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کارشناس تعمیرات واحد توزیع سیاالت 
فوالد مبارکه خبر داد:

بهینه سازی و ارتقای ایمنی 
اتاقک های تزریق گاز كلر

ناحیــۀ انــرژی و 
سیاالت فوالد مبارکه 
بنابر رســالت خود در 
حفظ اصــول ایمنی و 
کاهش خطــراِت 10 
ایستگاه تزریق گاز کلر 
در شرکت، پروژهای را تحت عنوان بهینه سازی و 

اصالح اتاقکهای تزریق گاز کلر با موفقیت اجرا کرد.
کارشــناس تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار 
دقیق واحد توزیع ســیاالت فوالد مبارکه در این 
خصوص گفت: با توجه به خطــرات زیاد مرتبط با 
ایستگاه های گاز کلر در کشور، امور آب وزارت نیرو 
تهیۀ دستورالعمل های احداث سامانه های کلرزنی 
در تصفیه خانه هــای آب و فاضالب را با هماهنگی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور 
کار قرار داد و پس از تصویــب هیئت وزیران مورخ 
1385/04/20 آن را بــرای ابالغ به عوامل ذی نفع 

نظام فنی اجرایی کشور ارسال کرد.
مهدی شــفیعی افزود: ناحیۀ انرژی و سیاالت 
فوالد مبارکه بنابر رســالت خــود در حفظ اصول 
ایمنی و کاهش خطرات 10 ایستگاه تزریق گاز کلر 
در شــرکت، پروژه ای را تحت عنوان بهینه سازی و 
اصالح اتاقک های تزریق گاز کلر مطابق با ضابطۀ 
673 وزارت نیرو تعریف کــرد و پس از طی مراحل 
اداری و انتخاب پیمانکار، این پروژه وارد فاز اجرا شد.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین استفاده از گاز کلر 
در کولینگ تاورهای سطح شــرکت است، گفت: 
کولینگ تاورها یا برج های خنک کننده تجهیزی 
برای دفع حرارت آب به محیط است که در فرایند 
خنک کاری تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در 
این فرایند تزریق گاز کلر در آب گردشی کولینگ تاور 
باعث جلوگیری از رشد باکتری، جلبک و همچنین 

گندزدایی آن می شود.
این کارشــناس واحد انرژی و سیاالت تصریح 
کرد: گاز کلر به صورت خالص یک گاز سمی بسیار 
خطرناک است و استفاده از این روش مستلزم رعایت 

نکات ایمنی خاصی است.
شفیعی با اشاره به فرایند کار پیش از اجرای 
این پروژه گفت: ایــن روش به دلیل تماس فرد با 
کپســول و ورود فرد به اتاقک بسیار پرخطر بود؛ 
ضمن اینکه آهــک موجود در حوضچــه بعد از 
مدت زمانی رســوب می کرد و کلر فرصت کافی 
برای واکنش نداشــت؛ درنتیجه کلــر دوباره به 
ســطح آب می آمد و فرار می کــرد. اما در روش 
جدید خنثی ســازی که پــس از اجــرای این 
پروژه صورت می پذیرد، از مخزنی بنام اســکرابر 
استفاده می شود که درون خود حاوی سود مایع 
اســت. چنانچه گاز کلر به هر دلیلی نشت کند، 
 PLC سنسورهای حساس به گاز کلر با گزارش به
و فرمان به مکندۀ گاز، در داخل اتاقک ها جریان 
هوا ایجاد می کند تا کل هوای آلوده به گاز کلر به 
داخل اسکرابر وارد شود و با استفاده از سود داخل 
اسکرابر، گاز کلر واکنش شیمیایی دهد و به آب 

ژاول تبدیل گردد.
وی در پایان از کارکنانی که در اجرای این  پروژه 
همکاری و به بهترین شــکل ممکن در حل موانع 
و مشــکالت، تیم اجرایی را یاری کردند، تشکر و 

قدردانی کرد.
    

بهره برداری از پروژه انتقال 
شارژ كامیونی كنسانتره در 

فوالد سنگان
ر  حضــو بــا 
مدیرعامــل، معاونان 
و جمعــی از مدیران 
یــع  صنا کت  شــر
معدنی فوالد سنگان، 
پروژۀ شارژ کامیونی 
کنســانترۀ ورودی به کارخانۀ گندله سازی این 
شرکت با قابلیت انتقال 15 هزار تن کنسانتره در 

24 ساعت به بهره برداری رسید.
معاون بهره بــرداری فوالد ســنگان با اعالم 
این خبر گفت: پروژۀ شارژ کامیونی کنسانتره با 
سرمایه گذاری 55 میلیارد ریال به اضافه 85 هزار 
یورو به دست کارکنان و متخصصان جوان فوالد 
سنگان و شرکت های سازنده داخلی انجام شد و 

در مدار تولید قرار گرفت.
سید علی شمســی نیا از ارتقای فرایندهای 
زیست محیطی و پیشــگیری از پراکنده شدن 
کنســانتره در محیط اطراف کارخانه به عنوان 

بزرگ ترین مزیت این پروژه نام برد.
 وی افزود: برای اجرای این طرح حدود 1344 
مترمکعب بتن و 115 تن تجهیزات و 132 هزار 

تن سازه نصب شد.

اخبار فوالد

گروه فوالد مبارکه متشــکل از شــرکتهای 
فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد سنگان در 
پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال، 

نشانهای عالی این اجالس را درو کردند.
کمیتۀ ارزیابی این اجالس سراسری، با اهدای 
نشان عالی مدیر  سال 1399 از عملکرد مدیریتی 
مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد 

مبارکه تقدیر کرد. 
ســید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکــه، که بــه نیابت از مهنــدس حمیدرضا 
عظیمیان در  آن حضور یافته بود، اظهار کرد: فوالد 
مبارکه مفتخر است که امسال نیز نشان عالی مدیر 

سال را دریافت می کند.
وی تصریح کرد: با وجود مدیریت و مدل های 
مدیریتی این مجموعه که دارای ظرفیت های بسیار 
زیادی است و همچنین توان فکری موجود در بدنۀ 
سازمان، مدیریت ارشد، معاونین و مدیران فوالد 
مبارکه، کسب چنین افتخاری دور از انتظار نیست.
نقوی با تأکید بر اینکه بحث مدیریتی و جایگاه 
آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار اســت، ادامه 
داد: شــرکت فوالد مبارکه به سیستم مدیریت 
مشــارکتی و مدیریت همه جانبه مجهز اســت 

و توانســته تمامی مشــکالت خود را مدیریت و 
راهبری کند؛ به طوری که همراهی تمامی بدنۀ 
سازمان در فرایند تصمیم سازی، فضای مناسبی 
برای مدیریت ارشد سازمان ایجاد کرده تا بهترین 

تصمیم ها را اتخاذ کند.
وی افزود: در سیستم مدیریت فوالد مبارکه 
تدوین برنامه های اســتراتژیک همواره با حضور 
مقام ارشد ســازمان انجام شده اســت. در سال 
گذشــته نیز در یــک ماراتــن دوروزه با حضور 
مدیرعامل و تمام مدیران شرکت استراتژی های 

سال جاری در فوالد مبارکه تدوین شد.
به گفتۀ نقوی، در واقع مدیریت شرکت شخصا 
در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی فوالد 
مبارکه شرکت داشت و در ســال 99 مأموریت 
و چشــم انداز فوالد مبارکه بازنگری و با مفاهیم 

جدید نوشته شد.
رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
هرمزگان نیز در حاشــیۀ برگزاری این اجالس 
گفت: امروزه یکی از مهم ترین اصولی که می تواند 
سازمان ها را به سمت تحقق اهداف و برنامه های 
خود ســوق دهد، نظام مند کردن ســاختارها و 

فرایندهاست.

صفریان افزود: پیاده سازی و اجرای نظام های 
تحولــی و مدیریتــی ازجمله نظــام مدیریت 
استراتژیک، انواع اســتانداردهای سیستم های 
مدیریت و نظام های مشــارکتی کمک می کند 
ســازمان در شــرایط گوناگون، فارغ از هرگونه 
تغییرات درونی و تحــوالت محیطی، همواره در 

مسیر تعریف شده حرکت کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان با 
اشاره به نقش مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در پیاده سازی اســتانداردهای مدیریتی در این 
شرکت گفت: شــرکت فوالد هرمزگان توانسته 
اســت با حضور مدیرعامل، معاونــان و مدیران 
ارشد و با برنامه ریزی مناســب از حدود سه سال 
پیش تاکنــون، به دســتاوردها و موفقیت های 
مهمی دست پیدا کند و این امر مرهون مشارکت، 
همراهی و همدلی کارکنان سخت کوش شرکت 
فوالد هرمزگان و رهبری مدیریت ارشد سازمان 

بوده است.
صفریان خاطرنشــان کرد: در این خصوص 
مشــخصا می توان به اجــرای نظــام مدیریت 
استراتژیک اشاره کرد که هرســاله طی فرایند 
مشخصی و با مشــارکت تیم رهبری سازمان و 

کارشناســان خبره تدوین و بازنگری می شود و 
براســاس آن جهت گیری ها، اهداف و اقدامات 
اســتراتژیک شــرکت پس از انجام بررسی ها و 
تحلیل های مختلف تعیین می گردد. همچنین 
اســتقرار اســتانداردهای مدیریتــی گام مؤثر 
دیگری است که در یکپارچه سازی ساختارها و 

 نظام های شــرکت همواره در اولویت بوده است. 
علی امرایی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان هم گفت: تالش همۀ کارکنان در شرایط 
سخت تحریم و شیوع بیماری کرونا به کسب این 
موفقیت انجامید که از همۀ این عزیزان قدردانی 

می کنم.

درخشش گروه فوالد مباركه در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال
خبر
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معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکۀ 
اصفهان از تشریح برنامه های این شرکت 
در کمیتۀ کنترل مدیریت ایمیدرو خبر 
داد و در این خصوص اظهار کرد: در سال 
جاری سازمان ایمیدرو برای شرکتهای 
تابعۀ خود و شرکتهایی که سهامدار آن 
است جلســه ای با عنوان جلسۀ کنترل 

مدیریت برگزار میکند.
ســید مهدی نقوی با بیان اینکه در 
این جلسات که هر سه ماه یک بار برگزار 
می شود، عملکرد شــرکت ها بررسی 
می گردد، گفت: در مــاه جاری، دومین 
جلسۀ گروه فوالد مبارکۀ اصفهان برگزار 
و در آن گزارشی از عملکرد شش ماهۀ این 
گروه شامل شرکت های فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان، فوالد امیرکبیرکاشان، 
ورق خــودرو چهارمحــال، فــوالد 
سفیددشــت چهارمحال و بختیاری و 
صنایع معدنی فوالد ســنگان خراسان 

ارائه می شود.
معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد 
مبارکه افزود: موضوعــات مختلفی در 
خصوص عملکرد شرکت ها در این جلسه 
ارائه می شود که طبیعتا تولید فوالد خام 
در گــروه فوالد مبارکــه اولین موضوع 
است و تولید شرکت های فوالد مبارکه، 
مجتمع فوالد ســبا و فوالد هرمزگان را 

شامل می شود.
نقوی تصریح کرد: برنامۀ گروه  فوالد 
مبارکه، در زمینۀ تولید فوالد خام در سال 
99 رسیدن به عدد 9 میلیون و 450 هزار 
تن فوالد خام است که جهش قابل توجهی 

نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
معــاون تکنولوژی فــوالد مبارکه 
با اشــاره به اینکه گزارش ارائه شــده به 
کمیتۀ مدیریت تفکیک شــده است، 
افزود: گزارش اول گروه فوالد مبارکه در 
خصوص تولیدات فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا بوده اســت؛ به این ترتیب که 

میزان تولید تختال این دو شــرکت در 
شش ماهۀ اول ســال 99 در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل رشد 7 درصدی 

داشته است.
وی در خصوص عملکرد فروش فوالد 
مبارکه در شــش ماهۀ نخست امسال 
نیز گفــت: محصوالت گــرم 2 درصد، 
محصوالت ســرد 9 درصد، محصوالت 
پوشش دار 8 درصد، تختال 224 درصد 
و درمجموع فروش محصوالت در بازار 

داخلی14 درصد افزایش داشته  است.
نقوی همچنین دربارۀ عملکرد فروش 
صادراتی شرکت فوالد مبارکه گفت: با 
توجه به سیاست اعالم شده از سوی وزارت 
صمت در ماه هــای اول مبنی بر تأمین 
حداکثری بازار داخلی، شاهد کاهش 62 
درصدی صادرات محصوالت نسبت به 

سال گذشته بوده ایم.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه ارزش 
بازار فوالد مبارکه را بالغ بــر 376 هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: سود هر 
سهم تقریبا 715 ریال پیش بینی شده و 

امید می رود بتوانیم آن را محقق سازیم.
بــه گفتــۀ وی، در جلســۀ کنترل 
مدیریت، صورت های مالی و نسبت های 
مختلف مالی بررسی شد و بر این اساس 
نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری 
در شرایط مناسبی طی شش ماهه اول 

سال قرار گرفتند.
 معاون تکنولوژی فــوالد مبارکه با 
بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرح شده 
در این جلســه، درخصوص سود سال 
جاری بوده، اظهار کرد: علی رغم اینکه 
هزینه های عملیاتی و بهای تمام شــدۀ 
محصوالت فوالد مبارکه به دلیل افزایش 
قیمت ها رشد زیادی داشته، اما سود فوالد 
مبارکه در نیمۀ نخست امسال نسبت به 
شش ماهۀ نخست سال قبل با رشد قابل 

قبولی همراه بوده است.

نقــوی در خصــوص پروژه هــای 
توسعه ای فوالد مبارکه گفت: پروژه های 
توسعه ای فوالد مبارکه برای سال جاری 
شــامل پروژۀ نورد گرم 2، فوالدسازی 
سفیددشت، راه اندازی الکترود اردکان و 
فوالدسازی اندیمشک است و در کنار این 
موارد، پروژه های دیگری همچون پروژۀ 
10 میلیون تنی خلیج فارس و 10 میلیون 

تنی چابهار نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در ماه گذشته اقدامات 
بسیار مهمی در قالب بازار سرمایه انجام 
دادیم تا بتوانیم از ســهام داران حمایت 
کنیم، اقداماتی همچون گرفتن مجوز 
خرید سهام خزانه با عددی بالغ بر 4 هزار 
میلیارد تومان کــه مصوبۀ آن دریافت و 
بخشی از آن انجام شده و ایجاد صندوق 
اختصاصی بازارگردانی سهام گروه فوالد 
مبارکه و گرفتن مجوز برای آن. همچنین 
حمایت از سهام موجود در پرتفو فوالد 
مبارکه که در ماه گذشــته انجام شــد، 
از جمله اقدامات فــوالد مبارکه در این 
بخش بوده است. نقوی دربارۀ اقدامات 
انجام شــده برای تحقیق و توسعۀ این 
گروه بزرگ فوالدســازی گفت: بودجۀ 
در نظر گرفته شــده بــرای این بخش 
7 برابر نسبت به ســال گذشته افزایش 
پیدا کرده که رقم چشــمگیری است و 
توانستیم آن را محقق سازیم. وی افزود: 
تا به امروز تقریبا 1220 پروژۀ تحقیقاتی 
را از طریق دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
به انجام رسانده ایم و همچنین اقدامات 
اصلی برای تغییر رویکرد پژوهشــکدۀ 
فوالد جهت طراحی محصوالت فوالدی 
فوالد مبارکه و شبکه سازی را با همکاری 
دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکدۀ 

فوالد انجام داده ایم.
نقوی ادامه داد: همچنین سند تحقیق 
و توســعه نیز با رویکرد نــوآوری مورد 
بازنگری قرار گرفته و قــراردادی نیز با 

دانشــگاه تهران منعقد کرده ایم که در 
راســتای حمایت از رساله های دکتری 
و سوق دادن آن ها به ســوی پروژه های 

مسئله محور فوالد مبارکه بوده است.
به گفتــۀ معاون تکنولــوژی فوالد 
مبارکه، تأســیس مرکز نوآوری گروه 
فوالد مبارکه در دستور کار بوده و امید 
می رود در هفتۀ آینده شــروع شــود. 
همچنین تأسیس مرکز نوآوری تحول 
دیجیتال نیز در پارک علــم و فناوری 
در دســتور کار قرار دارد. وی افزود: قرار 
بر این است که در ســال جاری، حداقل 
1200 متریال کد استراتژیک و پیچیده 
را برای اولیــن بار بومی ســازی کنیم. 
البته فوالد مبارکه در سال 98 توانسته 
1486 قطعه را بومی ســازی کند و در 
سال جاری نیز نهضت بومی سازی ادامه 
پیدا خواهد کرد. گفتنی اســت در سال 
گذشته 1600 میلیارد تومان از طریق 
بومی ســازی صرفه جویــی کردیم. در 
شش ماهۀ اول ســال 99 نیز توانستیم 
820 قطعه را بومی ســازی کنیم که در 
مقایســه با قطعات بومی سازی شده در 
مدت مشابه ســال گذشته، یعنی520 
قطعه، عملکرد مناسبی است. به گفتۀ 
نقوی، مجموعۀ گزارش های ذکرشده 
در خصوص فــوالد مبارکه بــوده، اما 
دربارۀ دیگر زیرمجموعه های این گروه 
بزرگ نیز می توان گفت کــه در فوالد 
هرمزگان 3.2 درصــد افزایش تولید در 
آهن اسفنجی ثبت شده و عملکرد فروش 
داخلی این شرکت نیز مناسب بوده است.
وی افزود: قیمت تمام شدۀ محصوالت 
در فوالد هرمزگان نیز افزایش داشته، با 
این وجود نسبت های مالی بسیار مناسبی 
در شــرکت فوالد هرمزگان ثبت شده و 
توانسته به میزان ســودآوری موردنظر 
خود برســد. معاون تکنولــوژی فوالد 
مبارکــه ادامه داد: در فــوالد هرمزگان 

افزایش ظرفیت تولید فوالد از 1.5 به 2 
میلیون تن و واحد تولیدی نورد عریض 
برای برنامۀ توسعه ای آن در نظر گرفته 
شده اســت. همچنین با دانشگاه های 
منطقه نیز همکاری و همراهی قابل قبولی 
صورت گرفته کــه از آن جمله می توان 
به برگزاری نخســتین دورۀ کنفرانس 
ریخته گری اشاره کرد. به طور طبیعی 
در این شرکت نیز مباحث بومی سازی 
به صورت جدی در حال اجراست و تقریبا 
63 درصد تجهیزاِت خریداری شــده 
ساخت داخل بوده و میزان صرفه جویی 
ارزی 1.5 میلیــون دالری بــرای این 

شرکت حاصل شده است.
وی درخصوص شرکت فوالد سنگان 
نیز گفت: بعد از راه اندازی خط تولید این 
شرکت، به ارقام بسیار خوبی رسیده ایم؛ 
به این ترتیب که در شش ماهۀ اول سال 
99، تولید گندله نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 50 درصد افزایش داشته 
اســت. همچنین در دیگر محصوالت 
تولیدی این شــرکت نیز شــاهد رشد 
قابل توجهی بوده ایم کــه در رده بندی 
استاندارد است و نشان از عملکرد خوب 

این شرکت دارد.
نقوی افزود: طبق برآورد انجام شده 
در فوالد ســنگان با وجود اینکه قیمت 
تمام شــدۀ محصول نیز افزایش یافته، 
ســود خالــص آن در حــدود 6 درصد 
نســبت به مدت مشــابه افزایش پیدا 
کرده و پروژه های توســعه ای برای این 
شرکت تعریف شده است. به گفتۀ وی، 
واحد تحقیق و توســعۀ فوالد سنگان 
نیز راه اندازی شــده تا به همــراه واحد 
بومی ســازی در راســتای فرایندهای 
تعریف شده در گروه فوالد مبارکه اقدام 
کنند. وی در خصوص آخرین وضعیت 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیــاری نیز گفت: آهن اســفنجی 
تولیدشــده در این شــرکت طی مدت 
شــش ماهۀ نخســت امســال با رشد 
13 درصدی همراه شــده و امیدواریم 
فوالدسازی این شرکت را در سال آینده 

راه اندازی کنیم.
معــاون تکنولوژی فــوالد مبارکه 
ادامه داد: در شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری نیز بومی سازی 
موردتوجه قرار گرفته و شــرایط بسیار 
مناسبی داشته است. نقوی در خصوص 
آخرین وضعیت فوالد امیرکبیر کاشان 
نیز گفت: شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
در ابتدای سال درگیر موضوع شیوع کرونا 
شد و در فروردین ماه امسال عمال تولید 
نداشت، با وجود این، تولید اسیدشویی 
آن 3 درصــد افزایش یافتــه و فرایند 
آنیلینگ این شرکت تقریبا 2 برابر شده 
است. وی افزود: تولید ورق های گالوانیزۀ 
فوالد امیرکبیر کاشان در شش ماهۀ اول 
امسال کاهش پیدا کرده و امید می رود 
در شش ماهۀ دوم 99 این کاهش تولید 

جبران شود.
به گفتۀ وی، امیرکبیر کاشــان در 
زمینۀ فروش طی شــش ماهۀ نخست 

امسال نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته رشــد 75 درصدی داشته، اما 
متأسفانه صادرات آن کاهشی بوده است. 
همچنین ارزش بازار سهام این شرکت 

روند صعودی داشته است.
نقوی افــزود: پروژه های توســعۀ 
تعریف شــده برای این شــرکت شامل 
افزایش ظرفیت تولید خط اسیدشویی 
به 500 هزار تن، ایجاد خط جدید نورد 
سرد و کارگاه غلتک جدید است که در 
ماه گذشته کلنگ زنی این طرح ها صورت 

گرفته است.
به گفتۀ وی، توسعۀ بومی سازی نیز در 
این شرکت فوالدی، رشد 42 درصدی در 

صرفه جویی ارزی داشته است.
وی در ادامــه به آخریــن وضعیت 
شرکت ورق خودرو نیز اشاره کرد و گفت: 
تولید این شرکت در اوایل سال جدید به 
دلیل شیوع کرونا کاهش 18 درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل خود 
داشته و برنامه داریم در شش ماه دوم آن را 
جبران کنیم. با این وجود، فروش داخلی 
این شرکت افزایش داشته و متناسب با آن 

فروش خارجی آن بسیار کم شده است.
به گفتۀ وی، نســبت های مالی این 
شــرکت نیز قابل قبول نیست و با توجه 
به مأموریــت این شــرکت پروژه های 
توسعه ای برای بهبود کیفیت محصوالت 

آن تعریف شده و در حال اجراست.
وی گفت: در این کمیته چالش های 
گروه فوالد مبارکه مطرح شد و اولین مورد 
آن تفاوت معنــی دار قیمت محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه با بازار آزاد است که 
سود حاصل از آن به دالالن می رسد. این 
در حالی است که تالش فوالد مبارکه بر 
این اســت که محصوالت خود را تنها به 

تولیدکنندگان ارائه کند.
نقــوی ادامــه داد: چالــش دوم در 
خصوص تأمین ســنگ آهن موردنیاز 
شرکت و ســومین چالش مطرح شده 
دربارۀ زیرساخت های رشد نیافتۀ ایران 
بود؛ چراکه ما برای افزایش تولید و تحقق 
چشــم انداز صنعت فوالد بــه مواردی 
مانند خطوط حمل ونقل ریلی، جاده و 
اسکله های متعدد و متناسب با شرایط 
فوالد نیاز داریم. همچنین تحریم های 
خارجی و قوانین و مقررات دست وپاگیر 

داخلی نیز از دیگر موارد مطرح شده بود.
بــه گفتــۀ معــاون تکنولــوژی 
فــوالد مبارکــه، در پایان تعــدادی از 
درخواســت های فوالد مبارکه در این 
جلسه مطرح شــد که ازجمله می توان 
به نحوۀ قیمت گذاری محصوالت، رفع 
موانع جهت افزایش صادرات برای تأمین 
ارز کشــور و تصویب اجرای نورد گرم 2 

فوالد مبارکه اشاره کرد.
وی در پایان گفــت: انتظار می رود 
هیئت نظــارت بــر قانون، اســتفادۀ 
حداکثری از  توان داخلــی این پروژه را 
تأیید و همچنین دستگاه های ذی ربط 
تمهیدات مناسب برای ثبت سفارش و 
ترخیص کاالی موردنیاز فوالد مبارکه 

را اتخاذ کنند.

در کمیته کنترل مدیریت ایمیدرو رخ داد؛

تشریح برنامه های شركت فوالد مباركه 


