.

اینجانب 27 اردیبهشــت روز ارتباطــات و روابط 
عمومی را تبریک عــرض نموده و برای همه دســت 
اندرکاران حوزه روابط عمومی سازمان ها و شرکت های 
صنعتی ، مخصوصا همکاران خــود در روابط عمومی 
فوالد هرمزگان به عنوان جهادگران عرصه تبیین، از 

خداوند منان سالمتی و موفقیت روزافزون خواستارم.
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