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صنایعمعدنی
صادرات ،ضرورتی برای تداوم تولید

یادداشت

افت صادرات
فوالد را
جدی بگیرید

فوالد ایران مشتری جهانی دارد؛ اگر بگذارند

بهادر احرامیان
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد

خبر

زبان گویای
تاریخ روزنامهنگاری

مدی��ر روابطعمومی ف��والد مبارکه در دیدار با
عبدالحس��ین جعفری ،روزنامهنگار پیشکس��وت
اصفهان��ی ،در مح��ل کارگاه خبرنگاری ،به نقش
تأثیرگ��ذار خبرن��گاران در عرصه اطالعرس��انی
اش��اره کرد و گفت :روزنامهنگاران پیشکس��وت،
گنجینههای زنده تاریخچه روزنامهنگاری هستند
که با انبوهی از تجربه ،چراغ راه جوانانی بهش��مار
میآیند که تازه پا به عرصه رسانه گذاشتهاند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد مبارکه
ای��رج تراب��ی از گنجینه اس��تاد جعفری بهعنوان
دستاوردی ارزشمند که با همتی بلند و پشتکاری
مثالزدنی طی س��الهای متمادی بهدست آمده
است یاد کرد و افزود :برای نگهداشت این گنجینه
باید تالش فراوان و جدیتری از س��وی مسئوالن
انجام شود.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه جمعآوری آرش��یو
مطبوعات گذش��ته تاریخ مطبوع��ات را از مرگ
تدریجی میرهاند ،تصریح کرد :شایس��ته اس��ت
این مجموعه ارزش��مند در موزهای در شأن نصف
جه��ان که تاریخچه پرآوازهای از فرهنگ و هنر و
مش��اهیر بزرگ ادبی و هن��ری را در کارنامه خود
دارد ،نگه��داری ش��ود .این ام��ر بیتردید همت
مدیران فرهنگی ش��هر را میطلبد و در این راستا
فوالد مبارکه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
مدیر روابطعمومی فوالد مبارکه در پایان ضمن
اش��اره به موضوع س��خت و زیانآور بودن حرفه
خبرنگاری گفت :حفظ شأن و کرامت خبرنگاران
هم��واره در رأس برنامهه��ا و اص��ول حرف��های
روابطعمومی فوالد مبارکه بوده است.

 محدودیتهای داخلی ادامه دارد

منصور یزدیزاده

بهرام سبحانی

منصور یزدیزاده ،مدیرعامل ش��رکت ذوبآهن اصفهان
در گفتوگ��و ب��ا
اظهارکرد :تولید فوالد کش��ور در
سالهای گذشته در یک روند صعودی و میزان تولید در این
صنعت از مصرف ظاهری پیش��ی گرفته اس��ت .خوشبختانه
این رش��د تولید موجب ش��ده ای��ران از واردکننده فوالد به
صادرکنن��ده آن تبدی��ل ش��ود .در چنین ش��رایطی ،تداوم
فعالیت تولیدکنندگان این فلز استراتژیک منوط به صادرات
اس��ت؛ بنابراین چنانچه هر مانعی در مس��یر صادرات ایجاد
شود ،بر عملکرد تولیدکنندگان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آهن اصفهان افزود :متاس��فانه
از بی��ش از ی��ک س��ال گذش��ته ،ش��رکتهای ف��والدی با
تحری��م روبهرو ش��دند .این تحریمها تکتک ش��رکتهای
بزرگ فوالدی کش��ور را نش��انه گرفته و ص��ادرات آنها را با
محدودیتهای��ی روبهرو کرده اس��ت .در چنین ش��رایطی،
عوامل داخلی نهتنها بهدنبال هموار کردن این مس��یر دشوار
نیستند ،بلکه فعالیت ما را بیش از پیش دشوار میکنند.
وی گفت :در چنین ش��رایطی برخ��ی تصمیمات داخلی
نی��ز مانعی جدید در مس��یر صادرات ف��والد ایجاد میکند.
ای��ن دس��ت تصمیمات در حالی اتخاذ میش��وند که میزان
مصرف داخلی فوالد در کشور روشن و واضح است و میتوان
بهراحتی برای آن برنامهریزی کرد.

عکس :آیدا فریدی

سیاس��تهای اتخاذش��ده از س��وی مسئوالن
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ،بهوی��ژه در
چند ماه گذش��ته ،زمینه کاه��ش صادرات فوالد
و محصوالت فوالدی ایران را فراهم کرده اس��ت.
این افت صادرات درحالی بهوجود آمده که فعاالن
این صنعت و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از
قبل نسبت به آن هشدار دادهاند؛ یعنی پیشبینی
این افت با توجه به سیاستهای متولیان امر دور
از انتظار نبود .با وجود تمام هش��دارها نس��بت به
کاه��ش صادرات فوالد و تاثی��ری که بر عملکرد
تولیدکنن��دگان دارد ،هیچ توجهی به توصیههای
کارشناس��ان این حوزه نشد و درحالحاضر نتایج
آن را مشاهده میکنیم.
اف��ت ص��ادرات فوالد و محص��والت فوالدی از
ابتدای امس��ال در حالی ثبتشده که تولید فوالد
در کش��ور ما  ۲برابر نیاز کش��ور اس��ت؛ بنابراین
تداوم کاهش صادرات به منزله ایجاد چالشهای
اساس��ی برای تولیدکنندگان است و درنهایت به
توقف تولید در این صنعت منجر خواهد شد.
در همین حال ،درآمدهای ارزی فعاالن صنعت
فوالد کش��ور کاهش خواهد یافت .البته در طول
سالهای گذشته و با تالشی که برای بومیسازی
و داخلیس��ازی قطعات و س��ایر نهادههای تولید
صنعت فوالد انجامشده ،میزان نیاز تولیدکنندگان
ای��ن صنعت به ارز کاه��ش یافته ،اما همچنان در
برخی حوزهها به واردات وابس��ته هستند .ضمن
اینکه در موقعیت کنونی کش��ور به ارز حاصل از
صادرات صنایع فوالد کشور نیاز دارد؛ بنابراین این
ظرفیت باید بیش از قبل جدی گرفته شود .البته
به اعتقاد تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فوالد نیز
تنظی��م بازار داخلی و حفظ منافع تولیدکنندگان
باید در اولویتهای دولت قرار گیرد ،اما همچنان
راهحله��ای بهتری برای پیون��د دادن میان نیاز
مش��تریان داخلی ،حفظ منافع آنها و در کنار آن
استمرار صادرات وجود دارد.
توج��ه به این نکت��ه ضروری بهنظر میرس��د
که ف��والد ایران هم��واره در بازارهای بینالمللی
مش��تری دارد ،چراکه ما ارزانتری��ن فوالد را در
داخ��ل کش��ور و حتی در ب��ازار جهانی به فروش
میرس��انیم؛ بنابراین نبای��د از این ظرفیت غفلت
ک��رد .در این میان ،سیاس��تهای غل��ط وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت در چند ماه گذش��ته،
زمین��ه رش��د قیم��ت ف��والد را در ب��ازار داخلی
فراه��م کرد و التهاباتی را بهویژه در فروش ورق و
میلگرد پدید آورده اس��ت .اما ما در شرایط عادی
همیش��ه ارزانتری��ن فوالد جه��ان را با کیفیتی
قاب��ل توجه تولید کردهایم .بر همین اس��اس نیز
مشتریان خوبی در سراسر جهان داریم و حتی با
چالشه��ای تحریم کنار آمدهایم .درواقع چنانچه
س��نگاندازیها و سیاس��تگذاریهای اش��تباه
برطرف ش��وند میتوانیم جریان صادرات را حفظ
کنیم.

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

حضور فعال کش��ورها در عرصه تج��ارت بینالملل تاثیر
بسزایی در بهبود تولید و بهدنبال آن توسعه اقتصادی دارد.
در همی��ن ح��ال ،فرصت حضور در ب��ازار بینالمللی ،امکان
استفاده از ظرفیتهای مختلف را فراهم میکند .این موضوع
برای ایران به منزله رش��د ص��ادرات غیرنفتی ،بهرهگیری از
ظرفیته��ای معدن��ی ،رش��د تولی��د در صنای��ع مختلف و
اش��تغالزایی است .از آنجاکه ایران از مزیتهای فراوانی برای
تولید فوالد برخوردار است ،صادرات این محصول نیز اهمیت
مییابد .یعنی وجود ذخایر غنی معدنی ،منابع عظیم انرژی،
نی��روی کار ارزان و ....تولید این فلز و فعالیت در این زنجیره
را تس��هیل میکند .اما باید خاطرنش��ان کرد تداوم تولید به
الزاماتی نیاز دارد .بازار فروش را باید رکنی اساسی در تداوم
تولید دانست و اینکه این موضوع با امکان حضور در بازارهای
بینالمللی و فروش صادراتی محقق میشود.

 حمایت از صادرات را جدی بگیرید

یزدیزاده خاطرنش��ان کرد :با وجود رش��د صنعت فوالد
کش��ور و هدفگیری وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت برای
رش��د تولید در این صنعت ،انتظار میرود دس��ت واحدهای
فوالدی در مسیر صادرات باز گذاشته شود .صادرات منوط به
اخذ مجوز نباشد ،اما واحدهای تولیدکننده متعهد شوند که
تولید خود را در بورس عرضه کنند .در واقع در شرایط کنونی
که کش��ور بهش��دت نیازمند ارز است ،این تولیدکنندگان را
مح��دود نکنن��د .وی افزود :در موقعیت کنونی بس��یاری از
کش��ورها با ارائه انواع مشوقها از صنعت فوالدشان حمایت
میکنند .این صنعت جزو صنایع اس��تراتژیک و اثرگذار در
اقتصاد کشور بهشمار میرود و حمایت از آن ،ضروری است.
درنتیجه از سیاس��تگذاران نیز انتظار میرود مش��وقهای
گوناگون��ی را در حوزههای حملونقل و مس��ائل گمرکی به
فعالیت تولیدکنندگان فوالد کش��ور اختصاص دهند .بدون
تردید این نوع اقدامات بهویژه در ش��رایط کنونی که کش��ور
با چالشهایی در تامین ارز روبهرو است ،کمک میکند.

 چشمانتظار صادرات  ۱۳میلیون تنی فوالد

بهرام س��بحانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
در گفتوگ��و ب��ا
اظهارک��رد :مجم��وع تولید فوالد
کش��ور در س��ال گذش��ته حدود  ۲۶میلیون تن ب��رآورد و
از ای��ن حجم تولی��د ،حدود  ۱۱میلیون تن آن صادر ش��د.

 ۴۰۰مشتری ناشناس فوالد در مچینگ!
س��خنگوی انجم��ن تولیدکنن��دگان
لوازمخانگ��ی با اش��اره به ل��زوم عرض ه کل
ورق تولی��دی در تاالر ب��ورس کاال از ۴۰۰
مشتری ناشناس فوالد مبارکه در مچینگ
س��خن گفت .بهگزارش تسنیم ،حمیدرضا
غزنوی ،س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان
لوازمخانگی بهعنوان صنعت پاییندس��تی
شرکت فوالد مبارکه درباره عمده مشکالت
اعض��ای ای��ن انجمن ب��رای تامین م��واد اولیه تولید
لوازمخانگ��ی گفت :ایراداتی روی کار ش��رکت فوالد
مبارک��ه ب��رای تامین مواد اولیه وجود دارد ،نخس��ت
آنکه فوالد مبارکه به س��ایر کارخانههای فوالدسازی
اس��لب میدهد اما این کارخانهها ورق فوالد تولیدی
خودش��ان را در بورس کاال عرضه نمیکنند و نظارتی
ب��ر عملکرد و فروش این ش��رکتها نیس��ت .غزنوی
اف��زود :درحالحاضر ،فقط ف��والد مبارکه در بورس،
ورق عرض��ه میکند؛ بنابراین خری��داران برای خرید
رقابت میکنند و قیمتها افزایش مییابد .سخنگوی
انجم��ن تولیدکنن��دگان لوازمخانگ��ی اظهارک��رد:
ش��رکتهایی که از فوالد مبارکه اس��لب تهیه و ورق
تولید میکنند ،اگر تاکنون محصولی در بورس عرضه
نکردند باید از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بازخواست ش��وند .بهترین راهکار نیز این است که از
طریق سامانه بهینیاب یا روشی دیگر ،جلوی فروش
فوالد مبارکه به این ش��رکتها گرفته ش��ود تا شاهد
عرضه ورق ارج از بورس کاال نباش��یم .غزنوی بر لزوم
نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر میزان عرضه

شرکتها در بورس تاکید کرد و گفت :این
شرکتها ورق یا اسلب را با قیمت پایین از
ف��والد مبارکه میخرند و با باالترین قیمت
در بازار آزاد به تولیدکنندگان میفروشند
و ب��ه همین خاطر عرضه و تقاضا در بخش
ف��والد ب��ه هم ریخته اس��ت .س��خنگوی
انجمن تولیدکنن��دگان لوازمخانگی ادامه
داد :مش��کل دوم ما این اس��ت که بسیاری
از مشتریانی که مستقیم و از طریق مچینگ از فوالد
مبارکه کاال میخرند ،هیچ نام و نشانی ندارند و ۴۰۰
مش��تری فوالد مبارکه اطالعاتی در سامانه بهینیاب
ندارن��د و ای��ن یک فاجعه اس��ت .غزن��وی گفت :در
معامالت مچینگ ،ش��رکت فوالد مبارکه خود تعیین
میکند ورق را چه کسی خریداری کند؛ در این زمینه
م��ا آمار داریم که برخی ش��رکتها حجمهای باالیی
ورق گرفت�� ه و محصولی تولید نکردهاند .باید نهادهای
نظارت��ی و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت بررس��ی
کنن��د ک��ه خریداران ورق در مچین��گ این ورقها را
چه کردهاند؟ البته پاس��خ روش��ن اس��ت و ورقها در
بازار آزاد فروخته ش��ده است .غزنوی با تاکید بر لزوم
عرضه منظم ورق از س��وی هم��ه تولیدکنندگان در
ب��ورس درپای��ان گفت :موضوع مهم دیگر آن اس��ت
که بای��د بین ورقهای کیفی و غیرکیفی تفاوت قائل
ش��ویم .برای مثال ،ورقهای کیفی فوالد مبارکه فقط
به خودروس��ازها و بعد به لوازمخانگی اختصاص پیدا
کن��د و در این بین بشکهس��از چرا باید به ورق کیفی
نیاز پیدا کند؟

تولید آهن اسفنجی از مرز  ۱۵.۵میلیون تن گذشت
بررس��ی عملکرد  ۲۲واح��د تولیدی تابع ایمیدرو و
ش��رکتهای بزرگ بخش مع��دن و صنایعمعدنی در
نیمه نخس��ت امسال گویای تولید  ۱۵میلیون و ۵۶۸
هزار و  ۶۹تن آهن اس��فنجی است که نسبت به دوره
مشابه سال گذشته رشد  ۸درصدی را نشان میدهد.
بهگ��زارش ایرنا ،برپایه عملک��رد  ۲۲واحد فعال در
این بخش ،میزان تولید در شهریور به رقم  ۲میلیون و
 ۶۸۱هزار و  ۱۷۷تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه
س��ال گذش��ته افزایش  ۱۲درص��دی دارد .باالترین
میزان رش��د عملک��رد واحدهای مورد بررس��ی در ۶
ماهه  ۹۹نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ،مربوط
به فوالد بافت با  ۱۰۴درصد ثبت شد و صبا فوالد نیز
در ای��ن م��دت با افت  ۵۵درصدی بیش��ترین کاهش
را در بین واحدهای مورد بررس��ی داش��ت .همچنین
بیش��ترین تولید آهن اسفنجی در دوره مورد بررسی
مربوط به فوالد مبارکه (اصفهان) با  ۳میلیون و ۸۹۲
هزار و  ۷۰۸تن بود که نسبت به دوره مشابه در سال
 ۹۸رش��د  ۵درصدی را نش��ان میدهد .عالوه براین،

بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی در بین واحدهای
مورد بررسی در شهریور امسال مربوط به فوالد نیریز
با  ۶۵درصد افزایش بازدهی نسبت به ماه مشابه سال
گذشته بود ،همچنین باالترین میزان کاهش عملکرد
در ش��هریور به صبا فوالد با  ۸۱درصد افت اختصاص
داش��ت .بیش��ترین میزان تولید در شهریور هم فوالد
مبارکه با رقم  ۶۵۹هزار و  ۵۵۰تن ثبت شد که نسبت
به ش��هریور  ۹۸افزایش  ۱۸درص��دی دارد .ایران در
بیش از  ۵ماه نخست سال  ۲۰۲۰میالدی در حالی که
با تحریمهای تشدید یافته روبهرو شد ،در رتبه نخست
تولید آهن اسفنجی جهان جای گرفت .انجمن جهانی
ف��والد نی��ز در این ارتباط گ��زارش داده بود ،ایران در
ماه مه ۲۰۲۰توانس��ت با پشتسرگذاشتن هند ،رتبه
نخس��ت تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم
را در اختی��ار گی��رد .ع�لاوه بر این در بی��ش از  ۵ماه
س��ال می�لادی ،ایران افزون ب��ر  ۱۲میلیون تن آهن
اس��فنجی تولی��د کرد در حالی ک��ه تولید هند به ۱۱
میلیون تن رسید.

براس��اس برنامههای منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،قرار اس��ت میزان تولی��د در صنعت فوالد
کش��ور در س��ال جاری به ح��دود  ۳۰میلیون ت��ن افزایش
یابد .با این وجود ،در ش��رایط کنونی و بهویژه در پی ش��یوع
ویروس کرونا در جهان ،رکود بر بازار ساختوس��از و س��ایر
فعالیتهای اقتصادی کش��ور سایه افکنده است .بنابراین در
خوش��بینانهترین حالت ،میزان مصرف فوالد کش��ور به رقم
س��ال گذشته میرس��د .در چنین شرایطی ما باید دستکم
 ۱۳میلیون تن فوالد صادر کنیم.
رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد افزود :درحالحاضر،
افتوخیزهای ناش��ی از فعالیتهای اقتصادی بر بازار فوالد
س��ایه افکن��ده و ویروس کرونا اقتصاد جه��ان را متاثر کرده
اس��ت .در عین حال ،محدودیتهایی در س��طح بینالمللی
برای ایران وجود دارد .موضوعات یادشده را باید چالشهای
اساس��ی در صنعت فوالد کش��ور دانست .در چنین شرایطی
احتمال میرود صادرات به برخی کشورها دشوارتر از گذشته
شود.
س��بحانی گف��ت :ص��ادرات  ۱۳میلیون تن ف��والد ،رقم
قابلتوجه��ی اس��ت؛ بنابرای��ن فرآیندهای ص��ادرات باید
تس��هیلکننده باش��ند .هرگونه محدودی��ت و مانعی که در
مس��یر صادرات به هر علتی وجود دارد ،باید برطرف ش��ود.
بدون شک هیچ نگرانی از تامین نیاز بازار داخل وجود ندارد و

این بهانه نباید سد راه صادرات فوالد شود .نهتنها باید تمامی
موانع برطرف شوند ،بلکه با ارائه انواع تسهیالت و مشوقهای
صادراتی ،باید این مسیر را هموارتر کنند.
ارائه مجوز صادرات برای هر محموله یکی از دیگر مواردی
است که فروش این محصول را در بازار جهانی دشوار میکند.
ممکن است مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت بگویند
ما هر مجوزی را درخواس��ت کردید در اختیارتان گذاشتیم،
ام��ا تولیدکنندهای که میخواهد محصول خ��ود را در بازار
بینالمللی به فروش برس��اند ،باید با قدرت و اعتماد به نفس
و همچنی��ن اطمین��ان از اینک��ه هیچ مانعی ب��رای او ایجاد
نمیشود ،در جلسات حضور یابد و قرارداد ببندد.
سبحانی در ادامه افزود :نمیشود که طرف ایرانی قراردادی
را امضا کند و تعهدی را بر عهده بگیرد ،اما س��ر بزنگاه مانع
صادرات او ش��وند .اینگونه مسائل به اعتبار تولیدکنندگان
آس��یب وارد میکند .بدون تردی��د پسگرفتن بازاری که از
دس��ت رفته بهس��ادگی ممکن نخواهد بود .وقتی صحبت از
تس��هیل صادرات میکنید ،یعن��ی تولیدکننده بتواند بدون
دغدغه به عرصه صادرات پا بگذارد و برای بازاریابی و مذاکره
اق��دام کند ،قراردادهای بلندم��دت ببندد و از تداوم فعالیت
خود دغدغهای نداشته باشد.

 سخن پایانی

حضور فعال صنایع فوالد کش��ور در عرصه تجارت
بینالملل تاثیر بسزایی بر تداوم تولید آنها دارد .در یک
سال گذشته تشدید تحریمهای بینالمللی ،هم هگیری
ویروس کووید  ۱۹و رکودی که بر اقتصاد جهانی سایه
افکنده ،صادرات فوالد ما را دش��وارتر از گذشته کرده
است .در چنین شرایطی شاهد وضع قوانین و مقررات
تگذاران
س��ختگیرانه از س��وی متولیان امر و سیاس 
داخلی هس��تیم ک��ه حضور این محص��والت در بازار
جهان��ی را بیش از پیش دش��وار میکند .این دس��ت
رفتارها مغایر با سیاس��تهای توسعه صنایع و تالش
برای رش��د تولید است .بنابراین از متولیان امر انتظار
میرود با درک ش��رایط موجود بهگونهای عمل کنند
که مسیر تولید و صادرات تسهیل شود.

کسب  4گواهینامه جدید استانداردهای مدیریتی از سوی شرکت فوالد هرمزگان
ش��رکت فوالد هرمزگان طی ممیزی ش��رکت  SGSموفق به
کسب  4گواهینامه جدید و تمدید و صدور مجدد سه گواهینامه
دیگر استانداردهای مدیریتی شد.
مرضیه حمیدی ،مدیر مهندسی صنایع شرکت فوالد هرمزگان
در تش��ریح این خبر گفت :ممیزی ش��خص ثالث استانداردهای
مديريتي فوالد هرمزگان با محوریت مهندسی صنایع و مشارکت
کلیه واحدهای سازمانی توسط  8نفر از ممیزان شرکت  SGSدر
قالب دو تیم  6و  2نفره به صورت وبینار برگزار گردید.
وی اقدامات صورت گرفته در این دوره ممیزی را شامل موارد ذیل دانست:
• ممی��زی مرحل��ه دوم ص��دور گواهینام��ه اس��تانداردهای مدیری��ت
زیس��تمحیطی ( ،)ISO 14001:2015ایمن��ی و بهداش��ت حرف��های
( ،)ISO 45001:2018راهنمایی برای رس��یدگی به ش��کایات مش��تری
( )ISO 10002:2018و راهنمای��ی ب��رای پای��ش و اندازهگیری رضایت

مشتریان ()ISO 10004:2018
"• ممی��زی مراقبتـ��ی اس��تاندارد مدیـری��ت ان��رژی
()ISO 50001:2018
• ممیـ��زی صـدور مج��دد گواهینـامه اس��تـانـدارد سیس��تـم
مدیـریت کیفیت ( )ISO 9001:2015و راهنمایی بـرای آموزش
()ISO 10015:1999
در جلس��ه اختتامیه ممیزی نیز ،سرممیزان دکتر شجاعی و دکتر
حس��ینیان به همراه ممیزان ،گزارش��ی از یافتههای ممیزی ش��امل
عدم انطباقهای جزیی ،مشاهده ،نقاط قوت و زمینههای بهبود ارائه نمودند.
مدیر مهندس��ی صنایع ش��رکت فوالد هرمزگان ضمن قدردانی از تالش و
مشارکت همکاران و تشکر از ممیزان ،اظهار امیدواری کرد با اجرای اثربخش
اقدام��ات اصالحی و پروژهه��ای بهبود در خصوص یافتهه��ای ممیزی ،گام
موثری در جهت ارتقا و تعالی شرکت فوالد هرمزگان برداشته شود.

