
مدیرعامل شــرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصــادی ایلنا، با اشــاره به 
توجه این شــرکت به محرومیت زدایی از منطقه گفت: 
در راســتای مســئولیت های اجتماعــی تاکنــون در 
روســتاهای محروم 4 مدرســه از 7 مدرســه متعهد 
شــده را ســاخته ایم و در اول مهر مــورد بهره برداری 
قرار گرفت و ســه مدرســه باقی مانده با تامین اعتبار 
 از طرف فــوالد مبارکه، در اختیار ســازمان نوســازی 

مدارس قرار گرفته است. 
قرار بود این مدارس در طول یکسال احداث شود اما 

با همتی مضاعف، کمتر از 100روز به مرحله بهره برداری 
رســید و اکنون دانش  آموزان در حــال تحصیل در این 

مدارس هستند.
دکتر علی امرایی عنوان کرد: البته از نظر ما مسئولیت 
اجتماعــی و محرومیت زدایــی صرفــا در اقداماتــی 
مانند مدرسه ســازی یا اقداماتی از این دســت خالصه 
نمی شــود. ما بزرگ ترین و بهترین اقــدام خودمان را 
برای محرومیت زدایی در منطقه، اشــتغال زایی و تولید 
مستمر می دانیم. با ایجاد اشــتغال، معیشت خانواده ها 
بهبود پیدا می کند و از فقر و محرومیت خارج می شوند و 
محرومیت زدایی به معنای واقعی کلمه شکل می گیرد. 
ما در حال حاضر تعداد 1400  نفر شغل مستقیم و 7000 
نفر شغل غیرمســتقیم ایجاد کرده ایم و اکثریت مطلق 
نیروها و کارکنــان  ما از اهالی بومی منطقه هســتند. با 
آغاز به کار واحد کنسانتره سازی حدود 350 نفر نیروی 

جدید شاغل به پرســنل ما افزوده می شود. الزم به ذکر 
است، برای اســتخدام آنها آزمونی با همکاری دانشگاه 
پیام نور برگزار خواهد شــد تا پــس از برگزاری آزمونی 
عدالت محور، شــاهد عدالت اجتماعی و رواج شایسته 
ساالری در جذب نیرو با اولویت نیروهای بومی در منطقه 
باشیم. مدیرعامل فوالد ســنگان، در خصوص افزایش 
ســطح کیفی و ارتقای مهارت های فنی در شهرستان 
افزود: قراردادی با سازمان فنی و حرفه ای امضا کرده ایم و 
قرار است دانش  آموزان منطقه، آموزش های فنی الزم را 
ببینند تا پس از پایان تحصیالت و با کسب مهارت ، طبق 
اولویت ها در فوالد سنگان مشغول به کار شوند. در ادامه 
امرایی با اشاره به معضل صادرات مواد خام معدنی، اظهار 
کرد: در راستای تقویت تولید ملی در کشور و در راستای 
منویات مقام معظم رهبری و همگام با سیاســت های 
بزرگ ترین فوالساز خاورمیانه)فوالد مبارکه( ، به جهت 

پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده واقعی در تولید 
محصوالت فوالدی، فوالد ســنگان حتی یک کیلوگرم 
صادرات سنگ آهن انجام نمی دهد و تمام محصوالت ما 
برای تولید داخل و تبدیل شدن به فوالد مورد استفاده 
قرار می گیرد. وی با اشاره به این که به دنبال این هستیم 
که تا پایان سال 1398 واحد کنســانتره سازی خود را 
راه اندازی کنیم، خاطر نشــان کرد: با راه اندازی واحد 
کنسانتره ســازی، راه آهن منطقه ظرفیت حمل و نقل 
مواد اولیه تولیدی را نخواهد داشــت و ضروری است که 
ســنگ آهن و گندله با راه آهن حمل تا عالوه بر کاهش 
هزینه های اضافی حمل و نقل،  شاهد انتقال بار با امنیت 
بیشــترو همچنین در راه صیانت از محیط زیست، گام 
موثری برداشته شود. امرایی در پایان گفت: فوالد مبارکه 
همچون گذشــته آماده اســت که در احداث راه آهن 

مشارکت داشته باشد.
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بازید مدیر کل روابط کار و 
جبران خدمت از فوالد مبارکه

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بازدید از خطوط 
تولید شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: شرکت 
معظم فوالد مبارکه و شرکت های تابعه آن در 

امر اشتغالزایی بسیار موثر بوده اند.
کوروش یــزدان اضافه کرد: این شــرکت، 
نمونه موفــق در مدیریــت منابع انســانی و 
بکارگیری نیروی مناسب است و الگویی مثال 
زدنی برای دیگر مراکز صنعتی کشور به شمار 

می رود.
وی ادامه داد: خوشــبختانه در حال حاضر  
هیچ گونه مشکلی در حوزه کار در مراجع حل 

اختالف با شرکت بزرگ فوالد مبارکه نداریم.
    

حضور مدیرکل فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان در باشگاه سپاهان

جعفر ســطوتی، مدیــرکل فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان با حضور در باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان با مســعود تابش مدیرعامل این باشگاه 

دیدار و گفتگو کرد.
جعفر سطوتی به همراه رامین نعیمی معاون 
امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان با حضور در باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان با مســعود تابش مدیرعامل این باشگاه 

دیدار و گفتگو کرد.
مسعود تابش در این نشست پیرامون تاریخچه 
پر افتخار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان توضیحاتی 
ارائه داد و اظهار کرد: از زمانیکه دوباره مدیریت 
باشــگاه بر عهده بنده نهاده شــد، سعی کردم 
فعالیت های فرهنگــی در برنامه های باشــگاه 
گنجانده شــود، در ابتدا هیــچ ردیف بودجه ای 
برای فعالیت های فرهنگی باشگاه در نظر گرفته 
نشــده بود، اما خوشــبختانه با موافقت مدیران 
ارشد شــرکت فوالدمبارکه ســپاهان و شخص 
آقای عظیمیان ردیف بودجه برای فعالیت های 

فرهنگی تعریف شد.
وی ادامه داد: باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه سپاهان نزدیک به 3500 ورزشکار، مربی 
و سرپرست دارد و فکر نمی کنم باشگاهی به اندازه 
سپاهان ورزشکار داشته باشد، اکثر باشگاه های 
ایران تک رشته هستند و تعداد کمی از باشگاه ها 
در چند رشته فعالیت دارند و میزان فعالیت آنها به 

اندازه باشگاه فوالدمبارکه سپاهان نیست.
مســعود تابــش تصریــح کــرد: باشــگاه 
فوالدمبارکــه ســپاهان نزدیک به 80 رشــته 
ورزشــی دارد که حتی آکادمی ایــن ورزش ها 
هم فعال هستند، از 3500 نفری که در تیم های 
باشگاه حضور دارند نزدیک به 2000 نفر قرارداد 
مالی دارند که با رضایت این افراد، یک درصد مبلغ 
قرارداد به فعالیت های فرهنگی اختصاص یافته 
اســت که جمع این یک درصدها می تواند رقم 

قابل مالحظه ای باشد.
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی 
فوالدمبارکه ســپاهان افزود: در کنار یک درصد 
قرارداد بازیکنان که به نظر من برکت قراردادهای 
آنها است، بودجه اختصاص یافته به فعالیت های 
فرهنگی اضافه می شــود و با این مبالغ می توان 
فعالیت های فرهنگی مطلوب وخوبی را انجام داد.

وی با بیان اینکه اساســنامه باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالدمبارکه ســپاهان را تغییر دادیم، 
بیان کرد: در اساسنامه جدید کارهای خیر، عام 
المنفعه، انسان دوستانه و... گنجانده شده است، 
هدف ما از ایــن کارها اخذ امتیاز نیســت و این 

فعالیت ها از وظایف اصلی ما است.
تابش در پایان خاطر نشان کرد: در سیلی که 
اوایل ســال 1398 در برخی از استان ها رخ داد، 
اقدامات ویژه انجام دادیم و نزدیک به 5 هزار تخته 
پتو، سه چهار دستگاه ماشین که شامل البسه و 
دیگر اقالم بود، ارســال کردیم و در این زمینه ما 

تنها وظایف خود را انجام دادیم.    

4
اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم 
افتتاح نمایشــگاه دفاع مقدس این 
شرکت گفت: افزایش کمــــــی و 
کیفـــــی محصـــــول و رونــــق 
تولید، دندان شــکن ترین پاســخ به 

دشمنان است.
 مهنــدس عظیمیان با اشــاره به 
تهاجم همه جانبه دشــمن در طول 
جنگ تحمیلی گفت: دشمن با تهاجم 
زمینــی و اقدامات تروریســتی در 
تمامی شهرهای کشور سعی داشت 
تا انقالب اسالمی را با شکست مواجه 
کند، امــا با هدایت هــای بنیان گذار 
کبیر انقالب، همه نقشــه های آن ها 
با شکست مواجه شــد. راهبردهای 
به موقع و کارســاز امام خمینی )ره( 
موجبات اقتدار هرچه بیشتر نظام را 

فراهم کرد.
وی با اشــاره دستاوردهای هشت 
سال دفاع مقدس اظهار کرد: وظیفه 
همه ماســت که بــا برپایــی چنین 
آئین هایی یاد و خاطره شهدا را زنده 
نگه داریم و در پاسداشت ارزش های 

دفاع مقدس بکوشیم.
مهندس عظیمیان خاطرنشــان 
کرد: مردان و زنان زیــادی در طول 

جنگ جان شــیرین خود را از دست 
دادند و بســیاری از هم وطنان ما به 
اســارت درآمدند و جانباز شدند تا ما 
امــروز گوهری به نام فــوالد مبارکه 
داشته باشــیم و بتوانیم در محیطی 
امن به زندگی خود ادامه دهیم. همه 

ما مدیون این ایثارگری ها هستیم.
برنامه های دشمن برای زمین گیر 
کردن اقتصاد کشــور بخش دیگری 
از ســخنان مدیرعامل فوالد مبارکه 
در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه 
دفاع مقدس بــود. وی در این زمینه 
تصریح کــرد: این جمله در شــرایط 
فعلی به معنی واقعــی مصداق دارد 
که کارکنــان واحدهــای تولیدی و 
صنعتی جنگجویان خط مقدم جبهه 
اقتصادی اند. امروز دشمن می خواهد 
مــا را با حربه هــای تحریم و فشــار 
اقتصادی دچار انــزوا و نابودی کند. 
همه ما وظیفه داریم بــا کار و تالش 

بیشتر از خون شهدا محافظت کنیم.
وی از افزایش کمی و کیفی تولید و 
افزایش فروش و درآمد شرکت فوالد 
مبارکه به عنــوان نمونه هایی بارز از 
ایستادگی در جنگ نابرابر اقتصادی 
یاد کــرد و گفــت: افزایــش کمی و 

کیفی و رونق تولید دندان شکن ترین 
پاسخی است که می توان به دشمنان 

داد.
 صنعتگران تحمل سختی ها را 

برای مردم تسهیل کنند
این گزارش حاکی است در ادامه 
این مراسم، زهرا ســعیدی، نماینده 
مردم مبارکــه در مجلس شــورای 
اســالمی نیز طی ســخنانی افزود: 
پس از این که دشمن از جنگ نظامی 
مأیوس شد، تالش کرد تا با راه اندازی 
جنگ اقتصادی در وجود نازنین مردم 
ایران  زمین نفوذ کند و خوشبختانه، 
با راهبردهای رهبــر معظم انقالب و 
ایســتادگی مردم عزیز نتوانست به 

اهداف خود دست یابد.
نماینده مــردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در 
جنگ اقتصادی، صنعتگران هستند 
که می توانند با کار و تولید بیشــتر، 
تحمل سختی ها را برای مردم تسهیل 
کنند. باید به خاطر داشــته باشــیم 
بحران ماندگار نیست و گذر از بحران، 
توسعه و پیشرفت را به دنبال خواهد 

داشت.
وی از تقویت ایمان، رعایت اخالق 

و توجه به خط قرمزهای نظام به عنوان 
راهبردی اصلی انقالب اســالمی یاد 
و اضافه کــرد: گرامیداشــت هفته 
دفاع مقــدس و ارج نهــادن به مقام 
شامخ شــهدا می تواند تلنگری باشد 
برای اینکه به خود بیاییــم و بدانیم 
هرآنچه داریم از خون پاک این شهدا 
و دالوری های جانبازانمان در هشت 

سال دفاع مقدس است.
زهرا  سعیدی تصریح کرد:  توجه 
به نیروی انسانی، شایسته ساالری و 
رعایت حقوق و مالحظات اجتماعی 
در فوالد مبارکه از راهبردهای موفق 

مدیریت ارشد این شرکت است.

 مدیریت جهادی منشأ برکات 
زیادی در عرصه های مختلف است

در بخش دیگری از این مراســم 
ســرهنگ عطایی، فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج شهرستان مبارکه 
اظهار کرد: با پیروزی انقالب اسالمی 
در ایــران و ورود ایران اســالمی به 
پیمان هــا و قراردادهای منطقه ای، 
نظام اســتکباری به ســرکردگی 
آمریــکای جنایتــکار، بزرگ ترین 
حامی منطقه ای خــود یعنی رژیم 
پهلوی را از دست داد و با پیروزی این 
نظام مقدس، بزرگ ترین دشــمن 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 

در منطقه پدید آمد.
 وی ادامــه داد: همــه عوامــل 
داخلــی، گروه هــا و جریانات چپ 
لیســتی و  مارکسیســتی، لیبرا
همچنین عوامــل خارجی آن ها به 
ســرکردگی آمریکا تــالش کردند 
تــا بتواننــد موانــع و چالش های 
امنیتــی متعــددی بــرای نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایجاد 
کننــد و از رشــد و بالندگی انقالب 
 اســالمی ایران جلوگیــری کنند،

 اما نتوانستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
شهرســتان مبارکه با اشاره به تفکر 
»مــا می توانیــم« گفــت: این که 
امروز ادعا می کنیــم در عرصه های 
مختلف نظامی، توانمندی دفاعی، 
عرصه های صنعتــی، تکنولوژی و 
نانوتکنولوژی، پزشــکی، دارویی، 
کشــاورزی در منطقه و جهان حائز 
رتبه هســتیم، مدیون همین تفکر 

بســیجی  »ما می توانیم« اســت، 
تفکری که حضرت امام )ره( بنیان 
نهــاد و رزمنــدگان دوران دفــاع 
مقدس با حضور انقالبی خودشــان 
در جبهه های حق علیه باطل آن را 

متبلور کردند.
وی خاطرنشان کرد: فتح قله های 
دانش در عرصه های مختلف بعد از 
جنگ تحمیلی ایجاد شــد. جوانان 
ما جایگاه خودشان را در جبهه های 
حق علیــه باطل یافتنــد و متوجه 
شــدند چه گوهرهای ارزشمندی 
هستند. جوان ها و اکثر فرماندهان 
جوان دوران طالیــی دفاع مقدس 
باعــث شــدند مــا موفقیت های 
 بزرگــی در ســال های اخیــر بــه 

دست آوریم.
ســرهنگ عطایی بــا تأکید بر 
این کــه احیای مدیریــت جهادی 
منشــأ برکات زیادی در عرصه های 
مختلف شــده اســت گفــت: این 
مدیریــت جهــادی در عرصه دفاع 
مقدس تبلور پیدا کــرد و جوان ها 
خودشان را پیدا کردند و توانستند 
بدون هیچ مشاوره خارجی، انواع علم 
و دانش را بومــی کنند و به تولیدات 
انبوه برسانند. ساخت انواع موشک، 
انــواع پهبادهای فوق پیشــرفته، 
انــواع ادوات نظامــی، زیردریایی، 
انــواع ادوات ســخت افزاری و... 
به برکت خون شــهدا و تمســک 
نیــم«   بــه شــعار »مــا می توا

به دست آمده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس:

رونق تولید، دندان شکن ترین پاسخ به دشمنان است

خبر

نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر صنعت 
در صحن علنی مجلس قانع شدند.

سوال نمایندگان از رضا رحمانی در دستور 
کار مجلس قرار گرفت. در ابتدای این جلســه 
سوال سید ناصر موســوی الرگانی به شرح زیر 

مطرح شد:
علت اصرار و استمرار حضور بازنشستگان در 
وزارت صمت و در شرکت های ایدرو و ایمیدرو 

علی رغم صراحت قانــون و تذکرات نمایندگان 
چیست؟ تحت فشار چه اشخاص یا مسئوالنی 

قرار دارید؟
موســوی الرگانی در بخشی از صحبت های 
خود با اشــاره به وضعیت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: بنده نمی خواهم برای نظام هزینه ایجاد 
کنم.  هنگامی که نماینده سوال کننده در حال 
ارائه توضیحات خود بود، زهرا سعیدی مبارکه 

به جایگاه هیئت رئیسه رفت و با علی الریجانی 
مشغول صحبت شد. 

زهرا سعیدی پس از ارائه توضیحات خود به 
رئیس مجلس در وسط صحن نسبت به اظهارات 
موسوی الرگانی با صدای بلند واکنش نشان داد 
که نمایندگانی همچون محسن کوهکن، احمد 
امیرآبادی فراهانی، تربتی نژاد و... دور او را گرفته 

و با او مشغول صحبت شدند.

در این هنگام که اظهارات سیدناصر موسوی 
الرگانی به پایان رســید و عدم قانع شدن خود 
از پاســخ های وزیر صنعت را بیان کرد، مسعود 
پزشکیان پاسخ های وزیر را به رای گذاشت که 
زهرا مبارکه با نشان دادن عدد چهار با دست خود 
)در موافقت با پاسخ های وزیر( بار دیگر با صدای 
بلند به اظهارات موسوی الرگانی واکنش نشان 

داد و می گفت مساله شخصی بوده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بــا 142 رای 
موافــق، 3۶ رای مخالــف و 13 رای ممتنــع 
از مجمــوع 207 نماینده حاضــر در صحن از 

پاسخ های وزیر صنعت قانع شدند.

نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر صنعت قانع شدند؛

حمایت نماینده مبارکه از رحمانی در واکنش به اظهارت موسوی الرگانی

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان؛

مهمترین هدف فوالد سنگان، توسعه همه جانبه در منطقه است

مردان و زنان زیادی در 
طول جنگ جان شیرین 

خود را از دست دادند و 
بسیاری از هم وطنان ما به 
اسارت درآمدند و جانباز 
شدند تا ما امروز گوهری 

به نام فوالد مبارکه داشته 
باشیم و بتوانیم در محیطی 

امن به زندگی خود ادامه 
دهیم. همه ما مدیون این 

ایثارگری ها هستیم
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