
رشد تولید فوالد خام ایران در چهار ماه ابتدایی سال 
2019 به 6درصد رســید؛ این گــزارش جدید انجمن 
جهانی فوالد اســت. طبق این گزارش تولید جهانی این 
فلز در مدت مورد بررسی با رشد 4.8درصدی همراه شد.

به گزارش ایلنــا به نقــل از انجمــن جهانی فوالد 
)World Steel Association( طــی چهارماهه 
نخســت ســال جاری میالدی، ایران 8 میلیون و 388 
هزارتن فوالد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 

گذشته)7میلیون و 917 هزارتن(، 6 درصد رشد نشان 
می دهد.

همچنین تولید فوالد خام ایــران در آوریل 2019 با 
رشد 2.8 درصدی به2 میلیون و 165 هزارتن رسید. این 
رقم در مدت مشابه ســال گذشته 2 میلیون و 106هزار 

تن بود.
تولید 64کشور فوالدســاز جهان نیز در چهار ماهه 
نخست سال جاری میالدی 599 میلیون و 857 هزارتن 

ثبت شد که حاکی از رشد 4.8درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است.

همچنین میزان تولید فوالدســازان جهان در آوریل 
2019 ، با 6.4 درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته به 156میلیون و 671 هزار تن رسید. این 
 رقم در آوریل سال گذشته 147میلیون و 245هزار تن

 ثبت شد.
طی چهار ماهه نخســت 2019 بــه ترتیب چین با 
تولید 314 میلیون و 961 هزارتــن، هند با 36 میلیون 
و58 هزار تــن، ژاپن بــا 35 میلیون و 124هــزار تن، 
آمریکا بــا 27میلیــون و 739 هزار تن و کــره جنوبی 
 با 24میلیون و 387هزارتن 5کشــور برتر فوالدســاز 

جهان بودند.
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 محدودیت های دولتی
  به مشکالت صادرات فوالد 

دامن زده است
عضــو انجمــن فــوالد گفــت: دولــت 
نیز بــا محــدود کــردن صــادرات از طریق 
آیین نامه ها و دســتورالعمل هــای متفاوت 
به مشــکالت صــادرات دامن زده اســت. از 
طرف دیگر شــرکت های فــوالدی به دلیل 
 فشــار تحریــم ها بــا هزینه هــای جدیدی 

روبرو شده اند.
عضو انجمن فوالد با اشاره به اینکه در حال 
حاضر با وجود تحریم ها، صادرات محصوالت 
فوالدی شــرکت های همچــون ذوب آهن 
اصفهان ادامه دارد، گفت: البته شــرکت های 
فوالدی به دلیل فشار تحریم ها با هزینه های 
جدیدی برای صــادرات روبرو می شــوند، از 
طرف دیگر دولت نیز با محدود کردن صادرات 
از طریق آییــن نامه ها و دســتورالعمل های 
متفاوت به مشــکالت جدیدی برای صادرات 

دامن زده است.
بهادر احرامیان با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر میــزان تولید بیــش از دو برابــر نیاز 
داخلی اســت، گفت: در حــال حاضر قیمت 
میلگرد)پرمصرف ترین محصول( برابر با قیمت 
قراضه در بازار جهانی است، همچنین قیمت 
ســایر محصوالت فوالدی نیز نسبت به قیمت 

ها در بازار جهانی کمتر است.
او با بیان اینکه واردات محصوالت فوالدی 
70 درصد کاهش داشــته اســت، افزود: در 
شــرایط کنونی ایــن تحریم ها صــادرات را 
مشــکل تر می کند و بــه واســطه آن میزان 
عرضه داخلی بیشتر می شود و کاهش قیمت 
محصوالت فوالدی دوباره ادامــه می یابد، به 
همین دلیل دغدغه ها در بازار فوالد بیشــتر 
شده و حتی ممکن است باعث افزایش قاچاق 

این محصوالت از کشور شود.
او با بیان اینکه عرضه مواد اولیه فوالد کاهش 
چندانی نداشته است، گفت: پس از تحریم ها 
تغییری در قیمت ســنگ آهن ایجاد نشــده 
اســت، حاال باید دید در ادامه چــه تغییراتی 
در میزان عرضه مواد اولیه فــوالد و در نهایت 
 قیمت تمام شــده محصــوالت زنجیره فوالد

 به وجود می آید.
وی همچنیــن افــزود: تاکنــون تغییــر 
محسوســی در بــازار محصوالت فــوالدی و 
سایر تولیدات زنجیره فوالد در نتیجه تشدید 
تحریم ها به وجود نیامده است، اما پیش بینی 
می شود در آینده با تشدید تحریم ها تغییراتی 
در میزان عرضه محصوالت بــه وجود آید، از 
این رو باید تدابیری از همین االن اتخاذ شــود 
 تا کمتریــن اثر بر میــزان تولیــد و صادرات 

به وجود آید.
    

نشان ستاره طالیی به شرکت 
فوالد مبارکه اختصاص یافت 

در آیین نکوداشت روز ملی روابط عمومی 
که روز چهارشــنبه 25 اردیبهشت ماه جاری 
در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد، نشــان ســتاره طالیی ششمین 
جشــنواره ســتارگان روابط عمومی ایران به 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اختصاص 

یافت.
در این جشنواره که با حضور مدیران روابط 
عمومی دستگاهها و نهادهای اجرایی دولتی و 
خصوصی، کارشناسان روابط عمومی و اساتید 
دانشگاهی برگزار شد، دبیر جشنواره با اشاره به 
تالش برای رشد و تعالی و ارتقای جایگاه روابط 
عمومی در ایران گفــت: روابط عمومی نوعی  
دانش و مهارت است و استفاده از ظرفیت های 
نامحــدود آن به منظــور تعالی و ســرآمدی 
 بیشتر ســازمان ها و کمک به مدیریت ارشد 

آنها می شود.
هوشــمند ســفیدی افــزود: در حقیقت 
برگزاری جشنواره هایی از این دست، فرصتی 
است برای هم اندیشــی و تبادل نظر؛ چراکه 
معتقدیــــم روابــط عمومــی گفت وگوی 

مسالمتآمیز را ترویـــــج میکند. 
فلسفــــه روابط عمومی خدمت به مردم 
است و توان گفت وگوی مسالمت آمیز با مردم 
از قدرت روابط عمومی ناشــی می شود. امروز 
ارزشهای اخالقی، تکنیکی و رویکردی روابط 
عمومی نیاز به همگانی شــدن در ســازمان و 

جامعه دارد.
به گزارش خبرنــگار فــوالد، مدیر روابط 
عمومی فوالد مبارکه این نشان را به روان پاک 
شهید محسن خزایی مدیر اسبق روابط عمومی 
این شرکت و نخستین خبرنگار شهید مدافع 

حرم تقدیم کرد.
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به مناســبت روز جهانــی روابط 
عـــمومی و ارتباطــات، مهنــدس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه با 
مدیریت و کارکنان روابط عمومی این 
شرکت دیدار و ضمن ابراز خرسندی 
از عملکرد این واحــد از تالش آنان 

قدردانی کرد.
 مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه پیامبر مکرم اسالم، حضرت 
محمد )ص(، در اوج زمان جاهلیت، 
مــردم را از راه کالم به یکتاپرســتی 
دعوت کردند و بر قلــوب مخاطبان 
خود اثر گذاشــتند، اظهار داشــت: 
اقناع سازی مخاطبان و همراه کردن 
ذینفعــان بــا ســازمان، مهمترین 
خروجی کار روابط عمومی اســت؛ 
تاآنجاکــه از کار روابــط عمومــی 
به عنوان یک هنر کارآمد یاد شــده 

است.
وی با اشــاره بــه اینکــه در کنار 
قدرت سیاســی، اقتصادی و نظامی، 
قــدرت  فرهنگــی و رســانه ای بــا 
ضریب نفوذ بســیار زیادی از ســایر 
قدرت ها پشتیبانی می کند و زمینه 

به بار نشستن آنها را فراهم می آورد، 
تصریح کــرد: قدرت هــای بزرگ با 
استفاده از همین قدرت نرم فرهنگی 
و تبلیغــات هدفمند تالش می کنند 
تا با دســتکاری افکار عمومی، ذهن 
مخاطبان را به تسخیر خود درآورند و 
به مطامع اقتصادی، سیاسی و نظامی 

خود دست یابند.
مهندس عظیمیــان درخصوص 
اهمیــت تخصــص در کار روابــط 
عمومی گفت: زاویه نگاه کارشناسان 
و متخصصــان روابــط عمومی باید 
به درستی ترسیم شــود؛ در غیر این 
صورت، نه تنهــا تأثیــر موردنظر را 
نخواهد داشــت، بلکه ممکن اســت 
نتایج معکوســی به همراه داشــته 
باشد؛ ازاینرو باید با مخاطب شناسی 
و مطالعــه دقیق شــرایط و محیط 
پیرامــون، به گونــه ای برنامه ریزی 
و عمل کرد تــا به تعالــی روزافزون 

سازمان منجر شود.
او ایجاد انسجام سازمانی را یکی 
دیگر از مهمتریــن خروجیهای کار 
روابط عمومی دانســت و با اشاره به 

اینکه قدرت فکــری روابط عمومی 
باید بر قدرت مالی آن مقدم باشــد، 
تصریح کرد: روابــط عمومی ها باید 
بتوانند در سختترین شرایط سازمان 

را یاری کنند.
همچنین در این دیدار، ایرج ترابی 
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه نیز 
ضمن قدردانــی از توجه مدیرعامل 
به روابط عمومی خاطرنشــان کرد: 
روابط عمومی تالش خواهد کرد رابط 
قابالطمینان مدیریت و بدنه سازمان 
باشد. به همین منظور کارکنان این 
حوزه با تمامی وجود می کوشند تا با 
برقراری ارتباط مؤثر بین مدیریت و 
کارکنان، راهبردهای مدیریت ارشد 
سازمان را به کارکنان منتقل کنند. 
درعین حال صدای رســای کارکنان 
باشــند و در نهایت با خلــق ارزش 
مشــترک با جامعه، راه دستیابی به 
اهداف درون و برون سازمانی را هموار 

سازند.
اصل اعتمادسازی نخستین و 
مهمترین اصل روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان ترجمان 

عقل یک سازمان باید انتقال دهنده 
دیــدگاه و نظرات گــروه های هدف 
و مخاطب بــه ســازمان و ترجمان 
دیدگاه هــا و نظــرات ســازمان به 
مخاطبان باشــد. کنترل جریانات و 
رفتارهای علیه سازمان و جهت دهی 
مثبت به آنها از وظایــف مهم روابط 

عمومی است.
روابط عمومی ســازمان می تواند 
با عملکرد و نظرســنجی مناســب 
تعامل سازنده و مفید درون سازمانی 
و برون سازمانی را ایجاد کرده و آن را 
به نحو احسن تفســیر و تبیین کند. 
با تاکید بر لزوم بررســی مولفه های 
تاثیرگذار بر روابــط عمومی، تقویت 
نقاط قوت و پوشــش نقــاط ضعف 
با نگاه اســتراتژیک، روابط عمومی 
سازمان باید راهکارهای عملی برای 
تحقق اهداف ســازمان را ترســیم 
کند. در جهت تقویت روابط عمومی 
باید شــبکه داخلی اطالع رســانی 

خبرگزاری ها را فعال کرد.
چنانچــه روابط عمومــی روابط 
اســتراتژیک و ارگانیــک داشــته 
باشــند می توانند در پیشبرد اهداف 
سازمان ها گام های موثری بردارند. 
همچنین بــر اصل علــم محوری و 
پژوهــش محوری و اصــل مدیریت 
زمان در روابط عمومــی باید تاکید 
کرد و اگر فعالیت های روابط عمومی 
بر اساس شــناخت جایگاه سازمان 
در افکار مخاطبــان، تقویت ارتباط 
با افراد، نهادها و رسانه های گروهی، 
مســاعدت به ســازمان در وصول به 
اهداف، نفوذ در افکار عمومی و تغییر 
شــناخت ها، مســاعدت به ارتقای 
اندیشه های انقالبی را از اهداف مهم 
فعالیت روابط عمومی مــی توان بر 
شمرد و با اشاره به نقاط ضعف حاکم 
بر فعالیت روابط عمومی سازمان ها و 
شــناخت محدود برخی از مسووالن 
از نقش روابط عمومی در ســازمان، 
عدم شــناخت و آگاهی از روند تغییر 
و تحول رویکردهای اجتماعی، عدم 
وجود مراکز تحقیقاتی و علمی جهت 
پشــتیبانی نظری و علمی از روابط 
عمومی از مهمترین مشکالتی است 
که باید راهکارهــای علمی و عملی 

برای رفع آنها ارایه کرد.
راه اندازی ارتباطات گویای سازمان 
و مجله الکترونیــک، راه اندازی مرکز 
مانیتورینگ و شــبکه اطالع رسانی 

به کارکنان سازمان از جمله مواردی 
هســتند که در ارتقای فعالیت روابط 
عمومی نقش بسزایی خواهند داشت. 
روابــط عمومی در معرفی ســازمان 
و تشــکیالت و هموار کردن راه های 
طی نشــده نقش بســزایی بر عهده 
دارد و زمانی کــه روابط عمومی یک 
سازمان به شکل موفق عمل کند آن 
سازمان در دســتیابی به اهداف مورد 
نظر موفق خواهد بود و روابط عمومی 
یک ســازمان باید از هر فرصتی برای 
تقویت نقــاط قوت و پوشــش نقاط 
ضعف استفاده کند و روابط عمومی ها 
به دلیل پوشــش دهی قشر عظیمی 
از مخاطبان مسوولیت سنگینی را بر 
دوش دارند. باید نحوه تعامل و ارتباط 
با مغرهای بالقــوه و بالفعل مخاطبان 
به خصوص جوانان را طبق اصول و به 
شکل برنامه ریزی شده صورت داده تا 
در راستای اهداف کشور فعالیت کنند 
که این تعامل و ارتباط باید به شــکل 
سازنده و توسط روابط عمومی محقق 
شود. اصل اعتمادســازی نخستین و 
مهمترین اصل روابط عمومی به شمار 
می رود که باید اســاس فعالیت های 

روابط عمومی قرار گیرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی و سیاسی تقدم دارد

خبر

صادرات شــمش فوالدی ) بیلت - بلوم و 
اســلب ( فروردین ماه 98 به رقم 392 هزار 
تن رسید و در مقایســه با عملکرد ماه مشابه 
پارســال که 495 هزار تن بود، کاهش 21 

درصدی را نشان می دهد.
جــداول آماری مــورد بررســی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گویای آن است 
که در فروردین ماه امســال تولید »بیلت - 
بلوم« و »اســلب« به ترتیب 9 و 41 درصد 
نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش 
نشان می دهد. صادرات بیلت و بلوم فروردین 
ماه امسال 284 هزار تن و اسلب 108 هزار تن 
ثبت شد، درحالی که پارســال این ارقام به 
ترتیب 311 و 184 هزار تن گزارش شده بود.

همچنین کل تولیدات فوالدی صادراتی 
) مقاطع تخت و طویل فوالدی( در نخستین 
ماه ســال 98 به رقم 109 هزار تن رسید که 

نسبت به رقم 119 هزار تن عملکرد فروردین 
97 کاهش هشت درصدی داشت.

مجموع مقاطع تخــت فوالدی صادراتی  
)ورق گرم، سرد و پوششــدار( در فروردین 
امسال به میزان 32 هزارتن بود که در مقایسه 
با 53 هزار تن عملکرد ماه مشابه 97 کاهش 

40 درصدی را نشان می دهد.
بررسی آمارهای یاد شده گویای آن است 
که صادرات ورق گرم در فروردین 43 درصد 
کاهش را نسبت به ماه مشابه پارسال نشان 
می دهد، صادرات ورق ســرد با رقم یکهزار 
تنی عملکرد مشــابه با فروردین 97 دارد و 
بدون تغییر ماند و در زمینه ورق پوششــدار 
رشــد 100 درصدی با رقم 2 هــزار تن در 

مقایسه با عملکرد فروردین 97 ثبت شد.
آمارهای انجمن یاد شــده حاکی است، 
مجموع مقاطع فوالدی صادراتی ) تیرآهن، 

میلگرد، نبشــی، ناودانی و سایر مقاطع ( در 
فروردین 98 به رقم 77 هزار تن رسید و رشد 
17 درصدی نســبت به فروردین 97 که 66 

هزار تن صادرات انجام شد، نشان می دهد.
برپایه داده های مورد بررســی، صادرات 
تیرآهن درحالی که فروردین ماه امسال 25 
درصد کاهش در مقایسه با ماه مشابه در سال 
97 داشــت، صدور میلگرد 26 درصد رشد 
یافت و صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع 

هم در این مدت 25 درصد افت را ثبت کرد. 
میزان صــادرات تیرآهــن و میلگرد در 
فروردین ماه 98 به ترتیب بــه 6 و 68 هزار 
تن رسید و در زمینه نبشــی، ناودانی و سایر 
مقاطع در مجموع ســه هزار تــن صادرات 
رقم خورد، درحالی که ایــن ارقام فروردین 
 97 به ترتیب هشــت، 54 و چهــار هزار تن 

ثبت شده بود.

برابــر آمار گمــرک جمهوری اســالمی 
ایران، ســال 97 در مجمــوع ارزش صادرات 
شــمش فوالدی به عنوان مهمترین محصول 
صادراتی بخش معدنی فلزی 2 میلیارد و 238 
میلیون دالر به وزن 5.5 میلیون تن بود، ارزش 
محصوالت طویل فوالدی صادراتی یک میلیارد 
و 27 میلیون دالر و محصوالت تخت فوالدی 

هم به ارزش 410 میلیون دالر صادر شده بود. 
پارســال 10 بازار هدف صادراتی اقالم معدنی 
فلزی به ترتیب از نظر سهم در جذب محصوالت 
کشورمان چین، عراق، امارات، ترکیه، اندونزی، 
 تایلند، افغانســتان، عمان، مصر و هند بودند 
که 85 درصد کل صادرات ایــن بخش را از آن 

خود ساختند.

صادرات ۳۹۲ هزار تن شمش فوالدی

در چهار ماهه نخست سال ۲01۹:

رشد تولید فوالد ایران به ۶درصد رسید

روابط عمومی سازمان 
می تواند با عملکرد و 

نظرسنجی مناسب تعامل 
سازنده و مفید درون 

سازمانی و برون سازمانی 
را ایجاد کرده و آن را به 

نحو احسن تفسیر و تبیین 
کند. با تاکید بر لزوم بررسی 

مولفه های تاثیرگذار بر 
روابط عمومی، تقویت 

نقاط قوت و پوشش نقاط 
ضعف با نگاه استراتژیک، 

روابط عمومی سازمان باید 
راهکارهای عملی برای 

تحقق اهداف سازمان را 
ترسیم کند

عظیمیان با اشاره به اینکه 
در کنار قدرت سیاسی، 

اقتصادی و نظامی، قدرت  
فرهنگی و رسانه ای با 

ضریب نفوذ بسیار زیادی 
از سایر قدرت ها پشتیبانی 

می کند، تصریح کرد: 
قدرت های بزرگ با 

استفاده از همین قدرت 
نرم فرهنگی و تبلیغات 

هدفمند تالش می کنند تا 
با دستکاری افکار عمومی، 
ذهن مخاطبان را به تسخیر 

خود درآورند
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