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اخبار

محسن پورکیانی در جمع کارکنان و نمایندگان

شعبه اهواز ضمن ابراز مسرت از حضور در

استان خوزستان اظهار کردند با توجه به پتانسیل
بسیار مطلوب استان خوزستان در حوزههای

مختلفی چون صنعتی ،نیروی انسانی و...

انتظار میرود که حرکت رو به جلوی بیمه البرز
در استان ادامه یافته و سهم بیمه در سبد خانوار

و صنایع استان افزایش یابد .همچنین ایشان با
توجه به سیاستهای جدید بیمه البرز و لزوم

گسترش بیمههای عمر اظهار امیدواری کرد
که با برنامهریزی صحیح،توسعه شبکه فروش

و طراحی و ارائه محصوالت جدید بیمه عمر،

متناسب با نیاز بیمهگذاران و هموطنان عزیز
بتوانم شاهد رشد و نفوذ این رشته بیمهای بین

هموطنان عزیز در استان خوزستان باشیم  .وی
در ادامه با بررسی مسائل و موارد مورد بحث
حوزه شبکه فروش تحت سرپرستی شعبه اهواز

با بیان لزوم و اهمیت انجام آموزش در حوزههای

مختلف ابراز امیدواری کرد با پیشبینی به عمل
آمده ،در سال آینده ،شاهد برگزاری دورههای
آموزشی مفید و خوبی برای نمایندگان و ارکان

شبکه فروش در حوزههای مختلف باشیم و
بتوانیم با تقویت همهجانبه شبکه فروش عالوه

بر رشد سهم بیمههای زندگی در سبد پرتفوی
شرکت شاهد رشد عملکرد و افزایش سهم بازار

بیمهالبرز در استان خوزستان باشیم  .ایشان
همچنین در بازدید از شعب آبادان و بندر امام

خمینی در دیدار با کارکنان و نمایندگان این
شعب ضمن آرزوی توفیق بیشتر برای آنان

اظهار کرد که هدف همه ما سودآوری است،
شرکت بیمه البرز ،شرکتی بازرگانی است و نباید

شرکت و نمایندگان ضرر و زیان ببینند؛ بلکه

باید ایشان نیز از سود بهرهمند شوند .شرکت

بیمه البرز باید سودده باشد تا بتواند به نماینده
خود نفع برساند و این مسیری دوسویه است که
تالش شرکت و نماینده را میطلبد  .مدیرعامل

بیمه البرز در ادامه افزود :یکی از اهداف اصلی
شرکت در سال آینده افزایش و گسترش شبکه

فروش عمر است که الزم است با جدیت پیگیری

و انجام شود.

هشدار انجمن قطعهسازان به
انحصارگرایی در خودروسازها
انتظار از سازمانهای نظارتی وجود دارد که
بحث زنجیره تامین ورود کنند و مانع انحصارگرایی
به بهانههای فنی شوند.
به گزارش ایلنا ،در نشست خبری انجمن
قطعهسازان بهنیا سخنگوی این انجمن با هشدار
به انحصارگرایی در قطعهسازی گفت :در کشور
 1500شرکت قطعهسازی فعال هستند و نزدیک
به  700هزار نفر در این صنعت به صورت
مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند،
اما با توجه به شرایط پیشآمده و تحریمهای
بینالمللی وضعیت به گونهای شده که نگرانی
از انحصارگرایی وجود دارد .اینکه قطعهسازی
سهام شرکت خودروسازی را خریداری کند
اشکالی ندارد ،اما اینکه این اتفاق سبب شود که
انحصارگرایی در تامین قطعات که اصطالحا ً در
این صنعت به آن واریانت میگویند شکل بگیرد
برای ما جای نگرانی دارد.

اخبار

«ابتکار» تبعات اقصادی ویروس جدید چین را بر اقتصاد ایران بررسی کرد

بازدید مدیرعامل از شعب شرکت
در استان خوزستان

محسن پورکیانی مدیرعامل و نایب رئیس
هیئت مدیره به همراه مجید علیپناهی رئیس
هیئت مدیره و تنی چند از اعضای هیئت مدیره
و مدیران شرکت از شعب اهواز ،آبادان و بندر
امامخمینی بازدید کردند .

بازاروسرمایه
بانک توسعه صادرات به سامانه
هدایت رمز یکبارمصرف بانک
مرکزی متصل شد

اقتصاد زیر تیغ کرونا؟

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران این روزها
به یک دلهره و دغدغه تبدیل شده و این در حالی
است که در شرایط فعلی ارتباط ایران با دیگر
کشورها همانند سابق نیست .به همین دلیل
برخی از صاحبنظران بر این باورند که محدود
شدن روابط کشور باعث شده است که مسائل
بینالمللی اثر کمتری را بر اقتصاد ما بگذارد.
اخیرا مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین در گفتوگو با تابناک درباره تاثیر
ویروس کرونا بر اقتصاد ایران گفته است« :در
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه یا
خوشبختانه آنقدر ارتباط اقتصادی کشور با دنیا
کم شده است که این گونه مسائل بینالمللی زیاد
بر اقتصاد ما تاثیرگذار نیست .اگر اقتصاد ما به
مانند همیشه میتوانست نفت به چین صادر کند
این اُفت قیمت انرژی میتوانست بر اقتصاد ما
تاثیرگذار باشد ،اما هم اکنون که به دلیل تحریمها
صادرات نفت ایران به حداقل ممکن رسیده است
در نتیجه میتوان از تاثیر این اُفت قیمت انرژی
(به هر دلیلی) چشمپوشی کرد .یک زمانی رکورد
فروش نفت روزانه ایران تنها به چین  850هزار
بشکه بود ،اما االن در مجموع به همه کشورها
روزانه  300هزار بشکه نفت میفروشیم».

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

ویروس کرونا اواخر دسامبر  2019در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد و این ماجرا تا جایی پیش رفت که نهتنها این شهر ،بلکه کل کشور را در شرایط
اضطراری قرار داد و به نوعی قرنطینه کرد .در پی این ماجرا ،بازارهای جهانی نیز از خود واکنش نشان دادند .افت قیمت انرژی و به خصوص قیمت
نفت از جمله واکنشهایی بود که در ابتدا نظر رسانهها را به خود جلب کرد .از دیگر مشکالتی که میتوان به آن اشاره کرد لغو شدن کلیه سفرهای
چینی توسط دولت این کشور بود .با بررسی تاثیراتی که این ویروس در مدتی کوتاه از خود نشان داد میتوانیم به این نتیجه برسیم که این ویروس
میتواند یک تهدید جدی برای اقتصاد جهان باشد.

مرتضیعزتی:
هر چه این
ویروس در
ایران شایع
شود به همان
میزان هم
میتواند بر
روی اقتصاد ما
تاثیرگذارباشد

در بخش دیگری از این گزارش رئیس اتاق
بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش
که آیا هماکنون کاالی چینی مثال ً یک کاالی

خوراکی وجود دارد که واردات آن به دلیل شیوع
این ویروس متوقف شده باشد ،گفت« :خیر
ما کاالی خوراکی به آن صورت از چین وارد
نمیکنیم .البته مواد افزودنی و یا یک مقدار
خیلی کم بادامزمینی شاید در مقاطعی وارد کرده
باشیم ،االن که کال ًواردات اینگونه موارد به ایران
ممنوع است».
ایران کامال از ویروس کرونا مصون است؟
مرتضی عزتی ،کارشناس مسائل اقتصادی و
استاد دانشگاه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و
تاثیرات آن در بخشهای مختلف اقتصاد چین
و جهان به «ابتکار» گفت :این ویروس همانند
ویروسها دیگر یک دوره زمانی دارد .در گذشته
ویروسی مشابه با نام سارس شیوع پیدا کرد،
پیش از آن نیز آنفالنزای مرغی یا خوکی بود ،این
ویروسها دائما به وجود میآیند و عدهای را درگیر
خود میکنند .البته که آثارشان با یکدیگر متفاوت
خواهد بود و شدتی که بر بخشهای مختلف یک
کشور وارد میکند به یک اندازه نیست.
وی در ادامه از گسترش علم و ابزارهایی برای
جلوگیری از بیماریهای مختلف گفت :علم در
دنیا به شکلی در حال پیشرفت است که قطعا
مانع از گسترش اینگونه بیماریها خواهد بود و ما
خواهیم دید که بعد از مدتی این بیماری همانند
دیگر بیماریها مهار میشود و در نهایت سرکوبی

آن را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی افزود :قاعدتا ً اگر ما
دانش و علم بشر را بشناسیم ،میدانیم که این
ویروس هم دورهای دارد که میتواند به عدهای
آسیبهای جبرانناپذیری را وارد کند و پس از
گذراندن دوره خاتمه یابد .البته ممکن است که
اثر آن برای کل جهان باشد ،اما به هر حال این
مسئله خاتمه پیدا میکند و همه چیز به حالت
قبل بازمیگردد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از
صحبتهایش به امکان شیوع این بیماری در
ایران اشاره کرد و در اینباره گفت :ویروس کرونا
ممکن است که با هر نقل و انتقالی وارد کشور
شود و به این شکل نیست که ما کامال از این
ماجرا مصون باشیم .اما مسئله مهم این است که
هر چه رفتوآمدها و ارتباطات ما با کشورهایی

که تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتهاند و در آن
منطقه گسترش یافته است بیشتر باشد طبیعی
است که احتمال انتقال ویروس به کشور ما هم
افزایش پیدا میکند و در مقابل هر چه مراودات
ما با خارج از مرزها کمتر باشد احتمال انتقال
آن کمتر میشود .به عبارتی دیگر وقتی کشوری
کامال قرنطینه باشد ممکن است که هیچ ویروسی
به درون مرزهای آن وارد نشود ،این روند طبیعی
است و نمیتوان خالف آن صحبت کردن صحبت
کرد.
عزتی همچنین به تاثیر این بیماری بر اقتصاد
کشور پرداخت و گفت :هر چه این ویروس در
ایران گسترش یابد به همان میزان هم میتواند
بر روی اقتصاد ما تاثیرگذار باشد ،به عبارتی دیگر
اگر این بیماری وارد ایران شود به همان اندازه که
بر روی اقتصاد چین اثر گذاشت ،کشور ما را نیز

میتواند با دردسر روبهرو کند.
وی در ادامه افزود :اگر از زمان شیوع این
بیماری وضعیت در کشور چین را بررسی کنیم
درمییابیم که از همان ابتدا یکسری از بخشها
تعطیل شدند و برخی از فعالیتها کاهش پیدا
کردند .طبیعی است هر بیماری در هر کشوری
که گسترش پیدا کند و اپیدمی شود به تناسب
گستردگی که دارد در اقتصاد اثر منفی خواهد
گذاشت .اگر این بیماری وارد ایران شود و
گسترش پیدا کند طبیعی است که ما را با اثر
منفی خود مواجه میکند.
این کارشناس اظهار کرد :مسئوالن بهویژه در
بخش بهداشت و بخشهای که مرتبط با خارج از
کشور هستند باید تالش کنند مانع از انتقال این
ویروس به داخل کشور شوند تا ما کمترین اثر
منفی را از این بیماری متحمل شویم.

جریمه مالیاتی در انتظار وکالی متخلف
درحالیکه با شروع بهمنماه مهلت قانونی وکال برای ثبتنام در
سامانه صندوق فروش و نصب کارتخوان به اتمام رسیده است،
معاون سازمان امور مالیاتی از امکان وکال برای ثبتنام بعد از
مهلت قانونی در این سامانه خبر داد .بر این اساس وکالیی که
پس از تاریخ تعیینشده اقدام به ثبتنام در سامانه صندوق
فروش کنند ،مشمول جریمهای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه
مالیاتی آنها مشخص میشود ،خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به
منظور شفاف شدن درآمد ،نوبت به وکال رسید که طبق اعالم
سازمان امور مالیاتی ،وکال تا پایان دیماه فرصت داشتند که در
سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبتنام کنند که اخیرا معاون فنی
و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ،اعالم کرده که وکال بعد
از این زمان هم میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند اما این
امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آنها برای ثبتنام ،مشمول یک
جریمهای مقرر در قانون برای آنها میشود.
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار  ۴۰هزار میلیارد
تومانی که وزیر اقتصاد از آن خبر داده بود ،از شهریور امسال

حدود  ۱۵گروه از فعاالن اقتصادی که حدود  ۵۰شغل میشوند را
ف شدن درآمد این فعاالن اقتصادی،
دستهبندی کرد تا برای شفا 
جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی
مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آنها ،پزشکان
بودند .سپس نوبت به وکال برای ثبتنام دستگاههای کارتخوان
رسید که از اول مهرماه سال جاری ثبتنام آنها شروع شد و تا
آخر دیماه نیز ادامه داشت .گفتنی است که صندوق مکانیزه
فروش ،یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با
استفاده از نرمافزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدلهای
مختلف عرضه میشود و هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش
در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسبوکار ،شفافسازی درآمدها،
هزینهها و مبادالت تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیالت مالیاتی
در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.
وکال همچنان میتوانند در سامانه صندوق فروش ثبتنام کنند
حال پس از این موضوع ،محمود علیزاده ،معاون فنی و حقوقی
سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که به  ۱۵گروه از صنوف از جمله
وکال برای ثبتنام در پایانه فروشگاهی فراخوان دادیم تا از این

طریق فعالیتهای خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه مهلت وکال برای ثبتنام در سامانه صندوق
فروش تا  ۳۰دی ماه  ۱۳۹۸بود ،خاطر نشان کرد :وکال بعد از این
زمان هم میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند ،اما این امر به
دلیل اتمام مهلت رسمی آنها برای ثبتنام ،مشمول یک جریمهای
مقرر در قانون برای آنها میشود.
به گفته این مقام مسئول ،جریمه وکالیی که تاکنون اقدام به
ت آنها
ثبتنام در پایانه فروشگاهی نکردهاند ،براساس فعالی 
در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آنها مطالبه و رسیدگی
میشود.
الزام وکال به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور
در سال ۹۹
عالوه بر این ،سازمان امور مالیاتی اعالم کرده که پس از اتمام
مهلت وکال برای نصب کارتخوان ،آنها از ابتدای سال  ۱۳۹۹ملزم
به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به
شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور)
مطابق مقررات هستند.

بانک توسعه صادرات ایران از تاریخ سوم
بهمنماه به سامانه هریم (هدایت رمز
یکبارمصرف) بانک مرکزی متصل شد.
به گزارش روابطعمومی بانک توسعه صادرات
ایران به نقل از مدیریت فناوری اطالعات و
ارتباطات این بانک ،روشهای دریافت رمز دوم
یکبارمصرف از یکی از دو طریق استفاده از سامانه
تولید رمز «ریما» و روش پیامکی میسر خواهد بود.
روش اول مختص دارندگان گوشی هوشمند
بوده و برای پلتفرمهای  Androidو  IOSقابل
استفاده است .روش دوم برای آن دسته از
مشتریانی است که یا فاقد گوشی هوشمند بوده یا
به هردلیلی تمایلی به استفاده از سامانه تولید رمز
ندارند .راهنمای فعالسازی و استفاده برای هریک
از روشهای اعالم شده در پورتال رسمی بانک به
نشانی  www.edbi.irموجود است .با اتصال
به سامانه هریم ،مشتریان بانک میتوانند در
زمان استفاده از درگاههای پرداخت یا سامانههای
پرداخت موبایلی ،با انتخاب دکمه «رمز دوم پویا»
و متناسب با انتخاب هریک از روشها ،برای
انجام تراکنشها ،رمز دوم یکبارمصرف را دریافت
کنند .همچنین سامانه تولید رمز یکبارمصرف ریما
با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل Android
 10با مراجعه به پورتال رسمی این بانک و انتخاب
منوی خدمات الکترونیک و زیر منوی فعالسازی
رمز دوم پویا امکانپذیر شده است .الزم به ذکر
است از روز سه شنبه به تاریخ هشتم بهمنماه،
ارائه رمز دوم ایستا متوقف شده و تنها با مراجعه
حضوری به شعب استفاده از آن امکانپذیر
خواهد بود .دریافت و استفاده از سامانههای
تولید رمز یکبارمصرف ریما ،تنها از طریق پورتال
رسمی بانک توسعه صادرات ایران امکانپذیر
است و دریافت این سامانهها از سایر روشها
(نظیر کانالهای تلگرامی و )...مورد تایید این
بانک نیست.

بانک رفاه کارگران اهدا کرد

 5میلیارد و  400میلیون ریال
تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
بانک رفاه کارگران در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت در
فعالیتهای انساندوستانه و خیرخواهانه،
 5میلیارد و  400میلیون ریال تجهیزات پزشکی به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران،
مدیر شعب بانک رفاه استان اصفهان در مراسم
اهدای تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی
و بیمارستانهای زیرمجموعهاش گفت :بانک رفاه
بانکی سالمتمحور است و همواره تالش میکند
در مسائل اجتماعی و بهویژه حوزه سالمت سهم
و دین خود را ادا کند و در همین راستا و از محل
صرفهجویی هزینههای تبلیغات محیطی خود
 5میلیارد و  400میلیون ریال تجهیزات پزشکی به
بیمارستان چمران اصفهان اهدا کرد .وی با بیان
اینکه اکنون دستگاه تست ورزش در بیمارستان
چمران نصب و راهاندازی شده است ،افزود:
در سال گذشته نیز یک دستگاه آندوسکوپی به
مبلغ  6میلیارد و  800میلیون ریال به بیمارستان
حضرت زهرا(س) اهدا شد .همچنین بهزودی
دستگاههای دیگری نیز در بیمارستانهای امام
حسین(ع) و حضرت زهرا(س) نیز نصب خواهد
شد و این هدیه بانک رفاه در حوزه سالمت به
مردم اصفهان است.

فوالد مبارکه «شرکت پیشرو» در بین  500بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران
تودومیـــــــــن دورۀ رتبهبندی شرکتهای برتر کشور (، IMI (100
در بیســــــ 
شرکت فوالد مبارکه در بین  500بنگاه صنعتی و اقتصادی ایران ،موفــــــق به کســـــب
عنــــوان «شرکت پیشرو » شد.
در این همایش که روز یکشنبه  29دیماه در محل سالن همایشهای
بینالمللی صداوسیمای و با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر صنعت معدن و
تجارت ،مجید درویش مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر و جمعی از مدیران
شرکتهای برتر کشور برگزار شد ،از شرکتهای برتر کشور با اهدای لوح تقدیر و
تندیس تقدیر شد .در این رتبهبندی ،شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان عالوه بر کسب
عنوان پیشرو ،رتبۀ اول ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی ،رتبۀ دوم
در شاخص ارزش بازار ،رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده ،رتبۀ دوم در شاخص
بیشترین سودآوری و رتبۀ پنجم در شاخص فروش را در میان  ۵۰۰شرکت بزرگ
کشور به خود اختصاص داد.
در این جلسه که در آن نقش شرکتهای بزرگ بر شاخص اقتصادی بهعنوان
پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد و توسعه در کشور و تجزیهوتحلیل نتایج این
رتبهبندیها بهمنظور تدوین سیاستهای صنعتی کشور بررسی شد ،حمیدرضا
عظیمیان مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ،پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این
همایش ،طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بهطور قطع کسب این

موفقیت که با همدلی و همکاری کارکنان و با برنامهریزیهای مدون شرکت در
مسیر تعالی انجام شده ،بهطور اتفاقی و یکشبه به دست نیامده است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی شرکتهای حاضر در فرایند انتخاب  100شرکت
برتر ،ازجمله فوالد مبارکه ،سالیان سال برای رسیدن به این نقطه برنامهریزی
و تالش کردهاند ،تصریح کرد :اینکه تمامی مراحل و فرایند انتخاب  100شرکت
برتر و شرکت پیشرو بر مبنای رأی و ارزیابی ارزیابان زبدۀ کشوری و بینالمللی
انجام میشود از نقاط قوت این فرایند است .وی در پاسخ به سؤال دربارۀ نقش
لزایی تصریح کرد :در حال حاضر در گروه
و جایگاه فوالد مبارکه در حوزۀ اشتغا 
فوالد مبارکه بهطور مستقیم حدود  25هزار نفر مشغول کارند .همچنین بهطور
غیرمستقیم حدود  350هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تأمین و تولید فوالد مبارکه
ایجاد شده است .وی درخصوص زمان آغاز عملیات احداث نورد گرم شمارۀ 2
فوالد مبارکه گفت :در شرایط فعلی که کشور در اوج جنگ اقتصادی است و
گسترش تولید بهویژه اتکا به اقتصاد غیرنفتی میتواند به بهبود فضای کسبوکار
و درآمدزایی کشور کمک کند ،بهطور قطع مسئوالن و متولیان امر میتوانند روند
اجرای این پروژۀ ملی را تسهیل و تسریع کنند .به عبارت دیگر ،شرایط تحریم
ایجاب میکند که با هموار کردن مسیر اجرای چنین پروژههایی موانع از پیش
روی تولید و رونق اقتصادی کشور برداشته شود .باید به خاطر داشته باشیم
هرچه این پروژه عظیم زودتر اجرا شود ،کشور زودتر از واردات بسیاری از انواع

ورقهای خاص و وارداتی بینیاز خواهد شد .ضمن اینکه فضای بسیار مناسبی
برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان و رونق کسبوکار در منطقه و
کشور فراهم خواهد شد .وی در ادامه با بیان اینکه گروه فوالد مبارکه علیرغم
همۀ تحریمها و محدودیتها ،به بیشترین میزان سودآوری برای ذینفعان و
کشور دست یافته است ،اظهار کرد :شایسته است مطابق با شرایط تحریم ،این
شرکت مورد حمایت قرار گیرد .در جریان برگزاری این همایش ،معاون تکنولوژی
فوالد مبارکه نیز گفت :شرکت فوالد مبارکه بر بستری از نظامهای تعالی بنا نهاده
شده و برنامههای استراتژی خود را به بررسی توانمندیها معطوف ساخته است و
طبیعتا ًنتایج متناسب با آن را حاصل خواهد کرد.
سیدمهدی نقوی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه دو بار جایزۀ تعالی سازمانی ایران
و جایزۀ تعالی اروپا و همچنین تندیس جایزۀ ملی کیفیت را به خود اختصاص
داده است گفت :این شرکت با برنامهریزیهای مدون از سالهای گذشته تا امروز
و با تعریف سیستمهای متفاوت ،در سایۀ همت و عزم راسخ مجموعۀ مدیریت
و کارکنان توانسته در سختترین شرایط ،پویایی شرکت را حفظ کند.
وی ،کسب عنوان پیشرو را نمونۀ بارزی از شادابی و پویایی شرکت فوالد مبارکه
دانست و تصریح کرد :در همین خصوص استراتژی جدید و بعدی شرکت حرکت
به سمت فرایندها و صاحب تکنولوژی شدن است .معاون تکنولوژی فوالد مبارکه
خاطرنشان کرد :این شرکت  18سال سابقۀ بومیسازی قطعات و  27سال سابقۀ

تولید فوالد را در کارنامۀ خود دارد و اکنون با رسیدن به سطح قابلتوجهی از بلوغ
سازمانی ،حرکت خود را در مسیر صاحب تکنولوژی شدن آغاز کرده است.
وی در همین زمینه تصریح کرد :فوالد مبارکه برای دستیابی به موفقیتهای
بزرگ ،تمام توانمندی کشور ایران برای ساخت تجهیزات و فرایندهای تولید فوالد را
بررسی و مسیرهای مرتبط با این دانش و تکنولوژی را استخراج کرده است .ضمن
اینکه برای رفع موانع پیشروی خود برنامههای مدونی پیشبینی کرده است تا
بتواند کشور را صاحب دانش فرایند تولید فوالد کند.

