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 دیده بانان جامعه، 
تصویرگران زندگی

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در یادداشتی به 
مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد: 17 مرداد هــــر 
ســـال بهانــه ای برای به خاطر آوردن و باالتر از آن 
بهتر فهمیدن سختی های یک شغل است. بهانه ای 
برای این که به یاد بیاوریم در کنار ما افرادی هستند 
که قید زندگی بهتر و آیندۀ شغلی روشن تر و بودن در 
کنار خانواده و ده ها موهبت دیگر را به خاطر شغل و 

حرفۀ خود می زنند.
17 مرداد تلنگری اســت برای همۀ ما تا اندکی 
دربارۀ خبرنگاری، وظیفه و مشکالت و رسالت آن 
بیندیشیم و بهتر و بیشــتر درک کنیم این حرفه و 
مقتضیات آن را. راه دوری هم نباید رفت. شــاید با 
تورق تقویم و دیدن مناسبت نام گذاری این روز بتوان 
بخشی از مسیر را طی کرد. به راستی چه مناسبتی 
جز شهادت یک خبرنگار عرصۀ قلم به نام محمود 
صارمی می تواند در یک آن، همۀ آنچه را باید بارها و 
بارها توضیح داد برای مخاطب روشن و شفاف کند؟

خبرنگاری از ابتدای شکل گیری اش تا به امروز 
که در کنار حرفــه، یک علم کالســیک و مهم به 
حســاب می آید، جزو مهم ترین و تأثیرگذارترین 
مشاغل جامعه است. روشــنگری، مطالبه گری، 
آگاه سازی، التیام بخشــی و... همه از  سِر  قلم های 
خبرنگاران شــروع می شــود و در جامعه منتشر 
می گردد. امروزه در دنیایی که ســرعت تحوالت 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن بسیار 
زیاد است، رسانه های جمعی نفوذ بسیاری در بین 
مردم دارند و گردش اطالعــات در میان نخبگان و 
جوانان ســریع تر از هر زمان دیگری اســت، نقش 
خبرنگار متعهد و حرفه ای بیش از گذشته موردتوجه 
است و چرخش یک قلم می تواند حتی جامعه ای را در 

مسیر درست یا غلط قرار دهد.

امروزه نقــش خبرنــگاران در ســاماندهی و 
ساختاردهی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
جامعه انکارناپذیر است و دامنۀ آن فراتر از گذشته 
رفته است. اگر در گذشته یادداشت، تحلیل و مقالۀ 
یک خبرنگار را تنها روی دکه می شد دید، اکنون در 
کمترین زمان می توان مطلبی را برای طیف وسیعی 
از مردم بازگو و منتشــرکرد و همین سرعت و ابعاد 

انتشار بر سختی کار خبرنگاران افزوده است.
از خبرنــگاران می تــوان به عنــوان یکــی از 
مخلص ترین و فداکارترین صنوف فعال و کوشــا 
در جهت ارتقای فرهنــگ عمومی جامعه یاد کرد. 
خبرنــگار تصویرگِر زندگی و تحوالت سیاســی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نقش مثبت و 
منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحوالت 
و خبرسازی در موضوعات مختلف، خود حکایت 
انکارناپذیر دیگری است. خبرنگار، همسو با ضرورت، 
می اندیشد و همگام با فوریت های حرفه ای می نگارد 

و فرهنگ می سازد.
در سال جهش تولید و در شرایطی که کشور در 
میانۀ جنگ نابرابر و ناجوانمردانۀ اقتصادی قرار دارد، 
نقش خبرنگاران به عنــوان یکی از تأثیرگذارترین 
اقشارِ فرهنگ ساز، در تزریق امید  به جامعه بسیار 
حســاس و بی بدیل اســت. خبرنگاران می توانند 
با انعــکاس صحیــح دســتاوردهای اقتصادی و 
پیشرفت های موجود، در راه بومی سازی صنعت و 
اقتصاد تالش کنند. آن ها می توانند هم امید را در 
جامعه افزایش دهند و هم با ترسیم وضعیت موجود 
و مطالبه از مسئوالن به پیشرفت ها و برداشته شدن 
موانع و رفع کمبودها کمک کنند. در این میان بازتاب 
طرح های توســعه و گام های روبه جلو در کشور در 
همۀ صنایع به ویژه صنعت فوالد، به عنوان پیشران 
اقتصاد غیرنفتی کشور، می تواند امید را در جامعه 
تقویت کند و نگاه ها به شــرایط کنونی را دقیق تر و 

صحیح تر سازد.
در پایان، باید گفت امروز که مســائل اقتصادی 
بسیار پیچیده تر از گذشته شده، نیاز است تا در حوزۀ 
خبرنگاری و روزنامه نگاری در مســائل اقتصادی 
سرمایه گذاری بیشــتری انجام شود و خبرنگاران 
تخصصی در این حوزه تربیت شوند. با وجود همۀ 
تالش های خوبی که در این خصوص صورت گرفته 
و با در نظر گرفتن تالش خبرنگاران حرفه ای در این 
زمینه، مسائل اقتصادی امروز پیچیده تر و متنوع تر 
از قبل شده و نیاز است تا متناسب با این پیچیدگی، 
بر تربیت خبرنگار تخصصی در این حوزه نیز اهتمام 
بیشتری صورت گیرد. در این میان هم البته فوالد 
مبارکۀ اصفهان آماده اســت تــا کمکی، هرچند 
کوچک، در این نگاه تخصصی تر داشــته باشــد و 

به عنوان یک حامی نقش خود را ایفا کند.
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اخبار فوالد

آئین رونمایی از طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه، در سالن اجتماعات مرکز 
تحقیقات این شــرکت با حضور دکتر 
ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
ســازمان فنــاوری اطالعــات، دکتر 
انصــاری عضو هیئت عامل ســازمان 
فناوری اطالعات، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیرۀ شرکت ایریسا و 
جمعی از معاونان و مدیران فوالد مبارکه 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این آئین 
با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در 
فوالد مبارکه و به طورکلی صنایع کشور 
گفت: اجرای طرح تحــول دیجیتال 
برای فوالد مبارکه یــک طرح فانتزی 
نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی 
و ضمانت آیندۀ فوالد مبارکه در عرصۀ 
رقابت جهانی است. ازاین رو این شرکت 
در زمینۀ ورود نسل چهارم تکنولوژی به 
کشور پیشتاز است و به طور قطع پس از 
اینکه این طرح با موفقیت در شرکت به 
کارگرفته شد، فوالد مبارکه برای انتقال 
دانش و تجارب نسل چهارم تکنولوژی 
و انقالب صنعتی به سایر صنایع آماده 

است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان در 
همین خصوص گفــت: اجرای طرح 
تحول دیجیتال اگرچه به لحاظ ارزش 
ریالی با پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد 
مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر 
اهمیت و تضمین آیندۀ شرکت، قطعا 
هزار برابر     اولویت و  اهمیت بیشــتری 
دارد؛ چراکه در عرصــۀ رقابت جهانی 
تضمینی برای بقای فوالد مبارکه در این 

چرخه است.

عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: 
ما هم اکنون در یک دنیای کامال رقابتی 
فعالیت می کنیم. سهامداران شرکت 
انتظار دارند که در این بازار، ضمن حفظ 
حقوق، سهم ایشــان حفظ و بازدهی 
ســرمایۀ آن ها روزبه روز افزایش یابد و 
این امر تنها در صورتی ممکن است که 
همراه با تحوالت صنعتی دنیا، نســل 
چهارم تکنولوژی و انقالب صنعتی را در 

فوالد مبارکه پیاده سازی کنیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه ایجاد نسل چهارم تکنولوژی 
باعث افزایش بهره وری می شود و زمینۀ 
افزایش 6 تا 8 درصدی حاشیۀ سود را 
برای ســهامداران نیز فراهم می کند، 
تصریح کرد: اگر ما تکنولوژی نســل 
چهارم انقالب صنعتی را به فوالد مبارکه 
وارد نکنیم، ممکن است در کمتر از یک 
دهه دیگر از صحنۀ تولید، ارزش آفرینی 

و سودآوری خارج شویم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در ادامۀ 
ســخنان خود گفت: این کار در زمان 
مناسبی آغازشــده، اما در تالشیم که 

اجرای این پروژه را سرعت ببخشیم.
به گفتۀ عظیمیان ایــن پروژه را 
دانشــمندان و متخصصان حاضر در 
شــرکت ایریســا با همکاری تمامی 
بخش هــای خصوصــی و دولتی و 
به ویژه سازمان فناوری اطالعات اجرا 

خواهند کرد.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت فعال 
تمامی مدیران و کارشناســان فوالد 
مبارکه در اجرای این طــرح، از تهیۀ 
فرم های متنوع پیشرفت پروژه و نظام 
تشویق گام به گام در اجرای طرح خبر داد 
و گفت: میزان مشارکت افراد در اجرایی 
شدن طرح مدنظر قرار خواهد گرفت. به 

خاطر داشته باشیم این امر گامی بلند 
برای ارتقای سطح علمی صنعت فوالد 
کشور اســت. از این رو تمامی مراحل 
پیشرفت به طور دقیق رصد خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
افزود: در گام نخســت در نظر اســت 
مدیران و کارشناســان مربوطه برای 
آموزش و آماده شدن بستر اجرای طرح 
به تهران یا دانشــگاه صنعتی اصفهان 
اعزام شوند تا بتوانیم ســایر مراحل را 

انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکه شرکت های 
تاتااستیل و پوســکو کرۀ جنوبی عضو 
باشگاه فانوس دریایی شده اند، تأکید 
کرد: هدف ما این است که عضو باشگاه 
فانوس دریایی شویم و در سطح باالیی 
از بهره وری قــرار گیریــم. در واقع ما 
می خواهیم با پیوستن به نسل چهارم، 
کارها را به طور هوشــمند دنبال کنیم 
تا بتوانیم آیندۀ بهتر و درخشــان تری 
برای شرکت رقم زنیم، تا فوالد مبارکه 
همچنان به عنوان یکی از شرکت های 

برتر در سطح جهان مطرح باشد.
 عظیمیــان با بیان اینکه کســب 
جایزه هایی همچون شرکت برتر دانشی 
یا EFQM  اروپا با بیش از 600 امتیاز 
کار دشــواری بوده که فوالد مبارکه در 
اجرای آن موفق بوده است، اظهار کرد: 
عضویت در باشگاه فانوس دریایی نیز 
هدفی دشوار، اما دست یافتنی است که 
با همت جمعی و ارادۀ قوی می توانیم در 

مسیر آن هم با موفقیت گام برداریم.
وی در خصوص اهمیت اجرای این 
طرح برای شرکای تجاری کسب وکار 
فوالد مبارکه در باال و پایین دست این 
شرکت گفت: دادوستد با فوالد مبارکه 
یعنی دســت یابی به این توانمندی و 

ظرفیت کــه می توان با ســایر صنایع 
فوالدساز کشــور نیز کار کرد؛ چراکه 
معیارهای موردنیــاز برای همکاری با 
این شــرکت، هم ترازی با شرکت های 
دانشی روز است؛ بنابراین سازندگان، 
تأمین کنندگان، نصاب ها، مشاوران و 
تمامی پیمانکارانی که در بخش های 
مختلف کار می کنند، مطمئن خواهند 
بود که اگر توانستند سرویس یا خدمتی 
را به فوالد مبارکه ارائــه کنند درواقع 
دروازۀ همکاری با بسیاری از صنایع بر 

روی آن ها گشوده خواهد شد.
در این آیین، امیــر ناظمی، معاون 
وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری 
اطالعــات، طی ســخنانی از آمادگی 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
برای همکاری با شرکت فوالد مبارکه 
به منظــور ایجاد زیرســاخت و فراهم 
کردن زمینه های بهره مندی از نســل 

چهارم تکنولوژی خبر داد.
ناظمی ضمن اشاره به نقش وزارت 
ارتباطات در طرح تحــول دیجیتال 
صنایع، گفت: توسعه در دوران جدید 
تنها در ســایۀ هوشمند شدن صنعت 
ممکن است و معنای هوشمند شدن 
صنعت اســتفاده از ابزارهــای حوزۀ 

فناوری اطالعات برای توسعه است.
وی ادامــه داد: اگر مــا نتوانیم بین 
حوزه های جدید فنــاوری اطالعات و 
صنایع قدیمی و ریشه داری همچون 
فوالد ارتباط برقرار کنیم، مســلما در 
سال های آینده با رشد منفی این صنایع 
و مجموعه ای از شرکت های ورشکسته، 
بیکاری و شرکت هایی مواجه خواهیم 
شد که قادر نیســتند با رقبای خود در 
کیفیت و کمیت محصــول و قیمت 

تمام شده رقابت کنند.

رئیس ســازمان فناوری اطالعات 
بر ضرورت حرکت صنایع به ســمت 
هوشمندســازی تأکید و خاطرنشان 
کرد: آمادگی شــرکت ها برای اجرای 
این دست پروژه ها همراه با آینده نگری 
و سرعت بخشی به اجرای آن ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.
معاون وزیر ارتباطــات اذعان کرد: 
طرحی کــه امروز رونمایی می شــود 
ازآن جهت اهمیت دارد که در حقیقت 
شــرکت فوالد مبارکــه به عنوان یک 
صنعت بزرگ و پیشــرو در کشور وارد 
این عرصه می شود. این امر نشانۀ اهتمام 
مدیران این شرکت برای ورود به حوزۀ 
اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات 
نیز در این راه همراه فوالد مبارکه خواهد 
بود  و برای تحقق آن تالش خواهد کرد.

ناظمی در ادامه اظهار کرد: به نظر 
می رسد که الزم بود این کار سه یا چهار 
سال زودتر در کشــور آغاز شود، ولی 
مسئله اینجاست که تغییر در تکنولوژی 
صنعت در درجــۀ اول نیازمند تغییر 
دیدگاه بازیگران صنعت و ذی نفعان آن 
است. تبیین ضرورت هوشمندسازی 
شرکت ها و بهره وری از فناوری اطالعات 
بسیار مهم است و به گمان من، در ابتدا 
باید تالش کنیم نگاه به این موضوع را 
تغییر دهیم. البته در شــرایط کنونی،  
وضعیت ما از نظر زمان آغاز پروژه نسبت 
به ســایر نقاط جهان بد نیســت، ولی 
اگر نتوانیم این کار را به خوبی به انجام 
برســانیم،  از تکنولوژی روز دنیا عقب 

خواهیم ماند.
وی گفــت: در صــورت اجــرای 
موفقیت آمیز این پروژه در فوالد مبارکه   
که ازجمله شــرکت های پیشــران 
منطقه و خاورمیانه است، این دانش و 
تکنولوژی از سوی این شرکت به سایر 
صنایع استان ها و صنایع فوالد کشور 

نیز منتقل خواهد شد.
 در ادامۀ این مراســم سید مهدی 
نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد 
مبارکه با بیــان اینکه طــرح تحول 
دیجیتال جایگزین اقداماتی خواهد شد 
که از بهره وری کمتــری برخوردارند، 
گفت: انتظــار ما از اجــرای این طرح 
افزایش بهره وری و افزایش سودآوری 

تا 8 درصد  در  فوالد مبارکه  خواهد بود.
نقوی با طرح این سؤال که این پروژه 
قرار است چه اتفاقی را رقم بزند، اظهار 
کرد: مطالعات انجام شده در خصوص 
اقتصادهای شــکل گرفته در جهان و 
پژوهش هایی که فوالد مبارکه با رویکرد 
آینده نگری انجام داده  نشان می دهد 
از این پــس یکی از نیازهــا و بایدهای 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادِی پیشرو  
موضوع تحول دیجیتال است. در چند 
سال آینده تمام تجهیزات الکترونیک 

با همدیگــر صحبت خواهنــد کرد و 
جایگزین روندهای قبلی خواهند شد؛ 
از ایــن رو امروز باید زیرســاخت ها را 
آماده کنیم تا در آینده بتوانیم از این فضا 

استفاده کنیم.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در 
خصوص چرایی پیشتازی این شرکت 
در این زمینه گفت: فرهیختگی و دانش 
مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت 
محور اصلی و پیــش ران این موضوع 
است، همچنین سطح بلوغی که ازلحاظ 
دیجیتالی شدن در فوالد مبارکه وجود 
دارد. در فوالد مبارکه تقریبا نسل سوم 
انقالب صنعتی جــاری و از مزایای آن 
بهره برداری شــده اســت و این باعث 
می شــود با اطمینان خاطر بیشتری 
برای پیاده سازی انقالب صنعتی نسل 

چهارم گام برداریم.
وی برخــورداری از دانش موجود 
در شرکت های بزرگ و معتبری نظیر 
ایریســا و ظرفیت هــای مرکز تحول 
دیجیتال و دانشــگاه تهران و ســایر 
دانشگاه های کشــور را از دیگر دالیل 
پیش قراول بودن فوالد مبارکه در این 

عرصه دانست.
در ادامۀ این نشســت، دکتر رسول 
سرائیان مدیرعامل شــرکت ایریسا 
نیز با بیــان اینکه اجــرای این طرح، 
مرحله به مرحله است و هرسال به بخشی 
از منافع یادشــده می رسیم، تصریح 
کرد: نقطۀ تکامل طرح در سال 1404 

خواهد بود.
سرائیان با اشــاره به این مطلب که 
اجرای طرح تحول دیجیتال در راستای 
ارتقای بهــره وری، تولید محصوالت 
جدید، پاســخ گویی به نیازهای نوین 
مشتریان در صنایع پایین دست مانند 
صنعت خودرو و صنعت ســاختمان و 
لوازم خانگی اســت، گفت: این پروژه با 
عنوان طرح تحول دیجیتال، در راستای 
حرکت شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
به سمت یک کارخانۀ هوشمند تعریف 
شده اســت. وی با تأکید بر اینکه یکی 
از ویژگی های مهم هوشمندســازی، 
کاهش خطای انسانی است، تصریح کرد: 
با کاهش خطا هزینه ها کمتر می شود، 
امکان تنوع محصوالت جدید و عرضه 
به بازار بیشتر می شود و از همه مهم تر 
با توجه به اینکه شرکت فوالد مبارکه 
در بازار بین المللی حضور دارد، قدرت 
رقابت با بازیگران عرصۀ بین المللی را 

فراهم می کند.
سراییان افزود: طرح تحول دیجیتال 
از امروز هم زمان با رونمایــی آن آغاز 
می شــود و طبــق برنامه ریزی های 
صورت گرفته بایــد مرحله به مرحله 
انجام شود تا بتوان تا سال 1404 مسیر 

را به درستی و به موقع طی کرد.

در آیین رونمایی از این طرح مطرح شد؛

اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آینده فوالد مبارکه در تجارت جهانی

خبر

مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه، به 
همراه جمعی از مدیران فوالدی کشــور، ضمن دیدار با رئیس 
جمهوری، گزارش مبسوطی از روند تولید و دستاوردهای این 
شرکت در چهارماهۀ نخست سال »جهش تولید« و تالشهای 
صورت گرفته در فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار 

داخل و ثبات قیمتها ارائه کرد.
حسن روحانی در این نشست که دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد و مدیران عامل شرکت هایفوالد مبارکه، فوالد خوزستان، 
فوالد خراسان، ذوب آهن اصفهان، گل گهر، چادرملو و جمعی از 
فعاالن صنایع پتروشیمی نیز در آن حضور داشتند، با قدردانی از 
تالش همۀ فعاالن در  دو بخش فوالد و پتروشیمی اظهار داشت: 
محصوالت همۀ حلقه های زنجیرۀ فوالد و حتی پتروشیمی کشور 
در دولت تدبیر و امید، تقریبا دو برابر شده است و در این دو بخش 
از خام فروشی جدا شــده ایم. رئیس جمهوری تولیدکنندگان 
و فعاالن صنایع پتروشــیمی و فوالد را ســربازان خط مقدم 
جبهۀ اقتصادی و صادرات کشور دانست و گفت: خوداتکایی و 
دستاوردهای این دو بخش صنعتی کشور تحولی بزرگ در این 
دو عرصه ایجاد کرده است. حجت االسالم و المسلمین روحانی 
از ســرمایه گذاری 14 میلیارد دالری برای پیشــبرد گام دوم 
توسعه در بخش پتروشیمی خبر داد و افزود: 8 میلیارد دالر هم 

تاکنون برای جهش سوم که در  سال 1403 به نتیجه می رسد، 
سرمایه گذاری کرده ایم. 

رئیس جمهوری اظهار کرد که این دو بخش به موقع ارز خود را 
برگردانده اند و اگر دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا، تحریم 
و فشار خارجی ایستاده اســت، این ایستادگی در سایۀ کمک و 
تالش همۀ تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان مخصوصا 
در زنجیرۀ فوالد و پتروشیمی امکان پذیر شده است. وی با بیان 
اینکه شرکت های فوالد و پتروشیمی بار سنگینی در زمینۀ تولید 
و همچنین صادرات غیرنفتی بر دوش دارند، گفت: خوشبختانه 
محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار جهانی 
است و اگر کیفیت محصول مطلوب نباشد، نمی توانیم در بازار با 

سایر تولیدکنندگان رقابت کنیم. 
روحانی بر  تکمیل بودن زنجیرۀ تولید تأکید کرد  و گفت: در 
روند تولید محصول تا مصرف نهایی، زنجیرۀ تولید باید کامل باشد. 
خوشبختانه امروز در بخش اعظم محصوالت بخش پتروشیمی 
و فوالد در کشور بی نیاز شــده ایم و روی پای خود ایستاده ایم 
و خوداتکایی و خودکفایی از دســتاوردهای مهم این تولیدات 

ارزشمند در کشور بوده است.
رئیس جمهوری  با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی 
در محصوالت تولیدی کشور، گفت: امروز در پتروشیمی و فوالد 

از خام فروشی جدا شــده و به ارزش افزوده رسیده ایم و این امر 
می تواند موجب رونق اشتغال و توسعۀ صنایع پایین دستی شود.

روحانی دو برابر شدن میزان تولید محصوالت پتروشیمی و 
فوالدی در هفت سال گذشته را نتیجۀ اقدامات ارزشمند و هنر 
بزرگ تولیدگران، متخصصان، کارشناســان و کارگران کشور 
برشمرد و اظهار داشت: این افزایش تولید تحول بزرگی در صنایع 

فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهوری افزود: از همۀ تولیدکنندگان و تالشگرانی 
که در شرایط سخت تحریم و فشــار اقتصادی دشمن و شیوع 
ویروس کرونا برای توسعۀ کشور و افزایش تولید تالش کردند، 
سپاسگزارم. رئیس جمهوری  با بیان اینکه همۀ مردم در این مدت 
به سهم خود در مقابل فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کرده اند، 
گفت: تولیدگران رزمندگاِن این میــدان بودند و صنعت فوالد 
و پتروشیمی در خط مقدم قرار داشتند که توانستیم در مقابل 

دشمن ایستادگی کنیم.
روحانی افزود: مردم مطلع باشند که اگر دولت به ایستادگی در 
برابر تحریم و فشار خارجی افتخار می کند، این ایستادگی منوط 
به تالش همۀ مردم، تولیدکننــدگان، متخصصان، کارگران، 

سرمایه گذاران و صادرکنندگان است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش و کوشش برای توسعۀ 

کشور و جهش تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد 
داشت، افزود: با افتتاح طرح های جدید در بخش های پتروشیمی 
و فوالد طی هفته ها و ماه های آینده شــاهد روند حرکت بزرگ 
توسعۀ کشور و جهش تولید خواهیم بود. دکتر روحانی با اشاره 
به اقدامات خوب انجام شده در دولت در زمینۀ آب افزود: رساندن 
آب دریا به فالت قاره از برنامه های مهم این دولت است که صنعت 
فوالد در این زمینه پیش قدم بوده است. رئیس جمهوری با تأکید 
بر اینکه دولت با امید به تالش همۀ تولیدگران، به تعهدات خود 
پایبند است، به مدیران شرکت های تولیدی پتروشیمی و فوالِد 
حاضر در این نشست توصیه کرد هرجا بین منافع بنگاه و مصالح 
کشور دوراهی ایجاد می شود، منافع کشور را در اولویت قرار دهند. 
دکتر روحانی همچنین خطاب به مدیران شرکت های پتروشیمی 
و فوالد گفت: در تولید محصوالت خود نیازمندی های داخلی را به 
گونه ای تأمین کنید که هم عالمت نادرست به بازار ارز داده نشود 

و هم بازار داخلی را تحت تأثیر قرار ندهد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس جمهور مطرح کرد:

تالش فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمت ها

 شماره   582 /       پنجشنبه 16 مرداد   1399  /   16  ذی الحجه 1441  /  6  اوت   2020


