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 اختصاص نشان ویژه 
 مسئولیت اجتماعی 

به روابط عمومی فوالد مباركه
در شــانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی ایــران که با موضــوع »کرونا 
ویروس، درس هایــی برای روابــط عمومی 
پایدار و اثربخش« برگزار شــد، روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه موفق به کسب نشان ویژۀ 

مسئولیت اجتماعی شد.
درپی کســب این موفقیت، ایــرج ترابی 
مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: از نگاه مدیریت فــوالد مبارکه تعهد به 
مســئولیت های اجتماعی یکی از رویکردها و 
رسالت های اصلی سازمان بوده و این شرکت 
خدمت بی منت را همواره ســرلوحۀ کار خود 

قرار داده است.
وی تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشــش دانشــگاه های علوم پزشکی 
اســتان اصفهــان و برخی بیمارســتان های 
استان های هم جوار و همچنین  تأمین بخشی 
از تجهیزات موردنیاز بیمارستان های درمانگر 
بیماران کرونایی از ســوی فوالد مبارکه را   از 
اقدامات ارزشــمند   در زمینۀ مسئولیت های 
اجتماعی دانســت و تصریح کرد: این شرکت 
بدون در نظر گرفتن ایــن موضوع که فروش 
این میزان اکسیژن می توانســت برای فوالد 
مبارکه عواید مادی داشــته باشــد، تصمیم 
گرفت به صورت رایگان تا پایان ســال جاری 
این خدمت را به هم وطنان ارائه کند و دســت 
دالالن و ســودجویان را از ایــن عرصه کوتاه 
نماید. این شرکت در هیچ شرایطی مسئوالن 
 اســتانی و کشــوری را در شــرایط ویژه تنها 

نگذاشته است.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه 
در ادامه دریافت نشــان ویژۀ مسئولیت های 
اجتماعــی را برگ زرین دیگــری در کارنامۀ 
شــرکت فوالد مبارکه برشــمرد و افزود: به 
انتخــاب هیئــت داوران شــانزدهمین دورۀ 
ســمپوزیوم بین المللــی روابــط عمومی و 
هفدهمیــن جشــنوارۀ برترین هــای روابط 
عمومی ایران که با حضور دکتر سیماســادات 
الری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و 
جمعی از مدیران برگزیده جشــنوارۀ روابط 
عمومی برگزار شد، نشان ویژۀ مسئولیت های 
اجتماعــی به دلیل توجه ویژه شــرکت فوالد 
مبارکه بــه مســئولیت های اجتماعی، فراتر 
از وظایف ســازمانی این شــرکت و همچنین 
مشارکت فعال در امور اجتماعی عام المنفعه 
و حمایــت از فعالیت های فرهنگــی، علمی، 
خیرخواهانه و مرتبط با محیط زیست به روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه تعلق گرفته است 

که موجب مباهات است.

ایرج ترابی در ادامه  به برخی دیگر اقدامات 
صــورت گرفتــه در عرصه مســئولیت های 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: خوشــبختانه 
شــرکت های گروه فوالد مبارکه هر ســاله با 
همکاری ستاد دیه استان و با برگزاری گلریزان 
های مختلف، اقدام بــه آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد نموده اند و موجبات بازگشت زندانیان 
به کانون خانواده هایشــان را فراهم آورده اند. 
همچنین با هماهنگی آموزش و پرورش استان 
و کمیته امــداد امام خمینی )ره( همه ســاله 
نسبت به تهیه  نوشــت افزار و توزیع آن ها بین 
متقاضیان اقدام شده اســت. وی تأمین 220 
دستگاه کانکس برای سکونت موقت هم وطنان 
زلزله زده و ســیل زده ســال های اخیر و تولید 
خارج از نوبت ورق موردنیاز ســاخت انبوهی 
از کانکس های دیگر را بخشی دیگر از اقدامات 
صورت گرفته در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی این شرکت برشمرد و تأکید کرد فوالد 
مبارکه همواره سعی نموده است در کنار حضور 
جدی خود در عرصه تولید، با اقدامات به موقع 
مردم عزیز و مسئولین استان و کشورمان را در 

رفع مشکالت اجتماعی یاری نماید.

اخبار فوالد
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ویروس کوویــد ۱۹ طی ماه های 
اخیر اقتصاد و معیشت دنیا و بسیاری 
از صنایع خرد و بزرگ را تحت تاثیر 
قرار داده به گونه ای که صنعت فوالد 
نیز متاثر از این بیماری در بسیاری 
از کشــورهای دنیا کاهش تولید را 

تجربه کرده است.
بــر اســاس مطالعــات صورت 
گرفته، تحت تاثیر ایــن بیماری بر 
صنعت فوالد، از ۶۴ کشــور دنیا که 
تولیدکننده فوالد هستند فقط ۱۳ 
کشــور توانســتند در ۸ ماه ابتدای 
2020 با رشــد تولید مواجه شوند. 
به عنوان مثال از میان فوالدســازان 
بــزرگ دنیا ســه کشــور اروپایی 
انگلیس، لوکزامبورگ و مجارستان 
از رشد تولید برخوردار بودند و بقیه 
کشورهای قاره سبز از جمله آلمان 
بــا ۱۳ درصد، فرانســه ۳0 درصد و 
ســوئد و اغلب کشــورهای اروپایی 
کاهش مواجه شدند، اما در این میان 
چین ۴/ ۸ درصد رشد مثبت تولید 

را تجربه کرد.
همچنین به رغم اینکه هند یکی 
از اقتصادهای بزرگ دنیا را دارد بیش 
از ۴ درصد کاهش و ژاپن نیز با اینکه 
تحت تاثیر شــرایط اقتصادی کمتر 
قرار می گیرد و اقتصاد چابکی دارد 
بیش از 20 درصــد کاهش در تولید 
فوالد داشته است؛ اما در این ۸ ماهه 
کشــور ما حدود ۳/ ۱۱ درصد رشد 
تولید در حوزه فوالد را شاهد بوده که 
برای صنعت فوالد کشور نویدبخش 
توسعه است، زیرا این صنعت عالوه 
بر شیوع ویروس کرونا با شدیدترین 

تحریم ها نیز مواجه بوده است.
علی امرایــی، مدیرعامل فوالد 
سنگان در گفت وگویی در خصوص 
شــرایط تولید فــوالد در کشــور 
می گوید: در ســال جهــش تولید 
صنعت فوالد کشور توانست با وجود 
سد سخت تحریم ها، بیماری کرونا 
را پشت سر گذاشــته و حتی از رشد 
۳/ ۱۱ درصدی برخوردار شود. رشد 
این صنعت و زنجیره معدنی موجب 
می شــود که بتوان بــه جایگزینی 
اقتصاد معدنی به جای اقتصاد نفتی 
توجــه ویژه ای داشــت. مدیرعامل 
فوالد سنگان در گفت وگویی به بیان 
دیدگاه های خود در جایگاه یک مدیر 
معدنی در مورد اهم اقدامات صورت 
گرفتــه در این حــوزه و تاثیر آن بر 
صنعت فوالد کشــور پرداخته است 

که در ادامه می خوانید.
    

  با وجــود موفقیت های 
کسب شده، حلقه مفقوده فوالد 
مبارکه در شــعار معروفش از 

سنگ تا رنگ چه بوده است؟
 تنها حلقه مفقوده فوالد مبارکه 
در تحقق شــعار از ســنگ تا رنگ، 
بحث تامین کنســانتره بوده است 
که راه انــدازی کارخانه کنســانتره 
ســنگان این حلقه مفقوده را کامل 
کرد. راه انــدازی ایــن کارخانه در 
منطقه مرزی شرق کشور باعث شده 
عالوه بر تکمیــل این حلقه مفقوده، 
از خام فروشــی جلوگیری شــود. 
به طوری که ساالنه حدود ۱0 تا ۱۱ 
میلیون در این کارخانه کنســانتره 
ســنگ فرآوری خواهد شد، این امر 
عالوه بر جلوگیری از خام فروشــی 
ســنگ، برای حــدود ۳۵00 نفر به  
صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 

اشتغال کرده است.
می توان گفت که در این منطقه 
مرزی در شرق کشور به غیراز ایجاد 
اشــتغال، امنیت مرزی هم صورت 
گرفته اســت به گونه ای که در سال 
جهش تولید یک ظرفیت جدیدی به 
ظرفیت تولید کنسانتره کشور اضافه 
خواهد شد و به طورقطع در سال اول 
کارخانه ۵ میلیون تنی کنســانتره 
با ظرفیت کامــل کار نخواهد کرد، 

اما ظرفیت اســمی موجود به تدریج 
کامل خواهد شد.

خط یک کارخانه کنسانتره فوالد 
ســنگان در نیمه نخســت امسال 
راه اندازی شده و در حال تولید است 
و هم اکنون خــط 2 این کارخانه نیز 
تولید آزمایشی شــروع  شده و آماده 
افتتاح رســمی از ســوی مسووالن 

کشور است.
کارخانه کنسانتره فوالد سنگان 
به گونه ای طراحی  شده که با توجه به 
کم آب بودن منطقه حدود ۸0 درصد 
آب به چرخه تولید بر خواهد گشت 
ازآنجا که اقلیم منطقه خشک است، 
این میزان بازگشت عدد بزرگی است 
و باطله ما برای اولین بار در کشــور 
باطله خشک کنســانتره آهن است. 
این در حالی است که ظرفیت اسمی 
تولید دو خــط یــک و دو کارخانه 
کنســانتره فوالد ســنگان هر کدام 
2 میلیــون و ۵00 هزار تن اســت. 
همچنین یک کارخانــه ۵ میلیون 
تنــی گندله ســازی هــم در فوالد 
ســنگان داریم که در آن کنسانتره 
تبدیل به گندله و برای فوالد مبارکه 
ارسال می شــود و نقش بسزایی در 
تامین پایدار بخشــی از مــواد اولیه 

فوالد مبارکه را ایفا می کنیم.
  دستیابی به ۱۵ میلیون تن 
گندله برای پاسخگویی به نیاز 
صنایــع در منطقــه بــه چه 

پیش شرط هایی نیاز دارد؟
بــرای تولیــد ۵/ ۱۷ میلیون تن 
کنســانتره به میزان تقریبی بیش 
از ۳۵ میلیــون تن ســنگ آهن نیاز 
اســت تا بتوان به تولید ۱۵ میلیون 
تن گندله دست  یافت. هم اکنون در 
منطقه سنگان نیز سایر شرکت های 
تولیدکننــده در حــال فعالیت یا 
راه انــدازی هســتند به گونه ای که 
هم اکنــون اپال پارســیان در حال 
فعالیت است، شرکت صنعتی توسعه 
سناباد با ۵/ 2 میلیون تن محصول در 
حال تولید است و سایر شرکت ها نیز 

در حال ساخت یا راه اندازی است.
عالوه بر تامین به موقع ســنگ 
موردنیاز واحدهای تولیدی در این 
منطقه برای تامین پایــدار آب نیز 
برنامه ای بلندمدت در دســتور کار 
قرار دارد. اما رویکرد فوالد ســنگان 
به سمت استفاده از پساب است که 
یک منبع پایدار و بلندمدت است و 
یکی از موضوعات مهم فوالد سنگان 
استفاده از پساب فاضالب است که در 
برنامه ما قــرار دارد. همچنین برای 
اینکه شــرکت های تولیدکننده در 
منطقه با ظرفیت کامل تولید کنند 
باید ســاالنه بیش از ۳۵ میلیون تن 
سنگ در آینده استخراج شود. برای 
ظرفیت کنونــی واحدهای تولیدی 
کنسانتره ســنگ موردنیاز تامین 
می شــود، اما بــرای بلندمدت باید 
برنامه ای در دستور کار قرار گیرد تا 

سنگ بیشتری استخراج شود.
  افزایش تولید در عملکرد 
۶ماهــه فوالد ســنگان با چه 

اقداماتی میسر شده است؟
بر اساس سیاســت های شرکت 
برای تامیــن مواد اولیــه موردنیاز 
)کنســانتره( برنامه ریــزی الزم 
ازجمله تأمین کنســانتره از منابع 
مختلــف و راه انــدازی کارخانــه 
کنســانتره صورت گرفته اســت؛ 
همچنیــن بــرای جلوگیــری از 
توقفات تولید تالش شــده تا عالوه 
بر تامین به موقع کنسانتره موردنیاز، 
سیســتم حمل ونقل نیز بهبود یابد 
و با مدیریت در حوزه فنی شــرکت 
توانستیم از توقفات تولید جلوگیری 

کنیم.
در همین حال در راستای افزایش 
رضایت پرســنل نیــز برنامه ریزی 
انگیزشــی الزم در زمینــه ارتقای 
شــغلی صورت گرفت تا از مجموع 

عوامل یادشــده رشــد تولید را در 
۶ ماهه نخست ســال جاری شاهد 
باشــیم، زیرا یکی از مقوله های مهم 
برای افزایش تولیــد در دنیا رضایت 
شغلی است. مجموع عوامل یادشده 
فوق موجب شد که فوالد سنگان در 
شش ماهه اول ســال ۹۹ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵0 درصد 
افزایش تولیــد را تجربه کند. فوالد 
ســنگان به عنوان نخستین شرکت 
در کشور در شرایط کنونی که همه 
صنایع با تحریم ها دست وپنجه نرم 
می کنند، توانست کارخانه کنسانتره 
خود را با این حجم ســرمایه گذاری 
و پیچیدگــی فناوری و به دســت 
متخصصان داخل و بــدون دخالت 

خارجی ها راه اندازی کند.
  به لحاظ دانش فنی در این 
بخش در دنیا چــه جایگاهی 
دارید؟ آیا بومی سازی قطعات، 
فوالد سنگان را از واردات بی نیاز 

کرده است؟
ازآنجاکه در صنعت فوالد قطعات 
زیادی از خارج وارد می شد درصدد 
برآمدیم که به حوزه تحقیق و توسعه 
و بومی ســازی به صورت جدی و با 
قدرت تمام بپردازیم. بر این اساس 
در زمینه تحقیق و توســعه ارتباط 
بســیار خوبی با دانشگاه های کشور 
ازجمله فردوســی مشهد و دانشگاه 
تهران و مراکز علمی و فناوری برقرار 
کردیــم و از اســتارت آپ هایی که 
در صنعــت فوالد بتوانند راهگشــا 
باشــند اســتقبال می کنیم تا به ما 
کمک کنند که به اهداف بومی سازی 
شــرکت دســت  یابیم. برای تحقق 
هر چه بیشــتر اهداف بومی سازی، 
دفترچه هایی بــرای 2 هزار و ۵00 
قطعه آمــاده کردیم تــا در اختیار 
تامین کنندگان داخلی برای ساخت 
قطعات موردنیاز فوالد سنگان قرار 
گیرد؛ اما برخی از تجهیزات و قطعات 
خاص هســتند که ممکن است به 
واردات آنها نیاز داشــته باشیم و در 
بلندمدت برای قطع وابســتگی به 
واردات برنامه ریزی بیشــتر انجام 
داده ایــم. فعالیت ما بیشــتر روی 
قطعاتی اســت که خاص تر هستند؛ 
اما در مجموع حوزه بومی ســازی ما 
در دوران طفولیت قــرار دارد، زیرا 
سال ۹۶ کارخانه گندله سازی فوالد 
سنگان آغاز به تولید کرده و راه زیادی 
در پیش داریم. از ایــن  رو در زمینه 
بومی ســازی برنامه جامعی داریم و 
حتی در آینده نزدیک طی فراخوانی 
از دانشگاه های کشــور درخواست 
می شــود که در حوزه های مختلف 
بومی ســازی به ما کمــک کنند تا 

بتوانیم از واردات بی نیاز شویم.
هم اکنون بومی سازی تعداد ۴۵ 
قطعه که نیاز بــه واردات دارند را در 
دســتور کار داریم که با مهندســی 
معکــوس و ارائه دفترچــه و تعیین 

ابعاد در اختیار تولیدکنندگان برای 
تولید قرار خواهنــد گرفت. در حال 
حاضر راه انــدازی یــک دبیرخانه 
ایده های خالق را در دستور کارداریم 
و با تشکیل کمیته داوری از هر ایده 
خالقانه ای در حــوزه کاری، پس از 
بررسی مورد اســتقبال قرار خواهد 

گرفت.
    از نظر شما شرایط تولید 
گندله در کشور چگونه است و 
تغییر قیمــت در این زنجیره با 
توجه به نوسانات ارز توانسته 
نیاز تولیدکننــدگان را مرتفع 

کند؟
نوسان ارزی بیشــتر واحدهایی 
که یا مواد اولیه خود را وارد می کنند 
یا صادرات دارنــد را تحت تاثیر قرار 
می دهند این در حالی است که مواد 
اولیه موردنیاز ما سنگ آهن است که 
نیازی به واردات نــدارد و محصول 
تولیدی ما یعنــی گندله صد درصد 
در اختیار فوالد مبارکه قرار می گیرد. 
ازاین رو نوسان نرخ ارز تاثیری زیادی 
بر فعالیت ما نداشــته است، اما این 
نوسانات به طور قطع در زمینه خرید 
قطعات موردنیاز تاثیرگذار اســت. 
برای تعیین قیمت کنسانتره و گندله 
چون فرمول براســاس درصدی از 
شمش فوالد خوزســتان و شمش 
فــوب خلیج فارس طراحی شــده و 
به طورقطع نوســانات نــرخ ارز کل 

زنجیره را تحت تاثیر قرار می دهد.
مواد اولیه موردنیاز شرکت تولید 
گندله، کنسانتره است که در کشور 
موجود اســت، البته تا سال گذشته 
صادرات سنگ آهن و کنسانتره واقعا 
آســیب جدی به صنعت فوالد وارد 
می کرد، اما هم اکنــون از صادرات و 
خام فروشی ســنگ آهن جلوگیری 
شده و امید است سختگیرانه تر هم با 

این موضوع برخورد شود.
البته صادرات مقوله بسیار خوبی 
برای ارزآوری کشور است، اما تا زمانی 
که در داخل کشور نیاز به آن محصول 
نباشد و صادرات فقط باید در زمینه 
مازاد تولید برای ارزآوری و ورود به 
بازارهای جهانی صورت گیرد، زیرا 
در این شرایط افزایش ظرفیت تولید 

در کشور را به دنبال خواهد داشت.
صادرات سنگ آهن و کنسانتره 
آســیب های بســیاری دارد، زیــرا 
هم اکنــون برخی از گندله ســازان 
کشــور به دلیل کمبود کنسانتره با 
ظرفیت کامل کار نمی کنند این در 
حالی اســت که چنانچه واحدهای 
تولیدکننده گندله بــا ظرفیت کار 
کننــد زنجیره فــوالد بــا ظرفیت 

بیشتری فوالد تولید خواهند کرد.
  چه میزان سرمایه گذاری 
در این بخش در حال انجام است؟ 
آیا این ســرمایه گذاری ها این 

صنعت را متحول خواهد کرد؟
هم اکنون ســرمایه گذاری های 

انجام  شــده در فوالد ســنگان در 
بخــش گندله و کنســانتره بیش از 
۳00 میلیون یورو و بیش از 2 هزار و 
۵00 میلیارد تومان است که اگر این 
میزان ســرمایه گذاری به روز شود 

بسیار بیشتر از این عدد خواهد بود.
  تامین مالی پروژه ها همواره 
ی  غه هــا غد د ز  ا یکــی 
تولیدکنندگان برای طرح های 
توسعه است، آیا شما این چالش 

را داشته اید؟
با حمایت فــوالد مبارکه تاکنون 
در زمینه تامین منابع مالی مشکلی 
نداشــتیم و باید اذعان داشت یکی 
از مهم ترین عوامل پیشــرفت فوالد 
سنگان آن اســت که فوالد مبارکه 
ســهامدار صددرصدی این شرکت 
اســت، این رو از لحاظ تامین منابع 
مالی و کمک هــای فنی و تخصصی 
مورد حمایت قرار می دهد. حمایت 
مدیرعامل فــوالد مبارکــه در این 
برهه از زمــان موجــب راه اندازی 
کارخانه کنســانتره شد و چنانچه با 
حمایت این شــرکت، تجهیزات را 
به موقــع وارد نمی کردیم راه اندازی 
کارخانه کنسانتره به هیچ وجه اتفاق 

نمی افتاد.
  رقبای شــما در بازارهای 
جهانی چه کشورهایی هستند؟ 
آیا پــس از تحریم ها می توان 
چشم اندازی برای صادرات مواد 
معدنی ترسیم کرد که با استقبال 
بازارهــای بین المللی همراه 

باشد؟
از آنجا که محصول فوالد سنگان 
صادراتی نیســت از این  رو در فضای 
رقابت جهانــی قرار نداریــم و تنها 
تولیدات فــوالد مبارکه برای رقابت 
وارد بازارهای بین المللی می شــود. 
هم اکنون کشورهایی که در ابتدای 
زنجیره فوالد هســتند نظیر برزیل 
و اســترالیا منابع معدنــی ازجمله 
سنگ آهن زیادی دارند و تولیدکننده 
کنســانتره و گندله هســتند، اما به 
دلیــل آنکه مــا صــادرات نداریم 
نمی توانیــم ســهمی در بازارهای 

جهانی داشته باشیم.
صنعت نفت نســبت بــه فوالد 
وابستگی بیشتری نســبت به سایر 
صنایع بــه خارج دارد. کشــور ما به 
لحاظ تجهیزات، تکنولوژی و فرآوری 
مواد معدنــی در دنیا تنــوع زیادی 
دارد و اگر این تنوع مــواد معدنی را 
بتوانیم در حوزه های مختلف نظیر 
ســنگ های تزئینی، مس، سرب و 
روی فرآوری کنیم ســرمایه گذاری 
روی معدن یک گزینه بسیار خوبی 
خواهد بــود که جایگزیــن اقتصاد 

نفتی شود.
اقتصاد نفتی بیشتر صادرات محور 
است و با نوســان درفروش آن، کل 
نظام اقتصادی کشــور دچار بحران 
می شود، اما معدن و فوالد این گونه 

نیســت، زیرا ابتدای زنجیره فوالد با 
توجه به نیاز داخلی و ظرفیت سازی 
صورت گرفته صادرات نمی شود و از 
آنجا که در داخل نیاز ما به مواد اولیه 
فوالد زیاد است پس از فرآوری قابل 
صادرات خواهد بود و از ارزش افزوده 
زیادی برخوردار اســت. به طورقطع 
معدن می توانــد جایگزین نفت در 
ارزآوری کشــور شــود زیرا در سال 
جاری این حوزه ارزآوری بسیار خوبی 
برای کشور داشته و به کمک اقتصاد 
کشور آمده است. در شرایط کنونی 
که با بیماری کرونا و تحریم مواجهیم 
صادرات مواد معدن و صنایع معدنی 
کمک بسیار بزرگی به اقتصاد کشور 
کرده است پس اگر تحریم ها برداشته 
شود این عدد خیلی بزرگ تر خواهد 
شــد و به طورقطع جایگزین بسیار 
مناسبی برای صادرات نفتی خواهد 

شد.
   در مورد مثلث توســعه 
اقتصادی در اســتان خراسان 

رضوی توضیح بفرمایید؟
زمانی که وزیر فعلی وزارت صمت 
در استان خراسان رضوی استاندار 
بودند، بحث مثلث توسعه اقتصادی 
را در این اســتان مطــرح کردند که 
براســاس آن  یک ارتبــاط و تعامل 
ســازنده به نفع مردم برقرار شود که 
سه ضلع آن متشــکل از نمایندگان 
مجلس، کارگزاران نظــام و بخش 
خصوصی است و ائمه جمعه هم ناظر 
بر این مثلث هســتند. پایه و اساس 
مثلث توســعه اقتصادی مبتنی بر 
اقتصاد مقاومتی استوار است که در 
سایه ارکان فوق اتفاق می افتد و یک 
مدل جهانی اســت که بومی سازی 
شده، در مدل جهانی عامل، توسعه 
اما در مدل بومی ســازی شــده آن 
معین اقتصادی وجــود دارد که این 
معین های اقتصــادی در مناطقی 
مختلف یــک فعالیت مســوولیت 
اجتماعی برنامه محــوری را انجام 
می دهــد. مثلث توســعه اقتصادی 
یک فرآیند اســت برای روســتاها 
و شــهرها که چند وظیفــه ازجمله 
شناخت فرصت ها و تهدیدات، خلق 
فرصت های جدید، ایجــاد زنجیره 
ارزش، ایجاد بازارهای جدید، تولید 
ثروت و اشــتغال بر مبنای اقتصاد 
مولد بر عهده دارد و همچنین یکی از 
مهم ترین کارکردهای مثلث توسعه 
اقتصادی کارآفرینی است. این طرح 
در استان خراسان رضوی پیاده شد 
و ما به عنــوان معیــن اقتصادی در 
شهرســتان خواف انتخاب شدیم. 
اساس این مدل اقتصادی کارکردن 
با مردم، برای مــردم و رفع نیازهای 
اولویت دار مناطق روســتایی است؛ 
و ســند جامعی بر اســاس اســناد 
باالدستی کشور و استان و شهرستان 
تدوین شده است برای توسعه که در 

راستای آن در حرکت هستیم.

مدیرعامل فوالد سنگان اعالم کرد:

تکمیل حلقه مفقوده فوالد مبارکه با راه اندازی کارخانه کنسانتره


