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مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فوالد مبارکه:
انتقال حقایق و اطالع رسانی 
شفاف؛ مرهون تالش های 
متعهدانه خبرنگاران است

نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
فوالد مبارکه به مناسبت روز خبرنگار گفت: جهان 
کنونی، دنیای توسعه و تکامل در مسیر ارتباطات، 
تعامل و همگرایی است و بهره گیری از زیرساخت 
ارتباطات فردی، انسانی و اجتماعی و رسانه ای، 

دریچه موفقیت در زندگی امروز است.
 رسانه های جمعی و ابزارهای ارتباطی همچون 
شبکه های اجتماعی، بزرگ ترین بستر ارتباطی 
بین فردی و انسانی به شــمار می آیند که ضمن 
تسهیل گری در ارتباطات، فرصت مغتنم و مناسبی 
برای اطالع رسانی، شفاف ســازی، بیان حقایق و 
واقعیات و تأثیرگذاری بر رفتار، منش و جهت دهی 
به افکار عمومی هستند و در این میان نویسندگان 
و تولیدکنندگان محتوا به عنــوان تأثیرگذاران و 
تأمین کنندگان اصلی جریــان اطالعات، نقش 
کارساز و تعیین کننده ای بر عهده دارند.  قداست 
و حرمت قلم بر کسی پوشیده نیست و خداوند در 
قرآن کریم، بر قداست آن قســم یادکرده است، 
آنچه مصداق این تقدس است، اهمیت تأثیر قلم بر 
دانایی، خردورزی و اندیشه گرایی است و به راستی 
آنچه باعث رشد، تکامل و پیشرفت جامعه انسانی 
است، تحریر، ثبت، نگارش و انتقال دانش، تجربه و 
حقایق بر اساس اخالق مداری، وجدان حقیقت جو 
و شرافت حرفه ای است که این وظیفه در دنیای 

کنونی بر دوش خبرنگاران نهاده شده است.

اصحاب قلــم، روزنامه نــگاران و خبرنگاران 
به عنوان راویان صدیق جریان اطالعات و دانش و 
قاصدان امین رویدادها و اخبار، تجسم امانت، تعهد 
و دلسوزی و مسئولیت پذیری در جامعه هستند که 
رسالت خطیر و سنگین بیان واقعیت و تصویرگری 
حقیقــی از گفتارها و دیده ها را بــر عهده دارند و 
در حقیقت، ســالمت فکری، روحی و اجتماعی 
جامعــه، درگرو و مرهون تالش هــای متعهدانه 
خبرنگاران اســت. همچنین با توجه به تذکرات 
اخیر رهبر معظم انقالب مبنی برتالش دشمنان 
برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی 
کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و 
جنگ تبلیغاتی و رسانه ای، اهمیت وظایف خطیر 
خبرنگاران بیش از پیش آشــکار می شود. افزون 
بر این با توجه به اینکه نقــش کنونی صنعت در 
شرایط اقتصادی کشور نقش ویژه ای است، انتظار 
می رود خبرنگاران دستاوردهای این حوزه را به 
جهت امیدآفرینی در جامعه به صورت ویژه مورد 

پوشش قرار دهند .
پاسداشت حرمت قلم، اهتمام به حقوق فردی 
و اجتماعی افراد، رعایــت حریم خصوصی افراد، 
بیان صادقانه، بدون پیــش داوری و جانب داری 
از فکر و جریــان خاص، شــرافتمندی و رعایت 
اصل انصاف در نشر و انعکاس اخبار و ارائه تصویر 
صحیــح و واقع بینانه و تزریــق روحیه خدمت، 
تقویت اعتمادبه نفس، ترویج روحیه خودباوری، 
امیدآفرینی و نشاط در جامعه است که خبرنگاران 
را روایتگــران و یکی از مهم تریــن حمایت گران 

پیشرفت همه جانبه در کشور می سازد.
17 مرداد، سالروز شهادت یکی از خبرنگاران 
گران قدر ایران اسالمی است که به روز گرامیداشت 
خبرنگار نام گذاری شــده اســت و به طور یقین 
خدمات ارزنده ایشان در شغل پرمخاطره و پرتنش 

روزنامه نگاری، شایسته تکریم و تحسین است.
آنچه مســلم اســت این اســت که بخشی از 
مســئولیت اطالع رســانی و ارتبــاط بــا افکار 
عمومی، نشر و اطالع رسانی خدمات، فعالیت ها، 
تالش ها و برنامه های شــرکت فــوالد مبارکه بر 
عهده خبرنگاران اســت و از همین رو، شــرکت 
فــوالد مبارکه ضمــن قدردانــی از تالش های 
خبرنگاران معزز، همراهی با رسانه های گروهی 
در انجام وظیفه و رســالت حقیقی و پیامبرگونه 
انتقال حقایق و پیام و واقعیات به افکار عمومی را 
مسئولیت اجتماعی خود می داند و تالش می کند 
ضمن برقراری تعامل سازنده و مداوم با اصحاب 
فرهنگ و رسانه، به رسالت های اجتماعی خود در 

راستای منافع ملی و سازمانی اهتمام ورزد.
در پایان وظیفه خود می دانم که روز خبرنگار 
را به تمام فعاالن ایــن عرصه تبریک عرض کنم و 
امیدوارم که دست در دست یکدیگر بتوانیم وظیفه 
خطیر آگاهی بخشی و اطالع رسانی را به بهترین 

نحو به انجام برسانیم.
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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: بــه زودی و با اجــرای پروژه 
توســعه خط تولید با هدف تأمین 
ورق گالوانیزه در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، 1۰۰ درصد 
نیاز خودروســازان داخلی به ورق 
گالوانیزه با کیفیت ســطح رویه در 
صنایع خودروســازی کشور تأمین 

خواهد شد.
عظیمیان مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه در دیــدار با مدیران 
شــرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری با بیان این که این شرکت 
جایگاه ویــژه ای در گروه شــرکت 

فوالد مبارکــه دارد، اظهار کرد: این 
شــرکت جزو برترین شرکت های 
تولیدکننده ورق گالوانیزه کشــور 

است.
وی افــزود: امــروز شــاهد آن 
هســتیم که به همــت جوانانی از 
اســتانی کم برخــوردار، تولیداتی 
عرضه می شــود کــه نه تنهــا در 
ســطح بازارهای داخلــی، بلکه در 
ســطح بازارهای جهانی مشتریان 
خاصی دارد؛ طرح های توســعه ای 
در شــرکت ها مثل جریــان خون 
 در رگ هــا هســتند کــه بایــد 

مداوم باشند.

تأمین 100 درصدی ورق 
گالوانیزه خودروسازان داخلی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: بــه زودی و با اجــرای پروژه 
توســعه خط تولید با هدف تأمین 
ورق گالوانیزه در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، 1۰۰ درصد 
نیاز خودروســازان داخلی به ورق 
گالوانیزه با کیفیت ســطح رویه در 
صنایع خودروســازی کشور تأمین 
خواهد شد. وی افزایش ۶1 درصدی 
میزان تولید این شرکت در 4 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل را اتفاق مهمی دانست 

و خاطرنشــان کرد: با توجه به این 
که اســتان چهارمحال و بختیاری 
نیازمنــد صنعت فوالد اســت، اگر 
بتوانیم زنجیره فوالد را با راه اندازی 
کارخانه ۵۰۰ هزار تنی نورد ســرد 
در این منطقه شــکل دهیم، اقدام 
بسیار ارزشــمندی رخ خواهد داد، 
چرا که منجر به ایجاد ارزش افزوده 

و اشتغال در این منطقه خواهد شد.
پیشرفت 81 درصدی پروژه 
توسعه خط تولید ورق خودرو

در ادامــه ایــن جلســه وحید 
میرزایــی مدیرعامــل شــرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

ضمن ارائــه گزارشــی از عملکرد 
منتهی به تیرماه 14۰۰ این شرکت 
تصریح کــرد: علی رغم وجود موانع 
زیاد بر سر راه تولید، با ذخیره ورق از 
سال گذشته و افزودن آن به چرخه 
تولید، بهره وری افزایش یافته و این 
امر منجر به افزایش سود خالص این 

شرکت گردید.
وی با بیان این که در تأمین مواد 
اولیه با مشکل مواجه هستیم، اذعان 
داشــت: نباید بگذاریم توانمندی و 
انگیزه  منابع انسانی به دلیل کمبود 
مواد اولیه به هــدر رود؛ با توجه به 
کیفیت باالی محصوالت شــرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
شرکت های اروپایی به جّد خواستار 
خریــد محصــوالت این شــرکت 

هستند.
مدیرعامل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اجرای پروژه توســعه خــط تولید 
با هــدف تأمیــن ورق گالوانیزه با 
کیفیت مناسب بدنه نمایان خودرو 
در این شرکت تأکید کرد: پیشرفت 
فیزیکی این پــروژه تاکنون به ۸1 
درصد رسیده که با اجرای آن تمام 
نیازهای ورق رویه خودرو در کشور 

تأمین خواهد شد.
پیش بینی بودجه 164 میلیارد 

تومانی برای تکمیل پروژه 
توسعه خط تولید ورق خودرو

وی ضمــن ابــراز امیــدواری 
جهت بهره برداری از پروژه توســعه 
خط تولیــد شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در پاییز سال 
14۰۰ عنوان داشــت: این پروژه با 

مشارکت پیمانکار داخلی و خارجی 
در حال اجراست و برای اجرای کامل 
آن بودجــه 1۶4 میلیــارد تومانی 

پیش بینی شده است.
میرزایــی در ادامه بــه موضوع 
مسئولیت های اجتماعی پرداخت 
و اضافه کــرد: با توجه بــه اهمیت 
موضوع مسئولیت های اجتماعی و 
ظرفیت های موجود در این منطقه 
محــروم، اقدامات مؤثــری صورت 
گرفتــه که موجــب رضایت مندی 

مردم و مسئولین امر شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه 
همــکاری میان دبیرخانه شــبکه 
توســعه اجتماعی رسالت و شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
یــادآور شــد: در راســتای عمل 
به منویــات مقام معظــم رهبری 
مبنی بر توســعه اقتصاد مقاومتی 
و توانمندســازی اقشار آسیب پذیر 
جامعه، با حضور راهبر شبکه توسعه 
اجتماعی رسالت در جهت حمایت 
از هزار شــغل خــرد و خانگی کلید 
خورده و بازتاب گسترده ای در سطح 

منطقه داشته است.
مدیرعامل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیــاری ادامه داد: 
احداث مدرسه ای با ۹ کالس درس 
در شــهر سفیددشــت، حمایت از 
تیم های ورزشــی منطقه و امضای 
تفاهم نامه میان صندوق کارآفرینی 
امید کشــور جهت ایجاد اشــتغال 
در شهرســتان بروجــن از دیگــر 
فعالیت های این شرکت در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی 

خود است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

بینیازیكشورباتأمین100درصدیورقگالوانیزهتوسطشركتورقخودرو

خبر

مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکه گفت: 
ســاخت و توســعه دهکده المپیک در کنار 
ورزشگاه نقش جهان یک ضرورت ملی است و 
با همیاری و همکاری مسئوالن ملی و استانی 
می توان این ظرفیت را توسعه داد تا در آینده 
شــاهد برگزاری رویدادهای بــزرگ ملی و 

بین المللی دراین دهکده باشیم.
حمیدرضا عظیمیان، در دیدار با مدیرعامل 
و هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان اظهار کرد: 
در ابتدا از زحمــات مدیرعامل، هیئت مدیره، 
مربیان، ورزشــکاران و تمام دست اندرکاران 
باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان فوالد مبارکه 
بابت کسب نتایج درخشــان و قابل قبول تیم 
های مختلف ورزشــی و نائــب قهرمانی تیم 
فوتبال ســپاهان در فصل گذشــته تشکر و 

قدردانی می کنم.
وی با تاکید بر استعدادیابی و توسعه رشته 
های ورزشی پایه تصریح کرد: ساخت و توسعه 
دهکده المپیک در کنار ورزشگاه نقش جهان 
یک ضرورت ملی است و با همیاری و همکاری 
مسئوالن ملی و استانی می توان این ظرفیت 
را توســعه داد تــا در آینده شــاهد برگزاری 
رویدادهای بزرگ ملی و بیــن المللی دراین 

دهکده باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با اشاره به 
تامین درآمدهای ثابت و پایدار توسط باشگاه 
ســپاهان تصریح کرد: باشگاه ســپاهان باید 
عالوه بر استعدادیابی در زمینه های مختلف 
ورزشــی با برنامه ریزی منســجم در کانون 
هواداران باشگاه از ظرفیت حمایت هواداران، 
برای تقویت رده های مختلف ورزشی به خوبی 

استفاده شود.
عظیمیان در خاتمه گفت: باشــگاه داری 
حرفه ای یکی از ضرورت های باشگاه سپاهان 
اســت و باید مدیرعامل و هیئت مدیره حتما 
به این سمت حرکت کنند. حرکتی که بدون 
شک که الزمه آن تامین درآمد ثابت و پایدار و 
تقویت زیرساخت ها و اخذ قراردادهای سالم با 

بازیکنان خواهد بود.
از درخشش تیم فوتبال سپاهان تا 
توسعه بزرگترین ورزشگاه کشور با 

حمایت فوالد مبارکه
ســاکت در این دیــدار ابتدا گزارشــی از 

فعالیت های فصل ۹۹- 14۰۰باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان ارائه کرد و افزود: در فصل گذشته 
باشــگاه فوالدمبارکه ســپاهان در رشته های 
مختلف ورزشی به دستاوردهای مهمی دست 
یافت که می توان بــه ۶7 ملی پوش، 3 راه یافته 
به المپیک در بخش آقایان و 4۸ ملی پوش و 1 

راه یافته به المپیک در بخش بانوان اشاره کرد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه تصریح کرد: 1۸ فوتبالیســت در رده 
های ســنی مختلف در تیم ملی و بالغ بر ۹۰ 
تیم ورزشی از دیگر موفقیت های این باشگاه 
در فصل گذشته بوده است. همچنین باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان تنها باشگاهی است که 
4 تیم در رده های ســنی فوتبال پایه شــامل 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امید را به مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانی کشور رساند و یکی 
از تیم ها به قهرمانی نائل آمــد و دو تیم دیگر 
هم نائب قهرمان شــدند. یکــی از این تیم ها 
هم در مرحله نیمــه نهایی حضور یافت که در 
رشــته فوتبال رکورد ارزنده ای محسوب می 
شود که نشــان از اهمیت دادن باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان به فوتبال پایه است که مورد 
تقدیر مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه هم 

قرار گرفت.
وی اضافه کرد: دستاوردهای باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان به رشــته فوتبال محدود 
نمی شــود بلکه در سایر رشــته ها در بخش 
بانوان و آقایان این موفقیت ها وجود داشــته 
است و ســازماندهی در حوزه استانداردهای 
نویــن مدیریتی در این باشــگاه پیش بینی و 

برنامه ریزی شده است.

ساکت گفت: تدوین برنامه های استراتژیک 
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان با مشارکت 
معاونت تکنولوژی و معاونت سرمایه گذاری و 
امور شرکت ها صورت گرفته که جا دارد از این 
معاونت ها و دیگر همکاران این شرکت تشکر 

و قدردانی کنم.
وی بیان کرد: پیشــبرد زیرســاخت های 
تکمیلی ورزشــگاه نقش جهان، بــه عنوان 
ابرپروژه ورزشــی بین المللی کشــور پس از 
انقالب، با همکاری معاون اجرای پروژه های 
توسعه شرکت فوالد مبارکه و سایر همکاران 
ایشان در حال پیگیری است که جای تشکر و 
قدردانی دارد و در این پروژه بزرگ ورزشــی 
با ظرفیت 7۵ هزار نفری بســتری استاندارد 
برای برگزاری رویدادهــای ملی و بین المللی 

فراهم می شود.
ســاکت گفت: توسعه زیرســاخت ها در 
ورزشگاه شهر صفائیه و مجموعه ورزشی باغ 
فردوس با حمایت های معاون نیروی انسانی 
انجام گرفت که موفقیت های حاصل شــده 
مرهون تالش و حمایت مدیرعامل شــرکت 

فوالد مبارکه و معاونان است.
وی به کسب ۶۵ امتیاز تیم فوتبال سپاهان 
در لیگ برتر و نائب قهرمانی این تیم پرداخت 
و توضیح داد: کســب این امتیاز در ســالهای 
اخیر رکورد محســوب می شود و عالوه بر این 
دستاورد ارزنده، کسب آقای گل و آقای پاس 
گل توسط تیم فوتبال سپاهان نشان می دهد 
که مسیر هدفگذاری شده در این باشگاه دقیق 

و برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 

مبارکه بیان کرد: انعــکاس صحیح و به موقع 
دســتاوردها و حمایت های باشــگاه ورزشی 
فوالدمبارکه در عرصه رسانه مرهون حمایت 
های روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه و 
پایگاه خبری ایراسین است که با اطالع رسانی 
دقیق این موفقیت ها را به جامعه عرضه کردند. 
وی افزود: موفقیت های باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی فوالد مبارکــه ســپاهان در کنار 
دســتاوردهای شــرکت فــوالد مبارکه در 
رکوردهای کمی و کیفی و کسب سود خالص، 
توســعه واجرای پروژه هــای نوین در بخش 
زیرســاخت فنی و تولیدی و ایفای مسئولیت 

های اجتماعی حائز اهمیت است.
ساکت به هدف گذاری باشگاه فوالدمبارکه 
ســپاهان در سال جدید هم اشــاره ای کرد و 
گفت: در سال 14۰۰، ۹3 تیم ورزشی در قالب 
2۶ رشته با دو هزار و 4۰4 ورزشکار و کادر فنی 
تحت حمایت این باشگاه قرار خواهند گرفت و 
دورنمای این باشگاه حرکت به سوی حرفه ای 
تر شدن و ارتقا استانداردهای نوین مدیریتی و 

بهبود مستمر و تعالی سازمانی است.
وی افزود: کمبودهای ورزشگاه نقش جهان 
اعم از پارکینگ، جاده دسترسی، دوربین های 
کنترل، گیت های ورودی و سیستم های بلیت 
فروشی الکترونیکی، دیوار کشی، حصارکشی 
اطراف ورزشگاه و فضای سبز با حمایت معاون 
اجرای پروژه های توسعه شرکت فوالد مبارکه 
و همکاران ایشــان درحال پیگیری اســت و 
مدیر کمیسیون معامالت و مدیر قراردادهای 
خرید این شرکت هم پیگیر قراردادها و وصول 

معامالت هستند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه تصریح کرد: در ۹ ماه گذشــته سعی 
کردیم نوسازی تشکیالتی و ساختارهای اداری 

و تشکیالتی باشگاه را توسعه دهیم و امیدواریم 
در راســتای اســتعدادیابی، پرورش و جذب 
استعدادهای ورزشی، ارتقا استعدادها و تبدیل 
کردن ستاره های بزرگ ورزشی و معرفی آنها 

به تیم ملی موفق باشیم.
حضور قدرتمند در مسابقات ملی و بین 

المللی؛ هدف مهم باشگاه سپاهان
لطفی، رئیــس هیئــت مدیره باشــگاه 
فوالدمبارکه ســپاهان هم در ایــن دیدار بر 
توسعه زیرساخت های ورزشــی در مقیاس 
ملی از جملــه دهکده المپیــک تاکید کرد و 
گفت: امیدواریم این طرح زیربنایی در دولت 

سیزدهم به تصویب برسد.
وی افزود: باشگاه سپاهان در سال جدید ۹3 
تیم ورزشی را در دو بخش بانوان و آقایان و در 
رده های سنی مختلف مورد حمایت قرار می 
دهد و یکی از اهداف مهم احداث پایگاه های 
استعدادیابی و پرورش استعداد در رشته های 

ورزشی توپی در سراسر کشور است.
لطفی با اشاره به اینکه سردار آزمون پرورش 
یافته باشگاه ســپاهان است، گفت: مهمترین 
هدف باشــگاه، حضور قدرتمند در مسابقات 
ملی و بین المللی است و یکی از موضوع هایی 
که شرکت فوالدمبارکه دنبال می کند توسعه 
زیرساخت های ورزشی در اســتان اصفهان 
است. وی در خاتمه به برنامه های تدارک دیده 
شده باشگاه در زمینه ایجاد درآمد ثابت و پایدار 
پرداخــت و گفت: امیدواریم بــا برنامه ریزی 
های صــورت گرفته از ایــن درآمدهای ثابت 
بتوان برای توسعه ورزش کشور و به خصوص 
ورزش استان اصفهان بهره گرفت و همچنین 
بزرگترین ابرپروژه پس از انقالب یعنی دهکده 
المپیک هم با حمایت دستگاه های ذیربط به 

سرانجام برسد.

 در دیدار با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه سپاهان مطرح شد؛

توسعه دهكده المپیک یک ضرورت ملی است
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