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با تصويب هيأت مديره شرکت؛
 مدیرعامل جدید 

فوالد مباركه منصوب شد

بــا تصويــب هيأت مديره شــركت فوالد 
مباركــه، دكتــر محمدياســر طيب نيــا به 
 عنــوان مديرعامــل جديــد اين شــركت 

منصوب شد.
بــا تصويــب هيأت مديره شــركت فوالد 
مباركه، دكتر طيب نيا به عنــوان مديرعامل 

جديد اين شركت منصوب شد.
از جمله ســوابق وی می تــوان به عضويت 
در هيأت مديره شــركت های فوالد مباركه، 
ذوب آهن، گل گهــر و چادرملــو و همچنين 
قائم مقام شــركت ذوب آهن اصفهان، معاون 
خريد و معاون امور معادن شركت فوالد مباركه 
اشاره كرد؛ پيش از اين مهندس عظيميان از ۱۴ 
مهرماه ۱۳۹۷ به عنوان مديرعامل اين شركت 

فعاليت داشته است.
دكتر طيب نيا ســابقه 20 سال خدمت در 
صنعت فوالد داشته و از مديران خوشنام اين 

حوزه به شمار می رود.
    

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:
ركورد تخلیه روزانه ذوب فوالد 
مباركه برای سومین بار پیاپی در 

سال جاری شكسته شد

معاون بهره برداری شــركت فوالد مباركه 
گفت: ركــورد تخليــه روزانه ذوب توســط 
جهادگران عرصه توليد در ناحيه فوالدسازی 
و ريخته گری مداوم شــركت فــوالد مباركه 
برای ســومين بــار پياپی در ســال جاری به 
ميزان ۱۴۷ ذوب در روز شکســته شــد و اين 
در حالی اســت كه ركورد قبلی در تاريخ ۳۱ 
 شهريور سال جاری به ميزان ۱۴٦ ذوب ثبت 

گرديده بود.
اكبری محمدی با اشاره به اهميت آمادگی 
واحدهای پشــتيبانی، حمل و نقــل، انرژی و 
ســياالت و ناحيه آهن سازی شــركت فوالد 
مباركه بــرای ركوردزنــی در توليــد اظهار 
كرد: دســتيابی به ركوردهای توليد نيازمند 
آمادگی  همه واحدها و نواحی مرتبط است كه 
خوشبختانه اين آمادگی به خوبی در شركت 

فوالد مباركه وجود دارد.
وی با بيان اين كه ميــزان تناژ ذوب در اين 
ركورد نســبت به ركورد قبلی 52 تن افزايش 
همراه بود، افزود: تناژ ركورد تخليه ۱۴٦ ذوب 
روزانه كه هفته گذشــته محقق شد، به ميزان 
2٦ هزار و 50 تن بود كــه در ركورزنی تخليه 
۱۴۷ ذوب روزانه به 2٦ هزار و ۱02 تن افزايش 

يافته است.
معاون بهره برداری شــركت فوالد مباركه 
با اشــاره به اين كه انگيزه تالشــگران ناحيه 
فوالدســازی و ريخته گری مداوم شــركت 
فــوالد مباركــه بــرای افزايش توليــد زياد 
اســت، خاطرنشــان كــرد: از كوچکتريــن 
فرصت هــای ممکــن نهايــت اســتفاده 
 را خواهيم كرد تــا به ركوردهای بيشــتری 

در توليد دست پيدا كنيم.
وی با بيــان اين كه هيچ كمبــودی از نظر 
تجهيزات برای افزايش توليد نداريم و دغدغه 
اصلی ما رعايت ايمنی در كار و توليد اســت، 
اذعان كرد: ركوردزنی های پی درپی در شركت 
فوالد مباركه نويدبخش روزهای بهتر و توليد 

بيشتر خواهد بود.
اكبری در پايان با اشــاره بــه برنامه ريزی 
برای ركوردزنی توليد ماهيانه اذعان داشــت: 
جهت تحقق شــعار ســال و اهــداف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بــا برنامه ريزی های 
گســترده و مدون درصــدد جابجايی ركورد 
ماهيانه توليد هســتيم كــه ركوردزنی های 
 بيشــتر در ايــن حــوزه بــه زودی اعــالم 

خواهد شد.
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اخبار فوالد

مدير روابط عمومی شــركت فوالد 
مباركه در نشست مشــترک با روابط 
عمومی های گروه فوالد مباركه ضمن 
تأكيد بر ضرورت انعــکاس خالقانه و 
هوشمندانه دستاوردهای توليد، رمز 
موفقيت روابط عمومی هر ســازمان را 
هم گرايی و هم افزايی ميان بخش های 

زيرمجموعه آن دانست.
به گزارش ايلنا، نباتی نژاد در جمع 
مسئوالن روابط عمومی های گروه فوالد 
مباركه اظهار كــرد: روابط عمومی هر 
شركت عالوه بر فعاليت های تبليغاتی، 
وظيفه مهم تری تحت عنوان ارتباط با 
رسانه و فعال بودن در فضاهای مجازی 
را برعهده دارد و روابط عمومی شركت 
فوالد مباركه در حال حاضر با رسانه های 
تخصصی حوزه صنعت و معدن در سطح 

كشور تعامل و همکاری دارد.
وی در ادامه با اشــاره بــه اهميت 
فعاليت در فضای مجــازی افزود: رهبر 

معظم انقالب همواره بر اهميت فعاليت 
خالقانه و هوشمندانه در فضای مجازی 
و رســانه ای تأكيد فرموده اند و شركت 
فوالد مباركه نيز در همين راستا همواره 
درصدد گســترش سواد رســانه ای و 
اقدامات آموزش محور در حوزه رسانه 

بوده است.
مدير روابط عمومی شــركت فوالد 
مباركه با بيان اين كه ارتباطات، محور 
اصلی وظايف روابط عمومی محسوب 
شده و داراي اهميت ويژه اي می باشد، 
گفت: ســازمان ها و نهادها بايد تمركز 
خاصی روي اين مقوله داشــته باشند 
چراكه اگر ارتباط بــا ذينفعان خود به 
درســتی تحقق نپذيرد، وظايف روابط 

عمومی عمالً معنايی نخواهند داشت.
انعکاس دستاوردهای حاصل از 
توليد برای مردم اميدآفرين است

وی ادامه داد: از روابط عمومی های 
گروه فــوالد مباركه انتظــار می رود تا 

تغييرات و تحوالت پيرامــون خود را 
بررسی و رصد كنند و در هر زمان آمادگی 
برقراری ارتباطی قوی با مؤثران منطقه 
خود را داشته باشند كه اين امر محقق 
نمی شود، مگر اينکه برنامه ريزی دقيق 

در اين رابطه صورت گيرد.
نباتی نژاد با تأكيد بر مستندسازی 
عملکرد هر ســازمان اذعان داشــت: 
عملکرد شركت های زيرمجموعه فوالد 
مباركه بايد با توجه به شــعار سال و به 
كارگيری حداكثر ظرفيت های رسانه ای 
در قالب مســتندهای تصويری تهيه 
شوند تا دستاوردهای حاصل از توليد، 
پشــتيبانی ها و مانع زدايی ها در گروه 
فوالد مباركه به صورت گسترده به ديگر 
حوزه های صنعت معرفی شوند و برای 

مردم نيز اميدآفرينی صورت گيرد.
ضرورت انعکاس خالقانه و 

هوشمندانه دستاوردهای صنعت
وی با بيــان ايــن كــه انعکاس 

خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای 
توليد، امــری ضروری اســت، بيان 
كرد: رمز موفقيــت روابط عمومی هر 
سازمان، هم گرايی و هم افزايی ميان 
بخش های زيرمجموعه آن است كه 
نيازمند فعال سازی همه ظرفيت های 
اطالع رسانی اســت؛ انتظار می رود تا 
روابط عمومی های گروه فوالد مباركه 
در باالترين ســطح ممکن نسبت به 
انعکاس دســتاوردها و اميدآفرينی 

برای جامعه تالش كنند.
مدير روابط عمومی شركت فوالد 
مباركه ادامــه داد: روابط  عمومی ها 
بايد بــا جذب نيروهــای ارزش گرا و 
فرآيندمحــور، از لحــاظ فنــی، 
تخصصی، تجربــی و توانمندي هاي 
افراد، با برنامه ريــزي ارتباطی ويژه و 
پژوهش هاي افــکار عمومی، توانايی 
جلب مشاركت عمومی و اعتمادسازي 
در افکار عمومی را دارا باشند و فرآيند 

توســعه ســازمانی و تحقــق عملی 
كاركردهاي روابط عمومی را به نحو 

مطلوبی فراهم كنند.
نگاه روابط عمومی فوالد مبارکه 

نگاه تبليغاتی نيست، نگاه 
اطالع رسانی است

وی عنوان كرد: تجربه ثابت كرده كه 
اگر روابط عمومی يک دستگاه، با انگيزه، 
تخصص گرايانــه و خالقانه عمل كند، 
مطمئناً نتيجه خوبی در تحقق و پيشبرد 
اهداف آن سازمان داشــته و منجر به 
افزايش ميزان موفقيت های آن سازمان 

خواهد شد.
نباتی نــژاد با بيان اين كــه ارتقای 
ظرفيت های اطالع رسانی از دستاوردها، 
يکی از خواسته های مديران است، تأكيد 
كرد: نگاه روابط عمومی فوالد مباركه نگاه 
تبليغاتی نيست، بلکه نگاه اطالع رسانی 

دستاوردهای ملی و فراملی  است.
وی بيان داشــت: ضروری است كه 
كليه ظرفيت هايی كه شــركت فوالد 
مباركه در شــرايط سخت تحريم های 
اقتصادی و شــيوع ويــروس كرونا در 
كشور برای اطالع رسانی دستاوردها و 
اميدآفرينی به جامعه به كار گرفته، به 
خوبی به مردم و مسئوالن معرفی شوند.
روابط عمومی يکی از ابزارهاي 

قوي مديريت افکار است
مدير روابط عمومی شــركت فوالد 
مباركه با بيان اين كــه روابط عمومی 
مدون و برنامه ريزي شده يکی از ابزارهاي 
قوي مديريت افکار اســت، يادآور شد: 
روابط عمومی به عنــوان اصلی ترين 
حلقه ارتباط بين مديــران و كاركنان، 
مسئوليت خطيري در فرآيند دسترسی 

مديران و افکار جمعی كاركنان دارند.
وی متذكر شد: روابط عمومی شركت 
فوالد مباركه همواره سعی بر آن داشته 
تا بــه روش های گوناگون رســانه ای، 
دغدغه كارگران و كارمندان را به سمع 
و نظر مديرعامل، معاونيــن و مديران 
اين شركت برساند تا دغدغه های آنان 

نيز در تصميم ســازی های كالن نقش 
داشته باشند.

نباتی نــژاد تصريح كــرد: مديران 
شركت های زيرمجموعه فوالد مباركه، 
اخبار صفحه اختصاصــی گروه فوالد 
مباركه در خبرنامه فــوالد را به صورت 
ويــژه دنبــال می كنند و اين نشــان 
می دهد كه انعکاس دستاوردهای گروه 
فوالد مباركه تا چــه ميزان می تواند به 
انگيزه بخشی برای افزايش ميزان توليد 

محصوالت كمک كند.
اميدآفرينی با توليد محتوای 
رسانه ای فاخر از دستاوردها 

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزش 
تخصصی ژورناليســم صنعت توسط 
شــركت فوالد مباركه متذكر شد: اين 
دوره آموزش فرصتی بــرای فراگيران 
عالقه مند به رسانه بود تا از آن به بهترين 
نحو ممکن اســتفاده كننــد و بتوانند 
در توليــد محتوای رســانه ای فاخر از 
دستاوردهای صنايع كشور اميدآفرينی 

كنند.
مدير روابط عمومی شــركت فوالد 
مباركه افزود: شــركت فوالد مباركه 
درصــدد برگــزاری دوره آموزشــی 
تخصصــی ديگــری بــرای روابــط 
عمومی هــای گروه فــوالد مباركه در 
مهرماه سال جاری است كه قطعاً تأثير 
بسزايی در ارتقای سطح دانش تخصصی 
روابط عمومی خواهد داشت و اين امر 
نشان دهنده اهميت آموزش برای فوالد 

مباركه است.
وی ادامــه داد: بدون شــک روابط 
عمومی هر سازمان وظيفه تسهيل گری 
برای برقــراری ارتباط دوســويه بين 
مديران ســازمان و كاركنــان را دارد، 
به طــوري كه امروزه كمتر ســازمانی 
را می توان يافت كه خــود را بی نياز از 
روابط عمومــی بدانــد و در عين حال 
موفقيت هــاي چشــم گيري را در 
زمينه هاي مورد نظر و تحقق اهداف از 

پيش تعيين شده به دست آورده باشد.

مدير روابط عمومی فوالد مبارکه:

نگاه روابط عمومی فوالد مباركه تبلیغاتی نیست

خبر

مدير روابط عمومی شــركت فوالد مباركه 
گفت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشــمندی 
برای ماست تا بتوانيم از طريق برپايی نمايشگاه 
فرهنگی گوشه ای از حال و هوای معنوی دوران 
دفاع مقدس را بــرای بازديدكنندگان يادآوری 
كنيم و بيش از گذشته به ترويج فرهنگ ايثار و 

شهادت بپردازيم.
نباتی نژاد در آيين افتتاحيه نمايشگاه دفاع 
مقدس شــركت فوالد مباركه با عنــوان »در 
مسير ايســتادگی« اظهاركرد: همه ما مديون 
ايثــار، فداكاری ها و رشــادت های رزمندگان 
دوران دفاع مقدس هســتيم و گراميداشــت 
ياد و خاطــره ايثارگــران و شــهدای گرانقدر 
 8 ســال جنــگ تحميلــی را جــزو وظايف 

خود می دانيم.
وی افزود: در راستای حفظ ارزش های دفاع 
مقدس، بر آن شــديم تا با برپايی نمايشگاهی 

درخور شأن و منزلت ايثارگران و شهدای دفاع 
مقدس در شــركت فوالد مباركــه بتوانيم به 
بهترين شکل ممکن، دستاوردهای نظامی كه به 
دست جوانان متخصص ايرانی ساخته شده را به 

نمايش بگذاريم.
بازديد چندين هزار کارمند و پيمانکار 
شرکت فوالد از نمايشگاه دفاع مقدس

مدير روابط عمومی شــركت فوالد مباركه 
خاطرنشان كرد: با اختصاص فضای وسيعی برای 
برپايی اين نمايشــگاه، محل بازديد به گونه ای 
طراحی شده تا شرايط بازديد چندين هزار نفر از 
كارمندان و پيمانکاران شركت فوالد فراهم باشد؛ 
اين نمايشگاه يکی از بزرگترين نمايشگاه های 

دفاع مقدس در سطح استان اصفهان می باشد.
وی اذعان داشــت: در كنار برپايی نمايشگاه 
دفاع مقدس، مســابقه بزرگ كتابخوانی ويژه 
كارمندان و پيمانکاران شــركت فوالد مباركه 

با معرفی كتاب »ســالم بر ابراهيم۱« شــامل 
زندگی نامه و خاطرات پهلوان بی مزار شــهيد 
ابراهيم هادی كه از پنجشنبه هفته گذشته آغاز 
شده و تا ۳0 مهرماه ادامه خواهد داشت، در حال 

برگزاری است.
رونمايی از جديدترين دستاوردهای 

نظامی در فوالد مبارکه
نباتی نژاد ادامه داد: در بخش تجهيزات اين 
نمايشگاه، جديدترين دســتاوردهای نظامی 
توليدشده به دســت متخصصان جوان ايرانی 
رونمايی شــده كه اين تجهيــزات نظامی از ۴ 
يگان لشــگر ۱۴ ، منطقه 5 رعد، مركز شاهد و 
پدافند هوايی ارتش به بازديدكنندگان معرفی 

می گردند.
وی در پايــان تأكيد كرد: بخــش ديگر اين 
نمايشگاه شــامل 8 غرفه دستاوردهای انقالب 
اســالمی، تبيين گام دوم انقــالب، تيراندازی 

شبيه ساز، عملکرد ۱۳ پايگاه های بسيج، غرفه 
سالمت، آتش نشانی، غرفه راديو مقاومت، غرفه 
فضای مجازی و غرفه نمايشگاه كتاب های دفاع 

مقدس است.
الزم بــه ذكــر اســت، آييــن افتتاحيــه 
نمايشــگاه دفــاع مقــدس شــركت فــوالد 
مباركه بــا عنوان »در مســير ايســتادگی«  با 

حضور حجت االسالم والمســلمين موســوی 
امــام جمعــه محتــرم شهرســتان مباركه، 
خانم پرويــن صالحی نماينــده محترم مردم 
شهرســتان مباركه در مجلس شورای اسالمی 
و ســرهنگ پاســدار عطايی فرمانده محترم 
 ناحيــه مقاومت بســيج شهرســتان مباركه 

برگزار گرديد.

رونمایی از جدیدترین دستاوردهای نظامی در فوالد مباركه

نماينده مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای اسالمی 
با بيان اين كه شركت فوالد مباركه محلی است كه در اين روزها 
سنگر ديگری برای جنگ اقتصادی ما محسوب می شود، گفت: 
به جای اختالفات و مجادالت بی اثر و تخريب گر بياموزيم كه 
خودمان را خالص كنيم و با وضو وارد ســنگرهای اقتصادی 

شويم.
پروين صالحی در آيين افتتاحيه نمايشگاه دفاع مقدس 
شركت فوالد مباركه با عنوان »در مسير ايستادگی« ضمن 

گراميداشت ياد و خاطره شهدای واالمقام دفاع مقدس اظهار 
كرد: ضمن دعای خير برای علّو درجات روح شــهدای دفاع 
مقدس، برای ســالمتی، مجد و عظمت بازماندگان حماسه 

عظيم دفاع مقدس آرزوی موفقيت و توفيق مسألت دارم.
وی در ادامــه افزود: امروز برای گراميداشــت هفته دفاع 
مقدس در شــركت فوالد مباركه در چه محل خوبی گرد هم 
آمديم، محلی كــه در اين روزها ســنگر ديگری برای جنگ 

اقتصادی ما محسوب می شود.
نماينده مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان كرد: شركت فوالد مباركه يکی از افتخارات نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ايران است كه بعد از پيروزی انقالب 
كليد خورده، شروع به كار كرده و در اوج فعاليت های اقتصادی 

كشور نقش آفرينی كرده است.

 ضرورت سرمشق قرار دادن 
شايسته ساالری، تقوا و کارآمدی

وی ضمن قدردانی از مديرعامل شركت فوالد مباركه اذعان 
كرد: جا دارد از مديريت جديد روابط عمومی اين شركت نيز 
تقدير شــود چراكه با تالش های صورت گرفته طی ماه  های 
گذشته رويه های خوبی راه اندازی شده كه اميدوارم در مسير 
خود موفق باشند؛ امروز گرد هم آمديم تا به اين حقيقت اعتراف 
كنيم كه بُرد با افرادی است كه صادقانه و خالصانه در هر كاری 

ظاهر می شوند.
صالحی تصريح كــرد: امروز گرد هــم آمديم تا ضمن 
گراميداشت حماســه بزرگ و جهاد فی ســبيل اهلل دفاع 
مقدس، با شهدای اين حماســه ارزشمند عهد ببنديم كه 
ما نيز در ســنگر جنگ اقتصادی جــزو جهادگران جبهه 

اقتصاد سعی خواهيم كرد تا هميشه شايسته ساالری، تقوا 
و كارآمدی را سرمشق خود قرار دهيم و به جای اختالفات و 
مجادالت بی اثر و تخريب گر بياموزيم كه خودمان را خالص 
كنيم و با وضو وارد ســنگرهای اقتصادی شويم كه اگر از 
چنين منظری نگاه كنيم، مسلماً در جبهه جنگ اقتصادی 

هم پيروز و موفق خواهيم شد.
الزم به ذكر است، آيين افتتاحيه نمايشگاه دفاع مقدس 
شــركت فوالد مباركه با عنوان »در مسير ايســتادگی« با 
حضور حجت االسالم والمسلمين موسوی امام جمعه محترم 
شهرستان مباركه، خانم پروين صالحی نماينده محترم مردم 
شهرستان مباركه در مجلس شورای اسالمی و سرهنگ پاسدار 
عطايی فرمانده محترم ناحيه مقاومت بسيج شهرستان مباركه 

برگزار گرديد.

نماينده شهرستان مبارکه:

فوالد مباركه سنگر جنگ اقتصادی و افتخار جمهوری اسالمی است
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