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مديرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

حفظ جايگاه جهانی فوالد مبارکه با 
اجراي طرحهای نورد گرم شماره 2 و 

تحول ديجيتال

اصفهان -در آس��تانة ميالد پر خيروبرکت پيامبر 
گرام��ي اس��الم، حضرت محم��د )ص(، مهندس 
عظيميان، مديرعامل ش��رکت فوالد مبارکه، 
از طريق صفحة اختصاصي اين ش��رکت 
در آپارات ب��ا مديران و کارکنان آن 
گفتوگو کرد.  مديرعامل ش��رکت 
فوالد مبارکه ضم��ن تبريک اين 
ايام گفت: اينکه همچنان بهدليل 
ش��رايط خاص موج��ود و رعايت 
پروتکلهاي بهداش��تي ويروس کرونا امکان حضور در همة بخش��ها وجود 
ندارد بس��يار باعث تأسف اس��ت. اميدوارم به برکت ايام عزيز ميالد خاتم 
پيامبران، محمد مصطفي )ص( که رحمةللعالمين هس��تند، اين بيماري 
هرچ��ه زودتر از جهان رخت بربندد و س��المتي و آرام��ش به خانوادهها 
بازگردد. مهندس عظيميان در ادامه، ضمن تش��ريح دستاوردهاي شرکت 
در س��ال جاري گفت: فوالد مبارکه از آغاز ش��يوع ويروس کرونا و بهطور 
مشخص از ابتداي سال جاري، مجددا مورد تحريمهاي ظالمانه و يکجانبة 
آمري��کا قرار گرفت و به همين دليل در حوزة صادرات محصوالت، تأمين 

کااله��ا و تجهيزات موردني��از و همچنين جابه جايي  ارز    با مش��کالت 
جديتري روبهرو ش��د. اين در حالي است که شيوع ويروس کرونا نيز اين 
ش��رکت را همانند تمامي فوالدسازان جهان با مشکالت عديدهاي مواجه 
س��اخت. بااينحال ش��اهد بوديم که با عنايت به شرايط اقتصادي کشور و 
اهمي��ت توليد که باره��ا مورد تأکيد مقام معظم رهب��ري نيز قرار گرفته 
است، مديريت شرکت با تعهد و دقت بيشتر به امر توليد همت گماردند.
وي تصريح کرد: اگرچه بهطور ميانگين از حدود 60 درصد مناطق کشور 
ب��راي فوالد مبارکه مواد اوليه و قطعات و براي حدود 100 درصد مناطق 
کش��ور نيز محصوالت فوالد مبارکه ارس��ال ميش��ود و اين امر ميتوانست 
از لحاظ ش��يوع ويروس کرونا مش��کالت خاصي ايجاد کند، اما با تالش و 
زحمت همة همکاران و کادر ايمني و بهداشتي شرکت، اين شرايط سخت 
تاکنون بهخوبي مديريت ش��ده اس��ت تا چرخ توليد شرکت همچنان در 
حال گردش باشد و کشور از نظر ورقهاي فوالدي با مشکل مواجه نشود. 
مديرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار محترم 
اصفه��ان نيز در گزارش خود به دولت، از ف��والد مبارکه بهعنوان يکي از 
ش��رکتهاي س��رآمد ياد و اعالم کرده است که اين شرکت با رعايت کامل 
ش��يوهنامههاي بهداش��تي اجازه نداده در روند توليد کوچکترين وقفهاي 
ايجاد شود. وي در همين خصوص خاطرنشان کرد: از زمان شيوع ويروس 
کرونا، توليد بسياري از فوالدسازان با کاهش قابلمالحظهاي مواجه شده، 
اما خوشبختانه فوالد مبارکه بهعنوان يکي از فوالدسازان مطرح بينالمللي 

افزايش توليد نيز داشته است.
مديرعام��ل ف��والد مبارکه در ادامه، ضمن قدردان��ي از عملکرد مديران و 
کارکنان ش��رکت در اين ش��رايط خاص گفت: بدون شک، در اين مسير، 
همراهي مس��ئولين منطقه و اس��تان، نمايندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمي و مسئولين وزارت صمت قابل تقدير است.

جشنواره جوان الهيجی، بستري برای 
شکوفايی خالقيت ها می باشد

رشت-يوس��ف قيامتيون سرپرست ش��هرداري الهيجان در نشست هم 
انديشي برگزاري جشنواره خالق که با حضور جواد نجار تميزکار رئيس 
ش��وراي اسالمي شهر و تعدادي از مس��ئوالن و نمايندگان جوان ادرات 
شهرستان در سالن همايش شهرداري الهيجان برگزار شد ، با اشاره به 
تش��کيل چهار کارگروه براي اجراي جشنواره، اظهار کرد: شرح وظايف 
ش��هرداري و شوراي ش��هر بعنوان کميته اجرايي مشخص است و ما در 
ح��ال انجام آنها هستيم.ش��هردار الهيجان به انج��ام تبليغات محيطي 
جشنواره جوان خالق در سايرشهرهاي استان گيالن اشاره کرد و گفت: 
اهتمام مديريت ش��هري براي بهتر برگزار شدن اين جشنواره است.وي 
افزود: از ظرفيت س��ايت هاي خبري و فضاي مجازي هم براي تبليغات 
اين جش��نواره استفاده ش��ده و مي بايس��ت در اين زمينه براي اطالع 
رساني در سطح کشور بيشتر تالش کنيم.وي تداوم و انسجام تبليغات را 
باعث شرکت ويژه جوانان دانست و گفت: جشنواره جوان خالق الهيجي 
بستر خوبي براي شکوفايي استعداد ها است.دبير اجرايي جشنواره خاطر 
نشان کرد: برترين هاي حوزه مديريت شهري از اين جشنواره که داراي 

خالقيت و نوآوري باشند، شامل امتيازات ويژه اي خواهند شد.

براي اولين بار، طرح کنترل بارنامه از 
مبداء در استان قزوين کليد خورد

قزوين- مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي اس��تان قزوين گفت: 
ب��راي اولين بار در اس��تان قزوين کنترل بارنامه از مب��داء امکان پذير 
شد.جواد حق لطفي با اش��اره به اجراي طرح کنترل بارنامه از مبدا در 
اس��تان قزوين براي اولين بار اظهار کرد: اين طرح در راس��تاي حمايت 
از صاحب��ان کاال و رانن��دگان با همکاري ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي 
استان انجام ميش��ود. وي اضافه کرد: با اين اقدام زمينه کنترل بارنامه 
کاميونه��اي حامل مواد اوليه و کاالهاي واحدهاي توليدي مس��تقر در 
شهرک کاسپين در حين کنترل اطالعات ورود و خروج کاال در سامانه 
جام��ع انبارها و مراکز نگه داري کاال فراهم ش��د. حق لطفي ادامه داد: 
بارنامه به عنوان س��ندي که از س��وي مؤسس��ه حم��ل و نقل صادر و 
مشخصات کامل کاال اعم از نوع و وزن و تعداد و نام و نشاني گيرنده و 
فرس��تنده کاال در آن قيد مي شود نقش مؤثري در جلوگيري از قاچاق 
کاال و ورود دالالن ب��ه چرخه قانون��ي توزيع کاال دارد.وی با بيان اينکه 
حم��ل بار بدون بارنامه تخلف محس��وب ش��ده و ممنوع اس��ت گفت: 
ب��ه منظور جلوگي��ري از تضييع حقوق رانن��دگان قانونمند در صورت 

مشاهده اين تخلف بر اساس قانون با آنها برخورد جدي خواهد شد.


