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دو خبر از هندبال فوالدمبارکه 
سپاهان

تیم های هندبــال فوالد مبارکه ســپاهان و 
الکوره قطر دیــدار افتتاحیــه رقابت های جام 

باشگاه های آسیا را برگزار خواهند کرد.
از سوی کمیته مسابقات فدراسیون هندبال 
آســیا برنامه بازی هــای قهرمانــی این فصل 
باشــگاه های آســیا اعالم شــد. در این دوره از 
رقابت ها که در کره جنوبی  برگزار خواهد شد در 
دیدار افتتاحیه روز پنجشــنبه ۱۶ آبان ماه سال 
جاری تیم های فوالد مبارکه ســپاهان و الوکره 
قطر به دیدار هم خواهند رفت. در بیست  و  دومین 
دوره رقابت های باشــگاه های آسیا دو تیم فوالد 
مبارکه سپاهان و زاگرس اسالم آباد از کشورمان 

حضور دارند.
 حضور سپاهان 

در مسابقات هندبال جوانان کشور
خانه هندبال اصفهان میزبان مسابقات منطقه 

۵ پسران کشور در رده سنی جوانان خواهد بود.
رقابت های هندبال منطقه ۵ پســران کشور 
در رده سنی جوانان از روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه 
به مدت سه روز در خانه هندبال اصفهان پیگیری 
خواهد شــد که در این رقابت ها سه تیم استان 
اصفهان یعنی فوالد مبارکه سپاهان، فالورجان 
و پیشگامان به مصاف دو تیم از استان مرکزی و 

یک تیم از لرستان خواهند رفت.
گفتنی اســت در مســابقات هندبال جوانان 
اســتان اصفهان که هفته گذشــته برگزار شد 
نمایندگان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قهرمان 
و نایب قهرمان شــدند، در این دوره از رقابت ها 
که به میزبانی هیأت هندبال استان اصفهان و با 
حضور پنج تیم برگزار شد، تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان الف،  فوالد مبارکه سپاهان ب و فالورجان 
به ترتیب مقام های اول تا سوم دست یافتند. تیم 
فوالد مبارکه سپاهان الف با سرمربیگری مصطفی 
غالمی و مدیریت بهزاد وقایع نگار با کســب این 
قهرمانی جواز ورود به مسابقات منطقه ۵ کشور 
که از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه در سالن شهید 

سجادی اصفهان برگزار می شود را کسب کرد.
    

برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم 
و عکس »فردا«

مراســم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم 
و عکس فناوری و صنعتی »فردا« در  ســالن 
سوره حوزه هنری تهران با حضور رئیس جهاد 
دانشــگاهی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد 
مبارکه و جمعی از هنرمندان و پیش کسوتان 

حوزه هنر کشور برگزار شد.
بر اســاس این گزارش: با حضور مهندس 
ســید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه از برگزیدگان پنجمین جشنواره 
فیلم و عکــس فنــاوری و صنعتــی »فردا« 

قدردانی شد.
    

عزیمت 800 نفر از کارکنان 
و بازنشستگان فوالد مبارکه به 

راهپیمایی اربعین

800 نفــر از کارکنــان و بازنشســتگان 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــرای 
 حضــور در راهپیمایــی اربعیــن عــازم 

مرز مهران شدند.
محمــود فروغــی، رئیس امــور فرهنگی 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: عصر چهارشنبه 
۱۷ مهرماه ســال جاری 800 نفر از کارکنان 
و بازنشســتگان خانواده شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان از گلستان شهدای اصفهان راهی مرز 

مهران شدند.

اخبار فوالد

دومین مدال زرین حرفــه ای گرایی در روابط عمومی 
به فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، آقای 

تکنولوژی فوالد ایران اعطا شد.
به گزارش ایلنا، هفتمین کنفرانس ملی حرفه ای گرایی 
در روابط عمومی، با حضور جمع کثیری از فعاالن عرصه 
ارتباطات و روابط عمومی ایــران در هتل المپیک تهران 

برگزار شد.
در این مراسم، ســید غالمرضا کاظمی دینان، رئیس 
شــورای سیاســت گذاری کنفرانس حرفه ای گرایی در 
روابط عمومی مطرح کرد: مهندس ارزانی، مدیرعامل فوالد 
هرمزگان از معدود مدیرانی است که جایگاه روابط عمومی 
را به درستی می شناسد و به این جایگاه در مجموعه خود 

بهاء می دهد، اقدامات این مقام قابل تقدیر است.
وی با تقدیر از فوالد هرمزگان بــه دلیل واقف بودن به 
جایگاه روابط عمومی و اقدامات تخصصی مطلوب در این 
زمینه یادآور شد: امید است یک همایش یا سمینار برای 
مدیران کشــور، معاونین و وزرا ترتیب داده شود تا علوم 

ارتباطات به خوبی برای مدیران تعریف شود.

در این کنفرانــس با عنوان روابــط عمومی دیجیتال 
برگزار و اســاتید و صاحب نظران ضمن سخنرانی به ارایه 

مقاالت برگزیده پرداختند.  
این گزارش می افزاید: در جریــان برگزاری هفتمین 
رویداد ملی حرفه ای گرایی در روابــط عمومی، انتخاب 
و معرفی مدیر نمونه ملی روابط عمومی در حوزه صنعت 
در بخش مسئولیت های اجتماعی از دیگر برنامه های این 
کنفرانس بوده که در این دوره پس از ارزیابی های صورت 
گرفته توسط اعضای شورای سیاست گذاری هفته روابط 
عمومی ایران  و اعضای شورای سیاست گذاری هفتمین 
کنفرانس حرفــه ای گرایی، فــرزاد ارزانــی مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان از شرکت های گروه فوالد مبارکه 
اصفهان، شایسته تقدیر گردیده و در این کنفرانس مدال 
زرین دومین مدیر ملی  جهادی حرفه ای گرایی در روابط 
عمومی در حوزه مسئولیت های اجتماعی را دریافت کرد. 
تقدیر از خانواده های پیشکســوتان عرصه روابط عمومی 
و ارتباطــات به همــراه تقدیر از مدیــران روابط عمومی 
منتخب کنفرانس از دیگر برنامه های هفتمین کنفرانس 

ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی اســت. همچنین 
تجلیل و تقدیر از خانواده های مرحوم میرزابابا مطهرنژاد و 
هوشنگ عباس زاده از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی 
و ارتباطات به همراه تقدیر و تجلیل از  روسای مرکز روابط 
عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کار تعاون 
و رفاه اجتماعی، مدیران روابط عمومی شرکت های فوالد 
مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، کمیته امداد، ذوب 
آهن اصفهان و فوالد هرمزگان، بیمه سرمد، بانک آینده و 

شهردای اصفهان از دیگر برنامه های این کنفرانس است.
بر اساس این گزارش:  فرزاد ارزانی طی دوره فعالیت خود 
توانسته با پیشــبرد اقدامات مختلف در حوزه مسئولیت 
اجتماعی موفقیت های چشمگیری را از آن شرکت فوالد 

هرمزگان کند.
این شرکت فعالیت های بی شــماری در حوزه آزادی 
زندانیان جرایم غیر عمد داشــته ضمــن آنکه در حادثه 
ســیل اخیر نیز کمک های شــایانی به مناطق ســلیزده 
داشــته اســت. حمایت از توســعه فضاهای آموزشی و 
مدرســه ســازی و همچنین حمایت از نخبگان ادبی و 

 فرهنگی دیگر اقدامات شــرکت فوالد هرمزگان بوده که 
شایسته تقدیر است.

فوالد هرمزگان به عنوان ســومین تولید کننده فوالد 
ایران با ظرفیت یک و نیم میلیون تن به عنوان پیشــرفته 
ترین کارخانه فوالدی کشــور محسوب می شود، از دیگر 
افتخارات این شرکت می توان به کسب عنوان پیشرو در 
بین صد شرکت برتر ایران، کسب عنوان صادرکننده نمونه 
برای چهارمین سال متوالی، دریافت نشان حمایت از تولید 
ملی، دریافت تندیس ساخت محصول نوآور براتر ایرانی، 
کسب تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی ایران، 
کسب لوح تقدیر رضایت مندی مشتری، کسب گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندکان، واحد نمونه صنعتی استان 
هرمزگان و کسب سه عنوان برتری کشوری در حوزه روابط 
عمومی و دریافت جوایز ملی و بین المللی دیگر اشاره کرد.

در این مراســم از ایــرج ترابی، مدیــر روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان و رضا صفریــان مدیر 
 روابــط  عمومی فــوالد هرمــزگان، بــا اهــدای لوح، 

تقدیر به عمل آمد. 

در هفتمین کنفرانس ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی صورت گرفت؛

اعطای مدال زرین حرفه ای گرایی در روابط عمومی به مدیرعامل فوالد هرمزگان 

خبر
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معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
با اشاره به مزیت های توسعه معدن 
و صنایــع معدنــی گفــت: یکی از 
بزرگترین اتفاقی های خوبی که رخ 
داده این است که در شرایط تحریم 
هم تولید افزایش یافته و هم سرمایه 
گــذاری در بخش صنعــت به ویژه 
صنعت فوالد صورت گرفته اســت. 
تا جائی که شــرکت فوالد مبارکه 
در شــش ماه نخست ســال جاری 
هم برنامه های شــش ماهه خود در 
تولید را محقق نموده است و هم در 
سرمایه گذاری در تولید کنسانتره، 
تکمیل کارخانه الکترود گرافیتی و 
تولید ورق های مورد نیاز در صنعت 
نفت به دســتاوردهای ارزشمندی 
دســت یافته که قابل توجه و تقدیر 

است.
به گزارش ایلنا، خــداداد غریب 
پور، در هشتمین همایش و نمایشگاه 
بین المللــی فرصت های ســرمایه 
گذاری در معــدن و صنایع معدنی 
ایران در همین خصــوص تصریح 
کرد: در حوزه اکتشــاف راه و مدل 
درستی اجرا شده است به نحوی که 

هم کار درســت را انجام دادیم و هم 
درست کار کردیم. در شرکت های 
بزرگی نظیر فوالد مبارکه اصفهان، 
صنعت مس و معادن، کار ارزشمند 
صورت گرفته این است که با ترجیح 
ســود آوری به ســود دهی و صرف 
سرمایه برای توسعه به دستاوردهای 
ارزشمندی دســت یافته ایم. با این 
رویکرد بخش معدن و صنایع معدنی 

توانسته است، مولد سرمایه باشد.
 ارایه راهکار عملیاتی 

برای ۱۰۳ معدن غیرفعال
رئیس هیئــت عامــل ایمیدرو 
گفت: معدن غیرفعال زیاد داشتیم 
و در نتیجه احیا معادن کوچک را با 
همکاری بخش خصوصی در پیش 
گرفتیم و بــرای ۱03 معدن راهکار 
عملیاتی برای راه اندازی آنان ارائه 
دادیم که ۱0 مــورد از این ها فعال 

شده است.
غریب پور، گفــت: رخدادهای 
بخش معــدن و صنایــع معدنی در 
کشور زیاد شده است که نشان می 
دهد به این مهم پرداخته شده است 

و ضرورت اثبات شده است.
وی با بیان اینکــه منابع معدنی 

خوبی داریم، گفــت: در مس، طال 
و ســایر مواد معدنی ظرفیت بالقوه 
زیادی داریم و دسترسی به آب های 
آزاد و نیروی انســانی مزیت نسبی 

ما است.
وی با تشکر از بخش رسانه گفت: 
بخش معــدن و صنایــع معدنی، 
رســانه های خوبــی دارد و مطالب 
خوبی را نشــر می دهــد و در کنار 
این ها بدنه کارشناسی خوبی داریم.

غریب پور اظهار کرد: هم جامعه 
دانشگاهی و هم بخش های صنعتی 
و معدنی و هم مدیران و حاکمیت به 
این بخش ایمان دارد و معتقد است 
بایستی شاهد رشد این بخش ها بود.

معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت در ادامــه ضمــن ابــراز 
خرســندی از این که دانشــگاه ها، 
نظام مهندسی کشور و شرکت های 
دانش بنیان به صنعت راه یافته اند، 
بر اهمیت و لزوم هرچه بیشــتر  این 

همکاری ها تاکید کرد.
وی بــا بیــان اینکه علــی رغم 
تحریم ها و در سالی که همه جانبه 
تحریم بودیم رشــد خوبی به ثبت 
رســید، اظهار کرد: مس بــه اندازه 

یک ســال خود را در نیمه اول سال 
فروخته اســت. صادرات رشد قابل 
توجهی در بخش معــدن و صنایع 
معدنی داشته است. بررسی ها نشان 
می دهد شاخص های بخش معدن و 

صنایع معدنی مثبت است.
وی با بیان اینکه ســودآوری را 
بر ســوددهی ارجح دانستیم گفت: 
با تمرکز بر افزایش ســرمایه برای 
پروژه های بزرگ به سمت سودآوری 
رفتیم. مدل توسعه را در درون خود 
صنایع تعریف کردیم. این ســرمایه 
شــرکت های راکد را فعال خواهد 

کرد.
غریب پور معتقد اســت: بخش 
معدن و صنایع معدنی در درون خود 

مولد سرمایه شده است.
به دنبال راه اندازی استارت آپ 

معدنی هستیم
وی با بیــان اینکــه طرح های 
پژوهشــی راه خــود را بــه صنعت 
پیــدا کرده اســت، گفــت: در بعد 
پژوهش و فناوری، با تمام ارگان ها 
و ســازمان هایی که می توانیم کار 
پژوهشــی انجام دهیــم همکاری 
می کنیــم و در حــال برنامه ریزی 

برای راه اندازی استارت آپ معدنی 
هستیم.

بر اساس این گزارش: غریب پور 
در جریان افتتاح این نمایشگاه ضمن 
بازدید از غرفه گــروه فوالد مبارکه 
تصریح کرد: خوشــبختانه شرکت 
فــوالد مبارکه در راســتای دانش 
افزایــی و همگرایی هرچه بیشــتر 
صنعت با دانشــگاه ها و مراکز دانش 
بنیان بسیار خوب عمل کرده است. 
همچنان که در این نمایشگاه شاهد 
این بودیم که این شرکت با همکاری 
انجمــن مهندســی متالــورژی و 
فوالد ایران و پــارک علم و فن آوری 
دانشــگاه تهران کارگاه تخصصی 
اولین رویداد فرصت سازی کسب و 
کار در مسایل صنعتی را پایه گذاری 
و بسیاری از دانشگاه ها و بیش از 8 
شرکت استارت آپ را با خود همراه 

کرده است.
کتاب تولید فوالد تمیز توسط 
شرکت فوالد هرمزگان منتشر 

خواهد شد
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
هرمزگان از رونمایــی کتاب تولید 
فوالد تمیز توســط شــرکت فوالد 
هرمزگان خبر داد و گفت: کارهای 
اولیه و نــگارش کتاب فوالد تمیز به 
پایان رســیده و برای چاپ آن اقدام 
شــده اســت که احتماال همزمان 
با برگــزاری اولیــن کنفرانس ملی 
ریخته گری مــداوم فوالد رونمایی 

شود.
رضا صفریان در حاشیه همایش 
در گفت وگو با ایلنا، بــا بیان اینکه 
فوالدهرمزگان در راســتای بومی 
ســازی اقدامات خوبی انجام داده 
است، اظهار کرد: در نمایشگاه های 
تخصصــی، ابتــدا باید مشــکالت 
صنعت عنوان شود تا صاحب نظران 
و دانشــگاهیان روی این مشکالت 
تمرکز کرده و برای آن راه حلی پیدا 
کنند تا منجربه تولیدی محصوالتی 
که فوالدسازان به آن احتیاج دارند، 
مانند:  نســوزها، قطعات یدکی و... 

شود. 
مدیــر روابــط عمومــی فوالد 

هرمزگان معتقد است که باید ارتباط 
بین دانشگاه ها و صنعت ایجاد شود 
و افزود: این ارتباط نیاز صنعت بوده 
و هیچ ســازمانی مانند دانشــگاه 
نمی تواند به صنعت کمک کند و این 

ارتباط باید نزدیک تر شود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت 
فوالدی هرمزگان از پیشرفته ترین 
کارخانه های فوالدی کشــور است، 
افزود:  چشــم امید مــردم به فوالد 
هرمزگان است؛ زیرا این شرکت در 
منطقه ای قرار گرفتــه که از لحاظ 
منابع آبــی، انــرژی، ظرفیت های 
صادراتی و... اســتراتژیک اســت. 
بتوانیم نقش خود را در اقتصاد کشور 

به خوبی ایفا کنیم.
صفریان با اشاره به حضور شرکت 
فوالد هرمزگان در نمایشــگاه آی 
مت 20۱۹ ، گفت: شــرکت فوالد 
هرمزگان با توجه بــه فعالیت هایی 
علمی، پژوهشــی و ارتباط موثری 
که با دانشــگاه ها دارد، هر ســاله 
در نمایشــگاه آی مت حضور پیدا 

می کند. 
  بر اساس این گزارش: هشتمین 
همایش و نمایشــگاه بیــن المللی 
فرصت های ســرمایه گــذاری در 
معدن و صنایــع معدنی ایــران با 
حضور مقامات کشــوری و روسای 
سازمان ها، انجمن ها و اتحادیه های 
مرتبط در شبســتان مصلی بزرگ 

امام خمینی )ره( برگزار شد.

در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن مطرح شد:

فوالد مبارکه در راستای همگرایی صنعت با دانشگاه ها خوب عمل کرده است
در شرکت های بزرگی نظیر 

فوالد مبارکه اصفهان، 
صنعت مس و معادن، کار 
ارزشمند صورت گرفته 

این است که با ترجیح سود 
آوری به سود دهی و صرف 

سرمایه برای توسعه به 
دستاوردهای ارزشمندی 

دست یافته ایم. با این 
رویکرد بخش معدن و 

صنایع معدنی توانسته 
است، مولد سرمایه باشد


