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فوالد مباركه با تولید محصول با 
كیفیت از واردات ورق جلوگیری كرد

مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلسه مشترک 
با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت فوالدمبارکه، 
کیفیت محصوالت این شرکت را قابل رقابت با دیگر 

کشورهای صنعتی توصیف کرد.
صیدی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه یکی از 
بزرگترین مجتمع های اقتصادی ایران و خاورمیانه 
است افزود: در گذشته با واردات ورق آن هم با کیفیت 
پایین و قیمت باال مواجه بودیم اما هم اکنون با وجود 
محصوالت با کیفیت فوالد مبارکه تا حدود زیادی 

این مشکل برطرف شده است.
وی خاطر نشان کرد: تولید ۷.۲ میلیون تن در 
سال رقم قابل توجهی است و مهمتر اینکه کل زنجیره 
را پوشش داده و کشور را از واردات این نوع محصوالت 

بی نیاز می کند.
صیدی با مثبت ارزیابی کردن تشــکیل گروه 
مالی توسط فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه یکی از 
بزرگترین شرکتهای بورسی است و ورود این شرکت 
برای تشــکیل یک مجموعه گــروه مالی فعالیت 

ارزشمندی است.
وی با بیان اینکه مجموعه های بزرگی مانند فوالد 
مبارکه عالوه بر اعتبار خودشان یک اعتبار معنوی 
نیز به همراه دارند افزود : آمادگی انجام صد در صد 
کارهای ارزی شــرکت فوالد مبارکه توسط بانک 

صادرات وجود دارد و از آن استقبال می کنیم.
مدیر عامل فوالد مبارکه  نیز در این جلســه به 
میزان تولید فوالد خام در شــرکت فوالد مبارکه 
پرداخت و اظهار کرد: اکنون تولید زیر سقف کارخانه 
فوالد مبارکه در اصفهان به ۷.۲میلیون تن رسیده 
است و این یعنی تولید که در ابتدا ۲.۴ میلیون تن 
بوده در حال حاضر به بیش از سه برابر افزایش پیدا 
کرده است. همچنین در گروه فوالد مبارکه تولید 

فوالد خام به بیش از ۱۰.۲ میلیون تن رسیده است.
حمید رضا عظیمیان افزود: گروه فوالد مبارکه 
بزرگ ترین تولیدکننــده فوالد ایــران و منطقه 
MENA )شمال آفریقا و خاورمیانه( است. اینکه 
زیر یک سقف در یک واحد صنعتی هشت کوره قوس 
الکتریکی وجود داشته باشد در دنیا بی نظیر است. 
این مورد فقط در فوالد مبارکه وجود دارد و پس از آن 
یک کارخانه در مکزیک با پنج کوره قوس الکتریکی 
مشــغول به فعالیت اســت. عظیمیان با تشریح 
فرایندهای تولید و حجم باالی عملیات های اجرایی 
در فوالد مبارکه به جایگاه این کارخانه بزرگ صنعتی 
در انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: این شرکت یکی 
از بزرگ ترین دستاوردهای صنعتی انقالب اسالمی 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه در حال تاسیس 
یک هولدینگ مالی هستیم و از ســازمان بورس 
درخواست شرکت تامین سرمایه کرده ایم افزود: این 
موضوع با هدف تامین مالی پروژه های داخلی فوالد 

مبارکه و همراهی دولت شکل گرفته است. 

عظیمیان همکاری با بانک صــادرات را خوب 
و مفید ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون ما شــرکتی 
بورسی با نقش خوب در سازمان بورس و شرکتی 
تولیدی با نقش کلیدی در ســطح کشور هستیم. 
معاون اقتصادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه 
نیز در این جلســه ضمن ابراز خرسندی از حضور 
مدیران بانک صادرات به ذکر آمار مالی سال گذشته 
پرداخت و گفت: فوالد مبارکه در ســال گذشته با 
درآمد فروش بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد تومان ،طالیی 
ترین ترین سال خود بلحاظ سودآوری را پشت سر 
گذاشت. حامد حسین ولی بیک  با بیان اینکه سود 
عملیاتی شرکت در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد 
تومان بوده است افزود: این موفقیتها همگی مدیون 
تالش کارکنان و شرکای تجاری کسب و کار بوده 
است. وی گفت: در سال گذشــته ارزش صادرات 
فوالد مبارکه بالغ بر ۵۵۰ میلیون دالر بوده که با این 
حساب گردش ارزی فوالد مبارکه در سال باالی یک 
میلیارد دالر خواهد بود. ولی بیک با اشاره به جایگاه 
فوالدمبارکه از نظر ارزش بازار که بین رتبه اول و دوم 
است، خاطر نشان کرد: هم اکنون ارزش بازار سرمایه 
فوالد مبارکه بین ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
است. معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: فعالیت باالغ بر ۱۰۰ شرکت در گروه 
فوالد مبارکه ما را برآن داشت که تاسیس هولدینگ 
مالی را در سبد گروه تامین مالی فوالدمبارکه داشته 
باشیم تا از این طریق تامین مالی اقتصادی و بهینه را 
برای کل شرکت های گروه داشته باشیم. وی گفت: 
در سال ۱۴۰۰ اگر محدودیت های انرژی مانع نشود 
با همراهی و کمک همه شرکای تجاری کسب و کار 

حاشیه سود سال قبل را تکرار خواهیم کرد.
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دومین نشســت هم اندیشــی 
مدیران روابط عمومــی عضو اتاق 
بازرگانی استان اصفهان به میزبانی 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
فوالد مبارکه در جامعه سه نقش 
تربیتی، فرهنگی و توســعه ای را در 
کنار بخش اصلی فعالیت خود، بخش 
اقتصادی، ایفا می کند. هر جا صحبت 
از توسعه در اســتان اصفهان مطرح 
بوده، فوالد مبارکه و مدیرعامل آن 

پیشتاز بوده است.
مسعود گلشــیرازی در دومین 
نشست هم اندیشــی مدیران روابط 
عمومی عضو اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهان که به میزبانی شرکت فوالد 
مبارکه با حضــور ۴۰ تن از مدیران 
صنعتی عضو این اتاق برگزار شد، با 
بیان این که برگزاری چنین جلساتی 
باید منتج به یک اتفاق فرهنگ ساز 
در اقتصاد ما شود، اظهار کرد: به طور 
کلی اتاق های بازرگانی به ۳ نســل 
تقسیم می شوند؛ اتاق نسل اول اتاقی 
است که به البی گری می پرداخت، 
اتاق نسل دوم که روی شبکه پردازی 
اعضا و توانمندســازی آن ها تمرکز 
داشت و اتاق نسل سوم اتاقی است 
که حوزه اجتماع، رفاه مردم و به طور 
مشخص مسئولیت های اجتماعی را 

دستور کار دارد.
روابط عمومی ابزار فرهنگ ساز 
در حوزه سرمایه اجتماعی است

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان اصفهان 
افزود: دومین نشســت در راستای 
توانمندســازی اعضا، تبدیل انرژی 
به ســینرژی و ایجــاد ارتباط بین 
اعضای اتاق بازرگانی است. وظیفه 
روابط عمومی، عالم کردن جامعه به 
رخدادها، امیدآفرینی و ایجاد انگیزه 
در راستای تقویت سرمایه اجتماعی 
اســت و این تعریف روابط عمومی 

هدف گرا است.
وی با بیــان اینکــه بزرگترین 
ذی نفعان یک سازمان مردم هستند، 
گفت: در این صورت می توانیم امید 
داشته باشیم که شــاخص سرمایه 
اجتماعی در استان اصفهان و سپس 
در کشــور افزایش یابد. بر اســاس 
داده هــای موجــود مقایســه آمار 
زمستان ۹۷ و زمستان ۹۹ حکایت 
از رشد ۱۴ پله ای اســتان اصفهان 
در شاخص محیط کســب و کار )از 
رتبه ۲۶ به ۱۲( اســت. اما وضعیت 
اصفهان در حوزه سرمایه اجتماعی 
خوب نیست. بهبود این مسئله نیاز 
به فرهنگ ســازی دارد که ابزار آن 
واحدهای روابط عمومی سازمان ها 

و شرکت ها هستند.
اقدامات فوالد مبارکه در 

توسعه پروژه های زیربنایی 
برای جامعه ملموس است

گلشــیرازی با اشــاره به نقش 
کلیــدی شــرکت فــوالد مبارکه 
در جامعــه گفت: این شــرکت در 
جامعه ســه نقش تربیتی، فرهنگی 
و توســعه ای را در کنار بخش اصلی 
فعالیت خود یعنی بخش اقتصادی، 
ایفا می کنــد. یکــی از نتایج نقش 

تربیتی این شــرکت، کارشناسان 
خبره ای است که این صنعت تربیت 
کرده و حضور موثــر آنان در صنایع 
مختلــف در جای جای کشــور ما 

نمایان است.
وی با اشــاره به پیشتازی فوالد 
مبارکه و مدیرعامــل آن، مهندس 
حمیدرضــا عظمیان، در توســعه 
اســتان، اظهــار کرد: پیشــتازی 
مدیرعامل این شرکت در امر توسعه 
اســتان به تقویت نقــش فرهنگی، 
اقتصادی و تربیتی ایــن مجموعه 
کمک می کند. پروژه های زیربنایی 
مانند پروژه های قطار بین شهری، 
خط انتقــال آب از خلیــج فارس و 
دهکده لجســتیک که با همکاری 
شــرکت فوالد مبارکه انجام شده، 
از جملــه پروژه هایی اســت که اثر 
آن بیشــتر مربوط به جامعه است 
تا فــوالد مبارکه بنابرایــن روابط 
عمومی سازمان ها نباید تنها به فکر 
معرفی سازمان خود باشند. چنین 
نشســت هایی باید منجر به اتفاقات 
مثبت و امیدآفرین شود. باید توجه 
داشــت که کار روابط عمومی ایجاد 

انگیزه و تکرار نقاط مثبت است.
اعالم آمادگی کامل فوالد مبارکه 

برای تشکیل باشگاه روابط 
عمومی های عضو اتاق بازرگانی

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه در ادامه این 
نشست اظهار کرد: کسانی که درگیر 
کار عملیاتی روابط عمومی هستند 
با همه توصیفاتی کــه درخصوص 
روابط عمومی و اهمیت کار آن مطرح 
می شود به خوبی آشنایی دارند. اگر 
سنگ بنای راه اندازی باشگاه روابط 
عمومی اســتان را با اتاق بازرگانی 
اصفهان قطعی کنیم و اتاق بازرگانی 
اصفهان محور این دست از اقدامات 
باشد، نتایج خوبی به همراه خواهد 

داشت.
عظیمیان ادامه داد: به این صورت 
که باشگاهی را برای روابط عمومی 
در نظــر بگیریم تا با شــکل گیری 
این تشــکیالت و همکاری و تعامل 
بین مدیران روابط عمومی، شــاهد 

هم افزایی در این بخش باشیم.
وی افزود: روابط عمومی ها در این 
باشگاه برای انتشار اخبار شرکتها و 
آگاهی بخشی به جامعه گام بردارند 
و در مقابــل نیز شــرکتها در جهت 
حمایت از بخش روابط عمومی قدم 
برخواهند داشــت و به نفع طرفین 

خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
افزود: اگــر این باشــگاه راه اندازی 
شده و فعالیتش به طور مداوم انجام 
شود، در ۵ سال آینده باشگاه روابط 
عمومــی می توانــد در عرصه ملی 
حضور پررنگ داشته در دولت بعدی 
از ظرفیت های این باشگاه استفاده 
گردد و نظرات و پیشــنهادات آنها 
در تســهیل قوانین مورد استفاده 

قرار گیرد.
شــرکت   ، ی و گفتــه  بــه 
فوالدمبارکــه برای ایجاد باشــگاه 
روابــط عمومــی آمادگــی خود 

را اعــالم می کنــد و امیــد می رود 
 که این باشــگاه به صورت رســمی 

ثبت شود.
وی ادامــه داد: در دنیــا تمامی 
اتفاقات و تصمیم گیری های اصلی 
در باشگاه ها و دورهمی ها و شرایط 
آرام گرفتــه می شــوند. بنابرایــن 
می توان از هم افزایــی میان روابط 
عمومی و شــرکتها برای پیشــبرد 

اهداف استفاده کرد.
نقشه راه فوالد مبارکه بر پایه 

تکنولوژ شدن است
عظیمیــان در این نشســت در 
پاســخ به این ســوال که نقشه راه 
فوالدمبارکه چیســت، اظهار کرد: 
نقشــه راه تولیــد فوالدمبارکه بر 
مبنای تکنولوژ شــدن قــرار دارد و 
الگوی ما شــرکت پوســکوی کره 
جنوبی اســت که بعــد از دوره ۳۰ 
ســاله از تولید فوالد، اکنون به یک 
تکنولوژ تبدیل شــده است. زمانی 
که مــا نیــز تکنولوژ شــویم یعنی 
 علم آن صنعــت را به طــور کامل 

دریافت کرده ایم.
وی افزود: زمانی که این نقشــه 
ترسیم شــد، پروژه های متعددی 
مطــرح و ســازمان های مختلفی 
برای اجــرای آن راه اندازی کردیم. 
بزرگ ترین پروژه تعریف شده برای 
تکنولوژ شــدن فوالدمبارکه طرح 
تحول دیجیتال و استفاده از انقالب 
صنعتی چهارم برای هوشمند اداره 

کردن سازمان است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: یک باشــگاه نیز با عنوان 
باشــگاه فانوس دریایــی در جهان 
ایجاد شــده که اکنون ۵۵ شرکت 
بزرگ همچون مایکروسافت، جنرال 
موتورز و ... به عضویت آن درآمده اند.

به گفتــه وی، با اجــرای طرح 
تحول دیجیتال ســازمانی همچون 
فوالدمبارکه از ابتدا تــا انتهای کار 
هوشمند خواهد شــد.)از انتخاب 
کارمند تا اندازه گیــری طول عمر 
آجرهای کوره و انتخاب پیمانکار تا 

فروش محصول و...(

تحقق فوالد مبارکه 
تمام هوشمند تا ۱۴۰۴

وی ادامــه داد: ذوب آهــن در 
نسل دوم تکنولوژی و فوالدمبارکه 
نسل سوم تکنولوژی است و این در 
حالیست که در جهان شرکت های 
بسیاری هستند که وارد نسل چهارم 
تکنولوژی شده اند و شــاید از بین 
صدها شــرکت فوالدی ۴ شرکت 
فوالدساز باشند که عضو این باشگاه 
شده اند و ما به دنبال این هستیم که 
به عضویت باشــگاه فانوس دریایی 

درآییم.
عظیمیان ادامه داد: این یک بازار 
بسیار بزرگی از کارهای آی تی برای 
شرکت های استارتاپی و دانش بنیان 
ایجاد می کند و امسال نیز ۲۲ پروژه 
طرح تحول دیجیتال در بازار عرضه 
کردیم کــه تمام مشــتریان ما نیز 
جوانان هستند و یک مرکز نوآوری 
نیــز در دانشــگاه تهــران در حال 
آماده ســازی اســت که گروه های 

استارتاپی را در خود جای دهد.
وی تصریــح کرد: ایــن طرح از 
مرداد ۹۹ آغاز شده و بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته تا ســال 
۱۴۰۴ فوالد مبارکه تمام هوشمند 
خواهیم داشــت و اولین شرکتی در 
ایــران خواهد بود کــه طرح تحول 
دیجیتال را اجرا کرده و بنچ مارکی 

برای همه صنایع خواهد شد.
ایجاد بازار بزرگی برای 

شرکت های دانش بنیان با 
اجرای طرح تحول دیجیتال

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 
افزود: مشــاور آلمانی فوالد مبارکه 
معتقد اســت طرح تحول دیجیتال 
بین ۶ تا ۸ درصد بهره وری را افزایش 

می دهد.
عظیمیان ادامه داد: به زودی و در 
سال های آتی شاهد فعالیت ربات ها 
در مجموعه فــوالد مبارکه خواهید 
بود چراکه ورود بــه انقالب چهارم 
صنعتی یک الزام است تا بهره وری 

افزایش یابد.
به گفته وی، با اجرای طرح تحول 
دیجیتال بازار بســیار بزرگی برای 
نخبگان، استارتاپی ها و شرکت های 

دانش بنیان خواهیم داشت.
تشکیل باشگاه روابط 
عمومی های عضو اتاق 
بازرگانی استان اصفهان

مهدی شایســته فر مدیر حوزه 
ریاســت و ارتباطات اتاق بازرگانی 
استان اصفهان در ادامه این نشست 
گفت: این نشست به صورت مستمر 
و ماهیانــه برگزار خواهد شــد و به 
باشــگاه روابــط عمومی های عضو 
اتاق بازرگانی استان اصفهان تبدیل 

می شود.
وی با تأکید بــر ضرورت حرکت 
این باشگاه به صورت عاقالنه، آرام و 

مستمر افزود: میزبانی فوالد مبارکه 
از دومین نشست هم اندیشی مدیران 
روابط عمومی عضــو اتاق بازرگانی 
استان اصفهان قابل تقدیر است که 
در حال حاضر نیــز تعداد دیگری از 
روابط عمومی هــا تقاضای عضویت 
در این باشــگاه را داشــته اند و به ما 

خواهند پیوست.
اهمیت نقش روابط عمومی 
در ترسیم تصویری واقعی از 

سازمان
هادی نباتی نژاد در این نشست با 
تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه در ترســیم 
تصویری واقعی از اهداف این شرکت 
گفت: در ایــن مدت کوتاه ســعی 
کردیم تا زیرساخت های الزم برای 
بازنمایــی اقدامات شــرکت فوالد 
مبارکه در عرصه جامعه تقویت شود 
و با فراخوانــی از تمام ظرفیت های 
رسانه ای کشــور در راستای تحقق 
شعار ســال و نقش مهم جهادگران 
شــرکت فوالدمبارکه در پشتیبانی 

از تولید بهره بگیریم.
وی در ادامه بــه معرفی برخی از 
این اقدامات مهم در مسیر پشتیبانی 
از تولید پرداخــت و افزود: خبرنامه 
فوالد به صورت هفتگــی، اقدامات 
شــرکت فوالد مبارکه را در اختیار 
تمام ذی نفعان این شرکت به صورت 
مکتــوب و مجازی قــرار می دهد؛ 
همچنین پایگاه خبری ایراســین با 
تجهیزات کامل، عالوه بر پوشــش 
جدیدتریــن اخبــار در حوزه های 
فــوالد، اقتصاد و صنعــت، معدن و 
صنایع معدنی، جامعه و مسئولیت 
اجتماعــی و ورزش، این آمادگی را 
دارد که اقدامات سایر صنایع استان 
اصفهان و کشور را به جامعه مخابره 

کند.
ضرورت بهره گیری از ظرفیت 

رسانه ای خالق
مدیــر روابط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکــه با تأکید بــر تعامل 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 
با بیــش از ۳۰۰ رســانه مکتوب و 
بر خــط تصریــح کــرد: اقدامات 
شــرکت فوالد مبارکه متناسب با 
سیاست های شبکه های صداو سیما 
در قالب مســتند تهیه می شــود و 
در تعامل ســازنده با صدا و ســیما 
درصدد هســتیم دستاوردهای این 
شــرکت به بهترین شکل در جامعه 

آگاهی رسانی شود.
وی بــا اســتقبال از ظرفیــت 
رســانه ای نــو و خــالق و تعامل با 
ذی نفعان شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: ارائه تصویر امیدآفرینی صنایع 
به کشور و همچنین آگاهی بخشی 
جامعــه از رکوردهــای حاصله در 
این شــرکت که نیاز مبــرم جامعه 
امروز در مسیر امید است، از طریق 

اطالع رســانی میســر خواهد بود و 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
در این مســیر از تمــام ظرفیت ها 
بهره می گیــرد. وی افــزود: حوزه 
مســئولیت های اجتماعی شرکت 
فــوالد مبارکه هــم از زیرمجموعه 
فعالیت های روابط عمومی اســت و 
همچنین برنامه گزارشی »برخط« 
محصــول روابط عمومی شــرکت 
فوالد مبارکه است که هر دوشنبه از 

شبکه اصفهان پخش می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به تولیدات رادیویی 
شامل پادکســت و رادیوی داخلی 
شرکت فوالد مبارکه گفت: در طول 
هفتــه دو برنامه رادیویــی هم در 
همکاری با شــبکه رادیــو اصفهان 
در راستای اطالع رســانی اقدامات 
انجام شده در شرکت فوالد مبارکه 

و با هدف امیدآفرینی اجرا می شود.
روابط عمومی بازوی اصلی هر 

سازمان است
وی با اشــاره به نشریه سراسری 
»کارخانه« خاطرنشــان کرد: تمام 
اقدامات ذکرشده بخش کوچکی از 
فعالیت های روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه اســت و همواره بر این 
باوریم کــه روابط عمومــی، موتور 
متحرکه و بازوی اصلی هر سازمان 

قلمداد می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تقدیر از مدیرانی که به 
جایگاه روابط عمومی بها می دهند، 
گفت: اهمیت حضــور رئیس اتاق 
بازرگانی اســتان اصفهــان در این 
نشست و همچنین سخنان ایشان در 
جلسه پیشین، در ارج نهادن به روابط 
عمومی را به فال نیــک می گیریم 
و قــدردان تالش هــای مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه در حمایت 
تمام قد از اهداف روابط عمومی این 

شرکت هستیم.
نباتی نــژاد اضافه کــرد: روابط 
عمومی باید در اختیار سازمان قرار 
بگیرد و فوالد مبارکه آمادگی خود را 
درخصوص اقدامات مشترک با دیگر 
مجموعه ها اعــالم می کند، چراکه 
این دســتاوردها متعلق بــه نظام 
مقــدس جمهوری اســالمی ایران 
است و اطالع رســانی در این مسیر 
به امیدآفرینی و اعتماد مردم منتج 

خواهد شد.
وی با تأکید بر ضــرورت تغییر 
نگاه به جایگاه روابط عمومی یادآور 
شد: امیدواریم با برگزاری جلسات 
خصوصی و مشــترک نقطه نظرات 
همدیگر را بشــنویم و با گفت وگو 
و انتقــال تجارب در مســیر تحقق 
شــعار ســال اقدامات مهمی انجام 
دهیم چراکه این جلسات به صورت 
ماهیانــه و مســتمر می توانــد به 

هم افزایی بیشتر منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

فوالد مباركه در ایفای نقش تربیتی، فرهنگی و توسعه ای پیشتاز است
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