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مدیر عامل فوالد هرمزگان چهره شاخص 
پنجمین همایش ملی ترویج اخالق 

حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی شد
در پنجمین همایش ملــی ترویج اخــاق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری اجتماعی که در تاالر عامه امینی دانشگاه 
تهران برگزار شــد از معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان به عنوان چهره شــاخص، با اهدای لوح سپاس، 
تقدیر به عمل آمد. به گــزارش ایلنا، پنجمین همایش ملی 
ترویج اخاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی با حضور 
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، محمد مقیمی رئیس 
دانشگاه تهران و جمعی از مســئوالن کشوری و لشگری در 
تاالر عامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد و از برگزیدگان 

مسئولیت پذیری اجتماعی تقدیر به عمل آمد.
در این همایش، نوری، وزیر آموزش و پرورش طی سخنانی 
بیان کرد: پرداختن به مقوله مســئولیت اجتماعی از سوی 
بنگاه های اقتصادی نباید تنها از دیدگاه رقابتی در بازار و برای 
کسب گواهینامه های داخلی و بین المللی صورت گیرد؛ بلکه 

باید به این مقوله از دیدگاه یک وظیفه ملی پرداخته شود.
همچنین مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز طی سخنانی 
در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی اظهار کرد: در توسعه 
پایدار باید شاهد رشد و توســعه به مولفه مالی و اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی باشــیم و در این رابطــه باید فرایندی 
سه جانبه برای تحقق هدف پیشرفت نهایی جانبه تعریف شود.
وی افزود: هر چه بتوانیم جایگاه مسئولیت پذیری اجتماعی 
سازمان ها را ارتقا دهیم، قادر خواهیم بود خاءهای گذشته را در 
زمینه توسعه پایدار جبران کنیم و نقشی را که باید در هم افزایی 
ایجاد سرمایه های اجتماعی برای کمک به سرمایه های مالی و 

اقتصادی و محیطی داشته باشند، بیشتر کنیم.
در انتهای این همایش، از تعدادی از ســازمان ها و افراد 
فعال در عمل به مسئولیت پذیری اجتماعی تقدیر شد که 
از معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به عنوان 
فرد کارآمد در عمل به مسئولیت پذیری اجتماعی با اهدای 

لوح سپاس، از سوی رئیس دانشگاه تهران تقدیر به عمل آمد.
در متن این تقدیرنامه از سوی دکتر مقیمی آمده است:

جناب آقای دکتر معروفخانی با سام و احترام
بی گمان رشد و توســعه هر جامعه و کشور به عملکرد 
مطلوب و کارآمد ســازمان ها و نهادهای آن بستگی دارد و 
مسئولیت پذیری همه افراد شاغل در این نهادها از ضروریات 
صیانت از تعالی ســازمانی به عنوان یک راهبرد موثر تلقی 
می شــود. فرهنگ ســازی و معرفی نمونه های شــاخص 
مسئولیت پذیری اجتماعی به جامعه و تکریم که اصول معنوی 
و اخاقی و ارزش های زیربنایی را رعایت می نمایند، الزمه 
موفقیت سازمان بوده و  در تبیین و ترویج مسئولیت پذیری در 

بین افراد نقش تعیین کننده دارد.
اینکه جنابعالی تمام مساعی خود را برای انجام وظایف 
محوله به کار برده و مســئولیت پذیری اجتماعی را عاوه بر 
تاش مجدانه تعهد، تخصص و مهارت را سرلوحه عملکرد 
خود قرار داده اید و در جهت اهداف عالیه دانشگاه تهران برای 
دستیابی به شعار »جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین 
با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی« از هر تاش و کوششی 
دریغ نکرده اید، به عنوان »چهره شاخص پنجمین همایش ملی 
ترویج اخاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه 
تهران« معرفی و این لوح تقدیر به پاس زحمات و مساعی ارزنده 

جنابعالی تقدیم می گردد.
    

رتبه برتر ایمنی جنوب شرق کشور
به فوالد هرمزگان رسید

شرکت فوالد هرمزگان موفق شد نشان درجه ۲ ایمن یار 
جنوب شرق کشــور و عنوان واحد برگزیده و نشان درجه ۱ 
ایمنی جنوب شرق را به خود اختصاص دهد. کمیته اعطای 
نشان ایمنی در منطقه جنوب شرق کشور، فوالد هرمزگان را به 
عنوان واحد برگزیده ایمنی انتخاب و نشان درجه ۱ ایمنی را به 
دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا کرد.

در متن این تقدیرنامه که از ســوی مدیرکل تعاونی سه 
استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تنظیم شده 

آمده است:
جناب آقای دکتر معروفخانی

مدیرعامل محترم شرکت فوالد هرمزگان
انتخاب آن شرکت ازسوی کمیته اعطای نشان ایمنی در 
منطقه جنوب شرق کشور به عنوان واحد برگزیده ایمنی و 
کسب نشان درجه ۱ ایمنی در سال ۱۴۰۰ را تبریک عرض 
نموده و بدینوسیله از حسن تدبیر و تاش کارکنان آن شرکت 
در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی تشکر و قدردانی 
می گردد. امید است با تاش و کوشش همه جانبه و در رهبری و 
تعهد آن مدیریت نسبت به بهبود مستمر و حفظ شاخص های 

این نشان موفق باشید.
همچنین محمود صالحی، مدیر HSE شــرکت فوالد 
هرمزگان به عنوان ایمن یار برگزیده ایمنی در جنوب شرق 
کشور برگزیده و موفق شد نشان درجه ۲ ایمنی سال ۱۴۰۰ 

را کسب کند.

اخبار فوالد

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال 
گذشته در حوزه تعالی ســازمانی موفق 
شد برای چهارمین ســال، تندیس زرین 
تعالی سازمانی را کسب کند که در سطح 
کشور تنها شرکتی هستیم که توانسته ایم 
این عنوان را چهار دوره داشته باشیم. نباید 
فراموش کرد که حفظ این عنوان شــاید 

مهم تر از کسب آن بود.
سیامک شجاعی مدیر تضمین کیفیت و 
تعالی سازمانی فوالد مبارکه در برنامه رادیوم 
فوالد، به معرفی و تشریح دستاوردهای این 
مدیریت پرداخت و به سؤاالت مجری این 

برنامه چنین پاسخ داد؛
    

مختصری درباره واحد تضمین 
کیفیت و تعالی ســازمانی توضیح 

دهید.
واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
یکی از مدیریت هایی است که زیرمجموعه 
بخش معاونت تکنولــوژی فوالد مبارکه 
است. وظایف این واحد به طورکلی در سه 
بخش تدوین اســتراتژی ها و برنامه های 
سازمان، طراحی سیستم های مدیریتی 
و الگوهای مدیریتی در ســازمان و بخش 
دیگر مربوط به مباحث و رویکردهای حل 
مسئله و مشارکت دادن کارکنان در اجرای 

استراتژی ها و اهداف سازمان است.
چه عاملی می تواند در راســتای 
حفظ و ارتقــای مزیت رقابتی فوالد 

مبارکه با سایر رقبا مفید باشد؟
وقتی از فضای کســب وکار صحبت 
می شود واژه اصلی این فضا رقابت است. 
در این فضا آن چیزی که رقبا را نســبت 
به هم برتری می دهد مزیت های رقابتی 
هست که سازمان ها با آن مواجه هستند. 
نکته قابل توجه این است که این مزیت های 
رقابتی دائمی نیستند و از دست می روند. 
فوالد مبارکه در آستانه ورود به دهه چهارم 
از حیات خود است. حدود ۳۰ سال از عمر 
بهره برداری این شرکت سپری شده است. 
در همه این سال ها یک سری مزیت های 
رقابتی تغییر کرده است. امروزه در سطح 
کشور و حتی در ســطوح باالتر در سطح 
جهانی همه قیمت ها به ســمت واقعی 
سازی و رقابتی پیش می رود. در بسیاری 
از حوزه ها نسبت به سال های پیش مزیت 
هم کم رنگ شده است. در بحث سنگ و 
کنسانتره و معادن وضعیت متفاوت شده 
است. معادن امروز به سمت فوالدسازی 
پیش می روند و تأمین مواد اولیه با چالش 
مواجه شده اســت. پس چیزی که امروز 

فوالد مبارکه به عنوان مزیت رقابتی باید 
روی آن کار کند ســرمایه های انسانی 
خودش است. دانشی که طی این سال ها 
به دست آمده و در این کارخانه وجود دارد، 
نیروی کار ارزشــمندی است که در این 
کارخانه توانمند شده و تربیت یافته واالن 
می تواند به عنوان مزیــت رقابتی فوالد 

مبارکه محسوب شود.
مدیرعامل شــرکت همواره از توسعه 
نیروی انسانی به عنوان یکی از استراتژی های 
فوالد مبارکه نام برده و طی این سال ها در 
سطح کشور هم بر تولید دانش بنیان تمرکز 
شده است. امروزه دیگر داشتن منابع نفت 
و گاز به عنوان مزیت های پایدار شــناخته 
نمی شوند. در عوض این سرمایه های انسانی 
هستند که در همه ســطوح و سازمان ها و 
ازجمله فوالد مبارکه، مزیت رقابتی واقعی 

هستند.
جدیدترین افتخــارات واحد 
تضمین کیفیت و تعالی سازمان چه 

مواردی هستند؟
فوالد مبارکه در سال گذشته در حوزه 
تعالی سازمانی موفق شد برای چهارمین 
سال، تندیس زرین تعالی سازمانی را کسب 
کند که در سطح کشور تنها شرکتی هستیم 
که توانسته ایم این عنوان را چهار دوره داشته 
باشــیم. نباید فراموش کرد که حفظ این 
عنوان شاید مهم تر از کسب آن بود. در حوزه 
مدیریت دانش و سازمان دانشی نوآور جایزه 
جهانی MIKE که یکی از جوایز معتبر در 
حوزه مدیریت دانش است را برای چهارمین 

بار در سطح جهانی دریافت کردیم. در حوزه 
تحول دیجیتال هم برای بار اول در مقیاس 
شرکت های بزرگ تولیدی موفق به کسب 

تندیس برنزین شدیم.
دســتیابی به تولید صنعت سبز 
به چه میزان فوالد مبارکه را به تراز 
جهانی اش نزدیک تر کرده اســت و 
چه برنامه ریزی ها و اقداماتی در این 

خصوص صورت گرفته است؟
برای بقا در کســب وکار، صنعت سبز 

دیگر یک شعار نیست و یک الزام است. اگر 
به فلســفه وجودی که فوالد مبارکه برای 
خودش تعریف کرده تحت عنوان شهروند 
شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای 
بهتر نگاه کنیم متوجه می شــویم آینده 
بهتر یعنی مراقبت از منابع آیندگان و این 
یعنی به هر قیمتی نمی شود تولید کرد و 
از منابع اســتفاده کرد بدون اینکه به فکر 
آیندگان بود. از همین رو صنعت سبز یکی از 
استراتژی های محوری هست که مدیرعامل 
شــرکت به آن اهتمام داشته و برنامه های 
ویژه ای هم در این حوزه تدوین شده است. 
خود مفهوم صنعت سبز زیر چتر بزرگ تر 
و مهم تری تحت عنوان پایداری سازمانی 
قرار می گیرد که موارد مربوط به بحث های 
اجتماعی، زیستی محیطی و کسب وکار را 

تحت پوشش قرار می دهد.
فوالد مبارکه چه شــاخصه ها 
و پارامترهایی را برای طی مســیر 
موفقیت و کسب تندیس ها و افتخارات 

گوناگون رعایت کرده است؟
اگر بخواهیم از تعالی سازمانی تعریفی 
داشته باشیم توجه تعالی سازمانی به رشد 
متوازن اســت، مانند یک انسان متعالی 
که تنها در یــک بعد رشــد نمی کند و به 
همه ابعاد وجودی خویش توجه دارد. یک 
ســازمان متعالی باید یک رشــد متوازن 
بــرای همه ذی نفعــان خــودش فراهم 
کند. اگر صرفا مشــتری ها راضی باشند 
و تأمین کنندگانش ناراضــی یا کارکنان 
نارضایتی داشته باشند، برنامه ها به سرانجام 

نخواهند رسید. رویکردهای سازمان باید 
به گونه ای طراحی شوند که در همه حوزه ها 
خواســته ها و انتظارات ذی نفعان درک 
شود. به همین دلیل اســت که رویکردها 
به گونه ای طراحی شده تا سازمان به یک 
نتیجه متوازن و پایدار در حوزه ها دســت 
پیدا کند. اینکه شما یک سال موفق بشوید و 
سال بعد تکرار نشود نشان می دهد سازمان 
از پایداری الزم در کسب موفقیت برخوردار 
نبوده اســت. فوالد مبارکه از سال ۸۰ این 

تفکر را در تمام رویکردهای خودش جاری 
و ساری کرده و در تمام حوزه های مربوط 
به کارکنان، مشتری ها، تأمین کنندگان و 
جامعه متناسب با الگوی تعالی سازمانی 
رفتار می کند. می تــوان گفت رمز اصلی 
موفقیت هــم اعتقاد و تعهدی اســت که 
رهبری سازمان نسبت به این موضوع دارد 
و این باعث شده باورپذیری در بدنه سازمان 

هم شکل بگیرد.
برنامه ریزی هــا در واحد شــما 
برای سال جاری و قرن جدید با چه 

رویکردی شکل گرفته است؟
برنامه ریزی ها مطابق با استراتژی های 
کلی سازمان طراحی شده است. موضوعاِت 
مربوط به توسعه ســرمایه های انسانی، 
تکنولوژی و نوآوری، صنعت سبز، پایداری 
سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود مواردی است که از سوی مدیریت 
ارشد سازمان مورد تأکید قرارگرفته است. 
وظیفه مــا در این حوزه ها این اســت که 
بتوانیم از طریق توسعه رویکردها مشارکت 
کارکنان را برای دســتیابی به این اهداف 
جلب و جذب نماییم. در این راستا تاش 
کرده ایم با بازنگری در نظام های حل مسئله 
مثل نظام پیشــنهادات و نظام پروژه های 
تحول، مشارکت کارکنان را داشته باشیم 
و بتوانیم در پایان سال به شاخص هایی که 

هدف گذاری شده برسیم.
نظام پیشنهادها تا چه اندازه توجه 

واقعی کسب می کند؟
در مورد فــوالد مبارکــه به طورکلی 
نمی توان نظر داد، در این مورد در نواحی و 
واحدهایی که خود مدیر واحد به مشارکت 
کارکنان خودش معتقد است از این رویکرد 

و ابزار اســتفاده می کند و ایده ها و نظرات 
کارکنان را در راســتای حل مسائل به کار 
می گیرد. در حوزه های مختلف نقاط قوت 
و ضعف وجود دارد اما تمام تاش این است 
که این رویکرد و مشــارکت و کار تیمی را 
به صورت متعادل در تمام ســازمان رشد 

دهیم.
در جهت توســعه قابلیت های 
سازمان چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
همان گونه که اشاره شد، تمرکز اصلی 
در حوزه نیروی انسانی است در این راستا 
و برای اینکه کارکنان در مسیر حل مسائل 
سازمان توانمند شوند به کمک واحد آموزش 
رویکردهای مختلف تدارک دیده شــده 
اســت. معتقدیم به هراندازه که سازمان 
بتواند به صورت چابک تر مسائل خودش 
را پیدا کند، به همان نسبت نیز در حل آن ها 
هم نسبت به سایر رقبا موفق تر خواهد بود. 
اعضای یک خانواده بایــد روش های حل 
مسئله را بدانند و بتوانند در قالب یک کار 
تیمی مسائل را حل کنند و این رویکرد مهم 

ما برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه است.
نقش مدیران سازمانی در ایجاد این 

فرهنگ سازمانی چه می تواند باشد؟
بررسی رمز موفقیت تمام سازمان های 
بزرگ به کلیدواژه فرهنگ سازمانی منتهی 
می شود. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از 
باورها و رفتارها و عاداتی است که افراد یک 
سازمان در حین کار آن را رعایت می کنند و 
هرچقدر غنی تر و قوی تر و در راستای اهداف 
سازمانی باشــد به سازمان کمک می کند 
پایدارتر حرکت کند. فرهنگ ســازمانی 
تمام کارکنان را با خودش همراه می کند. 

برای ایجاد این عادات درست، بدون شک 
رهبران، الگوی ســازمان هستند و بدون 
باورپذیری آن ها نسبت به سازمان طبیعتا 

بدنه به سختی همراه خواهد شد.
برای حفظ ســطح باالی تعالی 
سازمانی چه تدابیری اندیشیده شده 

است؟
عبارتــی وجــود دارد تحــت عنوان 
شــرکت های شکســت ناپذیر و ایــن 
شکست ناپذیری وابســته به فراهم شدن 
یک سری زیرساخت هاست. بدین منظور 
بخش مهمی که ما بــه آن توجه می کنیم 
این اســت که بتوانیم از طریــق نوآوری و 
ایجاد خاقیت و توانمندسازی کارکنان 
این فضا را در فــوالد مبارکه حفظ کنیم تا 
ویژگی شکست ناپذیری برای فوالد مبارکه 

باقی بماند.
سال هاســت که با تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران و شرکت فوالد 
مبارکه روبرو هستیم. این فشارها 
تا چه حد توانسته از حرکت شرکت 
فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی 

جلوگیری کند ؟
طبیعتا تحریم چیز خوبی نیســت و 
هیچ کس نمی تواند مدعی باشــد تحریم 
عامــل مثبتی اســت اما ایــن تحریم ها 
فرصت هایی را برای ســازمان ایجاد کرد و 
خودباوری در صنعت ایران به وجود آورد. 
یکی از این دســتاوردها کســب تندیس 
زرین تعالی بنیاد کیفیت اروپا توسط فوالد 
مبارکه است. کماکان نتایج سازمان این را 
نشان می دهد که باوجود تمامی مشکات 
موجود، این شرکت توانسته به اهداف خود 

دست یابد.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه:

حفظ عنوان دارنده تندیس زرین تعالی سازمانی مهم تر از کسب آن است

نماینده سراب در مجلس شــورای اسامی با تاکید بر اینکه 
معادن و فلزات می توانند بهترین گزینــه برای فاصله گرفتن از 
اقتصادی نفتی باشــند گفت: با توجه به اینکه 7 درصد معادن 
کل جهان در کشــور ما وجود دارد و غنــی از معادن مختلف به 
 خصوص معادن فلزی و متال است، باید نهایت استفاده را از معدن 

به کار گیریم.
یوسف داودی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با یادآوری اینکه 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دستور مقام معظم رهبری و 
قوانین باال دستی، باید وابستگی اقتصاد کشور به نفت کمتر شود 
گفت: قرار نیست وقتی وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش 
می دهیم، مردم را در تنگنا قرار دهیم بلکه باید بخشهای دیگر 
را جایگزین نفت کنیم که معادن و صنایع پایین دستی همچون 

صنعت فوالد می تواند بهترین جایگزین باشد.
نماینده سراب در مجلس شورای اسامی با اعام اینکه برای 
کاهش وابستگی به نفت باید به سوی ســایر موارد و بخشهای 
اقتصادی برویم گفت: این بخشها از محصوالت کشاورزی تا معادن 
را شامل می شود، اما بی شک معادن و بخشهای گسترده صنعتی 
در سراسر کشور همچون فوالدسازی ها بهترین ظرفیت هستند.

وی درآمد ناشی از معادن و صنایع پایین دستی به ویژه فوالد 
را که یکی از مهمترین محورها برای قطع وابستگی به نفت است 
و بر آن تاکید شده را مهمترین سیاست اقتصادی کشور توصیف 
کرد و گفت: مقام معظم رهبری هم در مورد بهره گیری از معادن و 
صنایع پایین دستی همچون فوالدسازی ها نظر مساعد داشتند 
و بر اجرای آن دستور داده اند، بنابراین استفاده از ظرفیت معادن 
که در سیاست کان کشور قرار دارد، ایجاد صنایع پایین دستی 
و بکارگیری آنها در اولویت قرار دارد و باید معادن را اکتشــاف و 

استخراج کنیم و هرچه بدست می آید در صنایع مهم به ارزش 
افزوده تبدیل شود و مانند فوالدسازی ها که سنگ آهن را تبدیل به 

ورق یا تیرآهن می کنند، باید الگو قرار می گیرند.
داودی با تاکید بر اینکه مهمتر از همه این است که مواد معدنی 
خام فروشی نشود گفت: باید مواد معدنی به صنایع پایین دستی 
برود و مسیر تا آخرین حلقه تولیداتی که وجود دارد، طی شود تا 
ارزش افزوده و اشتغالزایی در کشور فراهم شود و به عنوان بهترین 

فرصت باقی بماند.
وی با اشاره به اینکه معادن کشور به صورتی در هر نقطه منتشر 
شده که مس، آلومینیوم، ســرب،؛ روی، آهن و بسیاری موارد 
دیگر در زیر زمین وجود دارد و فقط باید شناسایی، استخراج و به 

محصول نهایی تبدیل شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه صادرات مواد معدنی بازار خوبی در جهان دارد گفت: 
به خصوص در کشورهای همسایه مواد معدنی با استقبال خوبی رو 
به رو می شود، اما محصول نهایی همچون فوالد به اشکال مختلف 

ورق یا میلگرد، تیرآهن و... مورد اقبال است.

وی معادن و صنایع پایین دستی را بهترین ظرفیت برای کشور 
دانست و گفت: معادن و صنایع پایین دستی همچون آهن و فوالد، 
درآمدی بسیار عالی می تواند داشته باشد، بنابر این اگر معادن 
کشور را خوب فعال کنیم و به سوی خلق ثروت با تولید محصول 
نهایی برویم، درآمدهای فلزات می تواند با درآمد نفت برابری کند 

و حتی از نفت بسادگی  عبور کند.
داودی با اشــاره به میزان باالی مواد معدنی در سراسر کشور 
گفت: بسیاری از معادن ما دست نخورده باقی مانده و در بسیاری 
موارد نیز پهنه بسیاری از معادن به وسیله افراد خاصی مال خود 
شــده و اکنون اجازه بهره برداری از ان را نمی دهند که باید این 

معضل شناسایی و مدیریت شود.
وی با اعام اینکه در هر صورت معادن نیز روزی به پایان می 
رســد و باید به فکر جایگزین کردن کاالی دیگری باشیم گفت: 
بســیاری از معادن همچون ذخایر معادن سنگ آهن در برخی 
مناطق رو به پایان است و باید اکتشــاف جدی صورت بگیرد تا 
تجهیزات و تولیداتی که تاکنون شکل گرفته، یک باره از فعالیت 
باز نماند، بلکه با جایگزین کردن معادن جدید، فعالیت شرکتهای 

بزرگی همچون گل گهر و چادرملو ادامه داده شود.
نماینده سراب در مجلس شورای اسامی افزود: مهمتر اینکه 
به واسطه معادن سنگ آهن، کارخانه های فوالد راه اندازی شده 
که اگر قرار باشد این معادن تعطیل شود، فعالیت کارخانه های 
فوالد با مشکل رو به رو میشود، بنابر این باید قبل از رسیدن چنین 

روزهایی باید به فکر چاره اندیشی بود.
وی از کارخانه های بزرگ فوالدسازی در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: ظرفیت بسیار قوی در کشور وجود دارد که کارخان های 
فوالدسازی در کل استانها وجود دارد و در استان آذربایچان شرقی 

نیز معادن بسیاری وجود دارد که باید مشکات آنها را رفع کرد.
داودی از مانع تراشی دستگاهها بر سر راه معادن و فوالدسازی 
انتقاد کرد و گفت: سازمان محیط زیست یا جنگلها ومعادن به بهانه 
های متعدد و البته غیر توجیهی و چالش آفرینی، مانع فعالیت 
معادن می شوند و چوب الی چرخ  تولیدآنها می گذارند که بهتر 
است هر معدنی که در نتیجه اکتشاف شناسایی می شود، هرچه 
سریعتر اقدامات الزم صورت بگیرد تا بهره برداری از آنها انجام شود 

و حتی به کارها سرعت بدهند تا به بهره برداری برسد
وی با اعام اینکه بهره برداری از معادن و صنایع پایین دستی 
همچون معادن سنگ آهن و فوالدسازی ها، اشتعالزایی بسیار 
باالیی دارد، گفت: آهن و فوالد ثروت بسیاری برای کشور می تواند 
ایجاد کند و ارز آوری مناسبی هم دارد که همه این موارد باعث می 

شود توجه الزم به صنعت فوالد صورت بگیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید خام فورشی شود گفت: از همه 
مهمتر دستور مقام معظم رهبری است که تاکید دارند نباید خام 
فروشی صورت بگیرد، در برنامه ششم توسعه نیز بر ایجاد صنایع 
پایین دستی برای جلوگیری از خام فروشی تاکید شده که هرچه 
بیشتر به سمت محصول نهایی برویم و هرچه سریعتر و هرچه 
بیشتر صنایع پایین دستی را ایجاد کنیم، می توانیم بهتر و سریعتر 

به اهداف خودکفایی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است کنســانتره مس یا آهن را 
بفروشیم، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم گفت: بهتر آن است 
که صنایع پایین دستس همچون سیم و کابل برق یا تولید ورق یا 

صورت های دیگر را تولید و عرضه کنیم.
داودی با اعام اینکه از کل منابع و ذخایر جهان بیش از 7 درصد 
آن در اختیار ایران است گفت: در حالی که یک درصد جمعیت 
جهان در ایران و است، از ظرفیت منابع بدرستی استفاده نشده 
و به همین دلیل است که تاکید داریم با وجود تمام تاشها، هنوز 
از ظرفیت بخش معدن و زیر مجموعه های آن بهره الزم صورت 

نگرفته است.

نماینده سراب در مجلس شورای اسالمی؛

معادن و فلزات می توانند بهترین گزینه برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی باشند

گفت و گو


