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 مدیری از جنس فوالد 
در فوالد مبارکه

مرتضی بلوکی

تغییر در چارچوب مدیریــت فوالد مبارکه 
اولین اقدام جدی در دولت سیزدهم است. این 
تغییرات با روی کار آمدن هر دولتی قابل لمس 
و پیش بینی اســت. اما در این بیــن با توجه به 
اهمیت فــوالد مبارکه، مشــکالت تحریم ها و 
تبعات ناشی از آن نگرانی هایی برای جایگزینی 
مدیریت فــوالد مبارکه به وجــود آمده بود که 
خوشــبختانه با انتصاب درســت و کارشناسی 
شــده مردی از جنس فوالد بر مســند ریاست 
این شرکت تکیه زد و باعث شــد این نگرانی ها 

بر طرف شود. 
محمدیاســر طیب نیا به عنوان مدیرعامل 
جدید، سابقه ۲۰ سال خدمت در صنعت فوالد 
داشته است و از مدیران خوشــنام این حوزه به 
شــمار می رود. عضو هیات مدیره شرکت های 
فوالد مبارکه، ذوب آهــن، گل گهر و چادرملو و 
همچنین معاون خرید و امور معدنی شرکت فوالد 
مبارکه و قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن از جمله 

سوابق محمدیاسر طیب نیا به شمار می رود. 
همچنیــن باید بــه مهنــدس حمیدرضا 
عظیمیان خــدا قوت گفت، فــردی که با وجود 
شرایط سخت تحریم،  بیماری کرونا و مشکالت 
اقتصادی ایستادگی کرد و رکوردهای پی در پی 

برای این شرکت به ارمغان آورد.
این شرکت همچنان زیر نگاه سنگین آمریکا 
قرار دارد بــرای ایســتادگی در مقابل تحریم 
های ســنگین این کشــور باید فردی انقالبی 
سکان مدیریت این شــرکت را بر دست بگیرد. 
با انتصاب آقــای طیب نیا، مدیــری انقالبی از 
جنس فوالد که تمامی مشــکالت این صنعت 
را به خوبی می شناسد می توان امیدوار بود راه 
پیشرفت فوالد مبارکه ادامه پیدا خواهد کند. 
روابط عمومی و معاونــت مطالعات،  پژوهش و 
بازرگانی خبرگــزاری کار ایران )ایلنا( انتصاب 
آقای طیب نیا را تبریک عرض می نماید و برای 
ایشان توفیق خدمت و موفقیت در سمت جدید 

آرزومند است.

انجام واکسیناسیون کارکنان امانی 
و پیمانی شاغل در فوالد هرمزگان

در راســتای تکریم نیروی انسانی و توجه 
به ســالمت کارکنان فوالد هرمــزگان طرح 
واکسیناسیون کارکنان امانی و پیمانی شاغل 
در فوالد هرمزگان در مسجد این شرکت انجام 

شد.
صفریــان، مدیــر روابط عمومــی فوالد 
هرمــزگان در این خصوص گفــت:  از ابتدای 
توزیع واکسن در کشــور و با توجه به دغدغه 
مدیرعامل شرکت موضوع انجام  واکسیناسیون 

کارکنان در دستور کار قرار گرفت .
صفریان با اشــاره به  لــزوم تکریم نیروی 
انســانی و ســالمت کارکنان اظهار داشت: با 
پیگیری های  مدیر عامل محترم  و در راستای  
ســالمت و رضایت کارکنان  و  همکاری اداره 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی استان 
هرمــزگان واکسیناســیون کارکنانی که در 
نوبت اول واکســن را دریافت ننموده اند از روز 
دوشنبه در مسجد این شرکت آغاز شد و بیش 
از ۶۰۰ نفر از همکاران در این طرح واکسن را 

دریافت کردند.

وی ضمن اشاره به اقدامات فوالد هرمزگان 
در مســئولیت های اجتماعی و تعامالتی  این 
شــرکت در طول همه گیری کرونــا با مراکز 
بهداشتی و اداره بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکی  استان  اظهار داشت: مسئولین سالمت 
هرمزگان نیــز از این حمایت ها بــه گونه ای 
قدردانی نموده و پس از ورود واکسن به استان 
هرمزگان، فوالد هرمزگان تنها شرکتی در این 
منطقه بوده که طرح واکسیناسیون کارکنان 
خــود را در محل شــرکت انجــام داد که این 

موضوع جای تقدیر و تشکر دارد .
وی اظهار امیدواری کرد: با توزیع واکسن در 
جامعه،  شاهد کاهش مبتالیان به کرونا باشیم .

یادداشت

خبر فوالد
شرکت فوالد ســنگان توانســت باالترین رکورد تولید 
ماهیانه گندله را با تولید ۴۶۵ هزار تن در شــهریور ماه ثبت 

کند.
امرایی مدیرعامل فوالد ســنگان با اعالم این خبر افزود: 
پوالد مردان فوالد سنگان، ثابت نمودند دستیابی به رکورد 

تولید با توکل، تالش و همت میسر و شدنی است.
وی ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت هفته سراسر 
عزت و حماسه دفاع مقدس، افزود : تالشــگران با غیرت و 
حماسه ساز شرکت فوالدســنگان، این بار در هفته ای که 
متعلق به قهرمانان واقعی ملت ایران است، ثابت نمودند هنور 
هم ادامه دهنده این عزیــران در جبهه اقتصادی و صنعتی 

کشورند و توانستند باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با 
تولید ۴۶۵ هزار تن در شهریور ماه ثبت نمودند.

وی با ارزشمند دانستن این رکورد اضافه کرد: این رکورد 
تولید باالترین میزان تولید ماهیانه در این شرکت از ابتدای 
راه اندازی تاکنون بوده و این درحالی است که  در این روزها 
اخباری امیدوار کننده از واکسیناسیون سراسری ملت ایران 
با تالش کادر درمان به گوش می رسد و در این راستا کارکنان 
فوالد سنگان نیز نوبت اول واکسن کرونا را دریافت  و با امید و 
انگیزشی مثال زدنی و با ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله در 
عسلویه معدنی شرق کشور، ثابت نمودند با همت و تالش،  

می توانند از قله های توانستن نیز فراتر بروند.

امرایی گفت: تولید ۴۶۵ هزار تن گندله درشــهریور ماه 
در حالی  به دست آمد که در شش ماهه نخست سال جاری، 
توانستیم با غلبه بر موانع تولید، پشتیبانی مطمئن در تولید 
مستمر مواد اولیه کارخانجات فوالدی کشور با گذر از تولید 

بیش از ۲ میلیون تن گندله باشیم.
مدیرعامل فوالد ســنگان عوامل متعددی را کسب این 
مهم دخیل دانست و افزود: بی شــک روح و نظام قاعده گرا 
و ساختار مند شــمول یافته در اجزای فوالد سنگان بعنوان 
یک تیم، مهمترین رمز پیروزی این شرکت در نیل به اهداف 
است و در این بین افزایش بهره وری، کاهش توقفات ، بهبود 
مســتمرفرایند های تولید ، تامین به موقع قطعات و تالش 

مثال زدنی کلیه همکاران در فوالد ســنگان، نقشی کلیدی 
در دستیابی به اهداف دارد. به گزارش روابط عمومی فوالد 
ســنگان، این شــرکت دارای کارخانجات تولیــد گندله و 
کنسانتره ، با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن در سال 
بوده که نقشی موثر و راهبردی در تامین پایدار موارد مورد 

نیاز عظیم ترین فوالد ساز خاورمیانه» فوالد مبارکه« دارد.

مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه از 
حضور فعال این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالکس )متالوژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته( در اصفهان خبر داد 
و گفت: دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه های 
متالوژی، فوالد و ریخته گری در این نمایشــگاه 

معرفی می شوند.
نباتی نژاد اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه 
در سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی متالکس 
)متالوژی، فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و 

صنایع وابسته( اصفهان که از 7 لغایت ۱۰ مهرماه 
سال جاری برگزار خواهد شــد، حضوری فعال 
خواهد داشت. وی افزود: شــرکت فوالد مبارکه 
طی ســال های اخیر دســتاوردهای بزرگی در 
حوزه های متالوژی، فوالد و ریخته گری داشــته 
که این نمایشگاه بستر مناســبی را برای معرفی 
این دستاوردهای مهم فراهم می کند که از جمله 
شــاخص ترین این دســتاوردها، تولید تختال 
مناسب مصارف گاز ترش جهت تولید لوله مورد 
نیاز در پروژه ملی احداث خط لوله نفت خام گوره 
به جاسک بوده که از طرح های کلیدی کشور در 

توسعه خطوط صادرات نفت در کشور است.
مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: همچنین شرکت فوالد مبارکه در سال های 

اخیر با طراحی و تولید موفقیت آمیز ۱۰ محصول 
فوالدی جدید، موفق به شکستن رکورد طراحی 
محصوالت جدید گردیده که این محصوالت نیز در 
نمایشگاه بین المللی متالکس معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: این نمایشــگاه به معرفی تولید 
فوالد، چــدن و فلزات غیــر آهنی)ریخته گری، 
عملیات حرارتی، آب کاری و پرداخت، متالوژی 
پودر(، خدمــات صنعت متالوژی)مــواد اولیه و 
کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات 
آزمایشگاهی، تست ها(، ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی وابسته)جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای 
گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شلنگ های فشار 
قــوی، روانکارها و روغن هــای صنعتی، صنایع 
الستیک و نوارنقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( 

و شکل دهی فلزات)نورد، آهنگری و جوشکاری، 
تراشکاری، برشکاری و پرس کاری( می پردازد.

نباتی نژاد خاطرنشــان کرد: نمایندگانی از 
اســتان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، 
یزد، خراسان رضوی، همدان، کرمان و خوزستان 
از جمله فعاالن حوزه صنعت هســتند که در این 

نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
وی با بیان این که این نمایشــگاه نســبت به 
دوره های قبل از لحاظ کمی و کیفی رشد و تنوع 
بیشتری داشته ولی متأســفانه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بازدیدکننده خارجی ندارد، اذعان 
داشــت: این نمایشــگاه میزبان نمایندگانی از 
کشــورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، امارات 

متحده عربی، هند و چین خواهد بود.

الزم به ذکر اســت، در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالکس )متالوژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشــین آالت و صنایع وابسته( اصفهان، در کنار 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان، شــرکت فوالد زرند ایرانیان(

میدکو)-، مجتمع فوالد سپید فراب کویر، مجتمع 
صنعتی اسفراین، شرکت فوالد اطلس گلستان، 
شرکت حامی آلیاژ آسیا(فواد حامیران)، شرکت 
صنایع فوالد کاویان گهر ســیرجان، شــرکت 
جویافناوران فوالد پویا، شــرکت کهرباگســتر، 
شرکت نورد لوله سمنان، شرکت هلدینگ ظفر، 
شرکت مهندســی بین المللی ایران (ایریتک( و 
 MMT شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات

حضور خواهند داشت.

مدیرعامل فوالد سنگان :

باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان ثبت شد

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس صورت می گیرد؛

معرفی دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه های متالوژی، فوالد و ریخته گری

خبر

خبر
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه گفت: یکی 
از رموز موفقیت انقالب اســالمی و دفاع مقدس، خودباوری و 
روحیه اعتماد به نفس ملّی در جوانان بود که به برکت این روحیه 

جهادی شاهد دستاوردهای عظیم دفاعی هستیم.
سرهنگ پاسدار عطایی در آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع 
مقدس شرکت فوالد مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« 
اظهار کرد: سالیان سال است که نمایشــگاه دفاع مقدس در 

شــرکت فوالد مبارکه به همت بســیجیان، مدیران ارشد و 
مدیرعامل این شرکت برگزار می شود و برپایی آن تداعی گر 
دوران طالیی دفاع مقدس اســت. وی افزود: امروز شــاهد 
دستاوردهای بسیار چشــم گیر در صنایع موشکی و نظامی 
هستیم که اوایل انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی از 
این دستاوردها بی نصیب بودیم. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان مبارکه خاطرنشان کرد: دستاوردهای نظامی کشور 

امروز نه تنها در منطقه بلکه در نظام بین الملل بازدارندگی های 
دفاعی ایجاد کرده است؛ نهضت عاشــورا خالق نهضت دفاع 
مقدس و نهضت دفاع مقدس نیز خالق نهضت جبهه مقاومت 
بوده و همین امر باعث شــده که جمهوری اسالمی در حوزه 
مســائل دفاعی حرف اول منطقه را می زند. وی با بیان این که 
امروز شاهد نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار در 
منطقه هستیم، اظهار داشت: امروز به برکت خون سردار شهید 

سلیمانی عزیز، رزمندگان و فرماندهان جبهه مقاومت، شاهد 
افول آمریکا در منطقه هستیم که به صورت خفت باری نیروهای 
خود را از کشور افغانستان خارج کرد؛ امروز به برکت خون شهدا 
شاهد درخشش خورشید انقالب اسالمی در سپهر سیاسی 
نظام منطقه و نظام بین الملل هستیم. الزم به ذکر است، آیین 
افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد مبارکه با عنوان 
»در مسیر ایســتادگی« با حضور حجت االسالم والمسلمین 
موسوی امام جمعه محترم شهرســتان مبارکه، خانم پروین 
صالحی نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی و سرهنگ پاسدار عطایی فرمانده محترم ناحیه 

مقاومت بسیج شهرستان مبارکه برگزار گردید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مبارکه:

یكی از رموز موفقیت در دفاع مقدس روحیه اعتماد به نفس مّلی در جوانان بود

نشســت »بررســی و پیگیری رفع 
مشکالت مجموعه فوالد مبارکه در حوزه 
واردات« با حضور مدیــرکل گمرکات 
اســتان اصفهان و رئیس اداره بازرگانی 
خارجی سازمان صمت استان اصفهان 

برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کوهستانی پزوه 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان 
این نکته که در کشــور تنها دو گمرک 
قانونی اختصاصی وجود دارد که متعلق 
به مجتمــع فوالد مبارکــه و ذوب آهن 
اصفهان اســت تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های قانونی ایــن گمرک های 
اختصاصی می تواند نقش بسیار مؤثری در 
تسهیل فعالیت های گمرکی و واردات مواد 

اولیه و ماشین آالت این دو مجموعه بزرگ 
صنعتی ایفا نماید. وی تسهیل واردات و 
کاهش هزینه انبــارداری را از مهم ترین 
مزیت های اســتفاده از ایــن گمرکات 

اختصاصی دانست.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با 
تأکید بر حمایت ویــژه گمرک اصفهان 
از واردات مواد اولیه و ماشــین آالت این 
مجموعه بزرگ صنعتــی گفت: با توجه 
به حجم بــاالی واردات مجموعه فوالد 
مبارکه الزم است اقدامات الزم در جهت 
جلوگیــری از متروکه شــدن کاالهای 

وارداتی این شرکت صورت گیرد.
حیدری، مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی 
خرید فوالد مبارکه نیز ضمن تشــکر از 

حمایت های اتاق بازرگانــی، اداره کل 
گمرکات و ســازمان صمت اصفهان از 
مجموعه فوالد مبارکه گفــت: با تدابیر 
اتخاذشده در این شــرکت، مواد اولیه و 
ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مجموعه 
فوالد مبارکه از وضعیت مطلوبی برخوردار 
اســت و با مدیریت مناســب توانستیم 
آثار سوء تحریم های ظالمانه غرب را به 
حداقل برسانیم. وی افزود: خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته در فوالد مبارکه 
روند خروج کاال از گمرکات سرعت گرفته 
است، اما جهت تداوم این روند الزم است 
حمایت های الزم از سوی اداره کل گمرک 

استان و سازمان صمت صورت گیرد.
حیدری تعدد قوانین، بخشنامه ها و 

متغیر بودن تعرفه ها را به همراه مشکالت 
سامانه جامع تجارت مهم ترین چالش 

حوزه واردات دانست.
سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز با اعالم آمادگی سازمان صمت 
اســتان برای پیگیری و رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی اســتان در حوزه ثبت 
ســفارش و واردات کاال، رفع مشکالت 
موجود در سامانه جامع تجارت را یکی از 
دغدغه های مهم وزارت صمت و سازمان 
صمت استان دانست که می تواند نقش 
مهمی در تســهیل تجــارت خارجی و 
کاهش دغدغه های فعــاالن اقتصادی 
ایفا کند. وی خواســتار ارائه فهرستی از 

مشکالت شرکت فوالد مبارکه در حوزه 
ثبت سفارش و استفاده از سامانه جامع 
تجارت به منظور پیگیری و رفع ریشه ای 

این مشکالت شد.
در ادامــه زمانی، مدیــر پژوهش و 
بررســی های اتاق بازرگانی اصفهان با 
تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان در حوزه ارزی تصریح کرد: با آغاز 
فعالیت هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق 
بازرگانی اصفهان در سال 98، پیگیری 
و رفع مشــکالت ارزی اعضا و همچنین 
کمک به توسعه صادرات استان در اولویت 
برنامه های پارلمــان بخش خصوصی 
اصفهان قــرار گرفت . ایجــاد میز اتاق 
اصفهان در بانک مرکزی برای نخستین 
بار در کشور در سال 98 و همچنین ایجاد 
میزهای صمت و امور گمرکی از مهم ترین 
اقدامات این حوزه بود که نقش بســیار 
مهمی در پیگیری و رفع مشکالت ارزی 

فعاالن اقتصادی استان اصفهان داشت.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های 
انجام شده در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد 
دستاوردهای مناسبی در حوزه کسب وکار 
استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل های تسهیلگر در حوزه 
ارزی و رفع بخش قابل توجهی از مشکالت 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و 
کشور از مهم ترین دستاوردهای آن بوده 
است. زمانی پیگیری و رفع مشکالت اعضا 
را از مهم ترین برنامه های اتاق بازرگانی در 
دوره نهم دانست و گفت: برگزاری چنین 
جلساتی با حضور دستگاه های اجرایی 
ذی ربط نقش بسیار مهمی در پیگیری و 

رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان ایفا 
خواهد کرد. وی ضمن تقدیر از همراهی 
و حمایت دستگاه های اقتصادی استان 
از پارلمــان بخش خصوصــی و فعاالن 
اقتصادی اســتان، بهبــود ۱8 رتبه ای 
شاخص محیط کســب وکار استان در 
زمســتان ۱399 و بهــار ۱۴۰۰ را ثمره 
این همدلی و همکاری دانست. در ادامه 
این نشســت کبیری، رئیس پشتیبانی 
خرید و ترخیص کاالی فوالد مبارکه نیز 
بخشی از مشکالت گمرکی فوالد مبارکه 
را مطرح و خاطرنشــان کرد: مشکالت 
ســامانه جامع تجارت سبب کند شدن 
روند ترخیص کاالهای این شرکت شده 
است که امیدواریم با همکاری نهادهای 

دولتی ذی ربط این مشکل برطرف شود.
در پایان این نشســت مقرر گردید 
مشکالت و چالش های موجود در سامانه 
جامع تجارت درزمینــه واردات کاال با 
همکاری اتاق بازرگانی اصفهان، سازمان 
صمت اســتان و همچنیــن مجموعه 
فوالد مبارکه احصا گردد و با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در اســتان به ویژه 
شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهان برای رفع آن 
اقدام شود. همچنین اتاق بازرگانی اصفهان 
برای تشکیل دوره های آموزشی کاربردی 
»آشــنایی با قوانین گمرکی و ترخیص 
کاال« و »دوره جامع آشــنایی با سامانه 
جامع تجــارت و ثبت ســفارش« برای 
فعاالن اقتصادی با همــکاری اداره کل 
گمرکات و سازمان صمت استان اصفهان 

اعالم آمادگی کرد.

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه:

خروج كاالهای فوالد مباركه از گمركات سرعت گرفته است


