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می توان فعاالن 
حوزه قراضه  
کشور را در 
یک سایت، 

جمع آوری و در 
آنجا قراضه را 
قیمت گذاری و 
سامان دهی کرد

 

یک��ی از مهم تری��ن و بزرگ ترین چالش ه��ای تولیدکنندگان مقاطع 
برنجی، مالیات ارزش افزوده اس��ت. از آنجا که این فلز بیشتر مواد 
اولیه خود را از بازار قراضه تهیه می کند و با توجه به اینکه فعاالن 
ب��ازار قراضه، فعاالن رس��می اقتصادی به ش��مار نمی روند، یکی از 

حلقه های مالیات دهندگان گم می شود

بر
خ

مش��کل اصلی ما درحال حاض��ر مربوط به 
تامین مواد اولیه است که به واردات وابستگی 
دارد. ح��دود ۶۰ ت��ا ۷۰ درص��د م��واد اولیه 
محص��والت برخی ش��رکت هایی که در حوزه 
مرتبط با فوالد کار می کنند، وارداتی هستند 
و این موضوع سبب ش��ده که نوسان قیمتی 
روی محصوالت ایجاد ش��ود. مش��کل بعدی 
تولیدکنندگان، تامین ارز برای واردات اس��ت 
که بزرگ ترین مش��کل بیشتر تولیدکنندگان 
در نیمه نخست امسال، چالش تامین ارز بوده 

است. 
البته بهای محصوالت و مواد اولیه در سال 
جاری چند برابر با افزایش همراه بوده اس��ت. 
در حقیق��ت به اندازه ای ک��ه ارز افزایش نرخ 
داش��ت، هزینه های تولید نیز به همان اندازه 

گران شد و تولید نیز با تورم همراه بود. 
البت��ه در کن��ار کمبود مواد اولی��ه و گران 
ش��دن هزینه های تولید در برخ��ی صنایع و 
کاالها ش��اهد واردات هستیم؛ واردات کاالیی 
که مشابه آن در داخل هم تولید می شود. این 
در حالی اس��ت که دولت برای واردات برخی 
مواد اولیه، قوانین س��ختگیرانه ای  وضع کرده 
اس��ت. در نتیجه در کنار این موضوع که ماده 
اولیه خود را نمی توانیم به کش��ور وارد کنیم، 
ش��اهد واردات محصوالت مش��ابه به کش��ور 
هستیم.  البته مشکالتی که در زمینه واردات 
و صادرات برای تولیدکنندگان به وجود آمده، 
ناش��ی از قوانین آنی است که از سوی دولت 
پس از تحریم ها وضع شده است چراکه امروز 
ش��اهد یک قانون و فردا شاهد قانون دیگری 
هستیم و این قوانین آنی، قدرت تصمیم گیری 
را از تولیدکنن��ده می گیرند، ب��ه گونه ای که 

برای فردای خود قادر به برنامه ریزی نیست.

فوالد چادرملو سال آینده 
از ظرفیت اسمی یک 

میلیون تن عبور می کند

فوالد چادرملو که با پیشرفته ترین فناوری و 
در اوج تحریم ها به بهره برداری رسیده است، 
۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کش��ور به شمش فوالد 

را تامین می کند.
به گزارش معدن نی��وز، محمود مصری نژاد، 
مدیر مجتم��ع فوالد چادرملو ب��ا بیان اینکه 
دومین س��الی اس��ت ک��ه  از ای��ن کارخانه 
بهره برداری شده، گفت: امیدواریم سال آینده 
به ظرفیت اس��می کارخانه یعنی یک میلیون 

تن فوالد برسیم.
وی افزود: برای امسال تولید ۸۰۰ هزار تن 
فوالد را در این مجتمع برنامه ریزی کردیم اما 
امیدواریم باالتر از ظرفیت برنامه ریزی ش��ده 

تولید کنیم.
مصری نژاد ضمن اشاره به روش به کار رفته 
در این واحد فوالدی اظهار کرد: این کارخانه 
با بهره گیری از روش »هات ش��ارژ« توانسته 
میزان مصرف انرژی را به میزان زیادی کاهش 
ده��د. در این روش، آهن اس��فنجی با دمای 
۶۰۰ تا ۷۰۰ درجه به طور مستقیم وارد کوره 
ذوب ش��ده و همین امر باعث می شود میزان 
مصرف ب��رق کارخانه، یک س��وم از ظرفیت 
 نرمال یک واحد فوالدس��ازی هم سایز کاهش

 یابد.
وی ادام��ه داد: ش��بکه آب مجموع��ه نی��ز 
بسته است و همین امر سبب شده که میزان 
 مصرف آب کارخانه به کمتر از ۴۰ لیتر کاهش 

یابد.
ف��والد  مجتم��ع  تولی��د  مدی��ر  طیب��ی، 
چادرمل��و نیز گف��ت: درحال حاض��ر ظرفیت 
تولی��د روزان��ه مجتمع ۲۵۰۰ ت��ا ۳۰۰۰ تن 
اس��ت و این ب��ه معنای آن اس��ت که حدود 
 ۹۰ درص��د ب��ه ظرفی��ت اس��می کارخان��ه 

رسیده ایم.
 البت��ه کارخانه، یک رکود ۲۱ ذوب معادل 
۳۵۰۰ ت��ن در روز را در کارنامه داش��ته که 
چنانچه این روند ادامه یابد، به جرات می توان 
گفت ف��والد چادرملو از ظرفیت اس��می نیز 

فراتر خواهد رفت.

 دغدغه هایی
 از جنس 
تولید

احد خوشرو، مدیرعامل شرکت گروه 
توسعه صنعتی آسیامجد

 سارا اصغری 
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طوق مالیات ارزش افزوده برپای مقاطع »برنجی«
برنج از مس محکم تر و س��خت تر اس��ت اما به پای 
مقاومت و سختی اس��تیل نمی رسد. از این رو شکل 
دادن آن بسیار راحت بوده و در مقابل گرما و آب شور 
مقاوم اس��ت. به دلیل این ویژگی ها، برنج برای تولید 
لوله، الستیک، ابزارآالت ساختمانی، پیچ، رادیاتورها، 
آالت موس��یقی و خشاب اس��لحه، کاربرد بسیار دارد. 
ظرفیت ایجاد ش��ده در زمینه برنج در کش��ور حدود 
۲۰۰ هزار تن اس��ت؛ ظرفیتی که به خوبی توانس��ته 
اس��ت نیاز داخل را تامین کن��د. از این رو در زمینه 
فلز برنج از واردات بی  نیاز ش��ده ایم، هرچند با وجود 
ام��کان ص��ادرات، تولیدکنن��دگان وارد این مس��یر 
نش��ده اند. درباره فلز برن��ج و وضعیت تولیدکنندگان 
این صنف و مش��کالت آنها،  با علی هوشمند، 
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان مقاطع برنجی به 

گفت وگو نشسته که در ادامه می خوانید. 
مقاط�ع برنجی از چ�ه ترکیباتی تش�کیل  �

شده اند؟
مقاطع برنجی، محصوالت ساخته ش��ده ای به شمار 
می رون��د که به نوعی مواد اولیه هس��تند. البته مواد 
اولیه برنج از مس، روی و س��رب تشکیل شده که با 
همدیگر مخلوط ش��ده و برنج را تشکیل می دهند. به 
طور معمول ۵۷ تا ۶۰ درصد برنج را مس، ۳۸ تا ۴۰ 
درصد آن را روی و حدود ۲ درصد را س��رب تشکیل 
می دهد. از این رو باوجود میزان باالی مس در برنج، 
مقاطع برنجی به نوعی زیرشاخه صنعت مس قلمداد 

می شود. 
فل�ز برن�ج در چ�ه صنایعی بیش�تر کاربرد  �

دارد؟
از برن��ج، مقاطع میلگرد برنجی و ۶ یا ۴ گوش های 
برنجی تهیه ش��ده ک��ه در صنای��ع خانگی همچون 
صنای��ع  گاز،  و  ب��رق  و  آب  اتص��االت  ش��یرآالت، 
خودروس��ازی، صنای��ع الکتریکی، لوس��تر و... به کار 

برده می شوند. 
ظرفیت تولید مقاطع برنجی در کش�ور چه  �

میزان است؟
ظرفیت تولید مقاطع برنجی در ایران ساالنه حدود 
۲۰۰ هزار تن اس��ت. این میزان ظرفیت، کل مصرف 
داخل را پوش��ش می ده��د. برنج ج��زو محصوالتی 
اس��ت که تا پس از انقالب و تا س��ال های ۶۷ تا ۶۸ 
از کش��ورهایی چون کره جنوبی و آلمان وارد می شد 
اما از سال های ۶۸ به بعد تولیدکنندگان خوب ایرانی 

توانستند نیاز داخل را به طور کامل برطرف کنند. 
چن�د کارخانه مقاطع برنج�ی درحال حاضر  �

در کشور وجود دارد؟ 
ح��دود ۵۰ تا ۶۰ کارخانه فع��ال در زمینه مقاطع 
برنجی مش��غول ب��ه کار و تولید هس��تند که از این 
می��زان، ح��دود ۳۰ کارخان��ه عضو انجم��ن صنفی 
تولیدکنندگان مقاطع برنجی هس��تند. البته انجمن 

صنفی در سال ۹۳ ایجاد شد. 

برای تامین مواد اولیه برنج که س�هم عمده  �
آن را م�س ب�ه خود اختص�اص داده اس�ت، با 

مشکلی روبه رو نیستید؟
یکی از مهم ترین مواد اولیه ما قراضه اس��ت که در 
ای��ن زمینه، مس را جمع آوری و ذوب می کنیم. روی 
را نیز به وس��یله قراضه ها جمع آوری می کنیم. البته 
بخشی از مواد اولیه از کاتد مس تهیه می شود که اگر 
بتوانی��م مس خالص را از صنایع ملی مس خریداری 
کنی��م، برای تولیدکنندگان بس��یار بهتر خواهد بود. 
ام��ا به تازگی به صنایع ملی م��س ایران برای تعامل 
بیش��تر مراجع��ه کرده ایم و آنها پرس��یده اند که چرا 
تاکن��ون پیگی��ر این موض��وع نبوده اید؟ البته س��ال 
گذش��ته در تحریم به سر نمی بردیم و قادر به تامین 
 م��واد اولیه خود بودیم اما هم اکن��ون نیازمند تعامل 

هستیم. 
آیا برنج هم صادر می کنید؟  �

می توان مس��یر صادرات را هم��وار کرد اما با وجود 
مشکالتی که بر سر راه صادرات وجود دارد، نمی توان 
به راحتی صادرات انجام داد، البته به صورت فرآوری 
مقاط��ع برنجی و میلگردی، ص��ادرات انجام داده ایم. 

در حال حاضر بازار مناس��بی در کش��ورهای اطراف 
وجود دارد و م��ا هم قابلیت ص��ادرات داریم چراکه 
تولیدکنندگان در این صنعت مشغول به کار هستند. 

مهم ترین مش�کالت تولیدکنندگان مقاطع  �
برنجی چیست؟ 

چالش ه��ای  بزرگ تری��ن  و  مهم تری��ن  از  یک��ی 
تولیدکنندگان مقاطع برنج��ی، مالیات ارزش افزوده 
اس��ت. از آنج��ا که این فلز بیش��تر م��واد اولیه خود 
را از ب��ازار قراض��ه تهیه می کند و ب��ا توجه به اینکه 
فعاالن بازار قراضه، فعاالن رس��می اقتصادی به شمار 
نمی رون��د، یک��ی از حلقه ه��ای مالیات دهندگان گم 
می ش��ود. چگونه می توان از حلقه نخست کسانی که 
قراض��ه را تهیه می کنند، فاکت��ور خرید تهیه کرد تا 
مجب��ور به پرداخت مالیات ش��وند؟ از این رو مالیات 
این بخش بر دوش حلقه بعدی که تولیدکننده است، 
می افتد تا به صورت قانونی و ش��فاف بتواند کارش را 
ادامه دهد. مش��کل دیگر، مالیات ارزش افزوده است 
که نبای��د از تولید گرفته ش��ود بلکه بای��د بر عهده 
مصرف کننده باش��د و یک��ی از بزرگ ترین علت هایی 
که کارخانه های ما را به سمت تعطیلی می کشاند این 

اس��ت که مالیات برعهده تولیدکننده اس��ت. مالیات 
ارزش اف��زوده ممکن اس��ت برای دول��ت درآمدزایی 
کند اما از سوی دیگر، سبب تعطیل شدن واحدهای 

تولیدی و بیکاری می شود. 
چه راهکارهایی را می توان برای وارد کردن  �

بازار قراضه به حلقه مالیات به کار بست؟
می توان جم��ع آوری قراضه ها را به س��مت آنالین 
ش��دن و ش��بکه اینترنتی پیش برد. می توان فعاالن 
حوزه قراضه  کش��ور را در یک سایت جمع آوری کرد 
و در آنجا قراضه را قیمت گذاری و س��امان دهی کرد. 
اگر به این روش پیش برویم می توان به وسیله سایت 
ب��رای خرید و ف��روش قراضه فاکتور ص��ادر کرد. در 
حقیقت ب��ا راه اندازی بورس کاال می ت��وان این بازار 
را سروس��امان داد. البته بازار قراضه، پیچیده  اس��ت 
و در حلقه نخس��ت جمع آوری قراضه به طور معمول 
افرادی با س��طح تحصیالت پایین مشغول به فعالیت 
هس��تند. از ای��ن رو این افراد ب��ازار را کمی پیچیده 

می کنند. 
قیمت مواد اولیه و محصوالت شما از ابتدای  �

سال تا چه اندازه افزایش یافته است؟
 نرخ م��واد اولیه و محصوالت برن��ج از قیمت های 
جهان��ی و دالر تاثیر مس��تقیم می گی��رد. به عبارت 
دیگ��ر، قیم��ت داخلی برن��ج، با این فرم��ول تعیین 
می ش��ود ک��ه ن��رخ جهانی برن��ج ضربدر ن��رخ دالر 
ش��ده و ب��ه صورت آنالی��ن و روزانه تعیی��ن و اعالم 
می ش��ود. از ای��ن رو اگ��ر در بورس فل��زات جهانی، 
قیمت ه��ا تغییر کن��د، همان روز تاثی��رش را بر نرخ 
داخلی خواهد گذاش��ت. البته امس��ال شاهد افزایش 
چن��د براب��ری دالر در کش��ور هس��تیم ک��ه همین 
موض��وع روی نرخ قراضه و محص��والت ما تاثیرگذار 
ش��ده و حدود ۳ برابر افزایش داش��ته است. البته با 
تحوالت ناش��ی از افزایش ن��رخ دالر، تولیدکنندگان 
ای��ن صن��ف متض��رر ش��دند. احتم��ال افزایش نرخ 
 دالر و افزای��ش به��ای محص��والت بازه��م وج��ود

 دارد. 
ب�ه عن�وان س�خن پایان�ی چه نکت�ه ای به  �

ذهن تان می رسد؟
ب��ه عنوان س��خن آخ��ر باید عن��وان کن��م که ما 
هم اکنون در جنگ و نبرد اقتصادی هستیم و وظیفه 
همه تولیدکنندگان به عنوان س��ربازان مقدم در این 
صف، این اس��ت که به هم کم��ک کنیم تا بتوانیم از 
دوران بحرانی تاریک تحریم رد ش��ویم. اگر از سوی 
دول��ت قوانین موازی و اضافی اعمال ش��ود، ضروری 
اس��ت که به س��رعت اصالح ش��وند. باید ش��رایط را 
به گون��ه ای پیش برد که در کمتری��ن زمان ممکن، 
شرایط برای تولید و اشتغال کشور فراهم شود. نباید 
اجازه دهیم که کارخانه ها تعطیل ش��وند. براس��اس 
برآوردها هر کارگری که بیکار ش��ود، ۲۰ برابر حقوق 

دریافتی خود به جامعه هزینه تحمیل می کند.

نعمت ا... محس��نی، مع��اون بازرگانی ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفه��ان گفت: اهتمام به اس��تفاده از 
محص��والت فوالدی نوردی باعث افزایش ایمنی و 

صرفه اقتصادی می شود.
ب��ه گزارش  وی با اش��اره به این موضوع 
ک��ه ف��والد را باید به یک کاالی ب��ا ارزش  افزوده 
ب��اال تبدی��ل ک��رد، اف��زود: عملکرد مناس��ب و 
پایداری بهتر س��ازه های ف��والدی در برابر آتش و 
زلزله، مقاومت بیش��تر س��ازه های فوالدی نسبت 
ب��ه وزن، تاثیرپذیری کمت��ر از عوامل خارجی و 
امکان اس��تفاده بلندمدت از مزای��ای قابل توجه 
 س��ازه های فوالدی در مقابل ساختمان های بتنی 

است. 
معاون بازرگانی ش��رکت با بی��ان اینکه کمبود 

و در دس��ترس نبودن تیرآهن های بال پهن باعث 
افزایش اس��تفاده از تیر ورق ش��ده، گفت: کاهش 
زمان و هزینه س��اخت و آماده سازی، نیاز نداشتن 
ب��ه جوش��کاری و برش��کاری و همچنین کاهش 
 ضایعات، از مزایای استفاده از تیرآهن های بال پهن

است. 
وی یادآور ش��د: در ذوب آهن استراتژی کاهش 
زم��ان تحویل محص��ول به مش��تری را در پیش 
گرفتیم که منجر به کاهش زمان س��اخت خواهد 
ش��د و بهتر اس��ت به ج��ای اس��تفاده از کاالهای 
لوکس در س��اختمان با توجه ب��ه زلزله خیز بودن 
 کشور با استفاده از سازه فوالدی، استحکام را باال 

برد.
 مع��اون بازرگانی ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان  

گفت: دوام و عمر باالی س��ازه ف��والدی، کاهش 
س��طح ج��وش، افزای��ش اطمینان در نارس��ایی 
جوشکاری و کاهش آسیب در برابر زلزله از دیگر 
مزایای استفاده از محصوالت نوردی در مقابل تیر 

ورق است. 
محمد قاس��م وتر، عضو هیات علمی پژوهشگاه 
زلزل��ه  مهندس��ی  و  زلزله شناس��ی  بین الملل��ی 
ضم��ن بازدی��د از غرف��ه ذوب آه��ن اصفه��ان و 
گفت وگ��و با کارشناس��ان ش��رکت گف��ت: تمام 
س��اختمان های باالی ۶ طبقه باید از سازه فوالد 
 اس��تفاده کنند که بهتر اس��ت این سازه ها نوردی

 باشند. 
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: ذوب آهن نیز 
بای��د نیاز بازار را شناس��ایی کن��د و ضمن تولید 

تیرآهن های بال پهن با توان بیش��تری محصوالت 
س��نگین تر را تولید کند. وی افزود: خوش��بختانه 
ذوب آه��ن اصفه��ان مش��کلی در زمینه طراحی 
 محص��والت خود ن��دارد و ای��ن شایس��ته تقدیر 

است.
 عض��و هی��ات علم��ی پژوهش��گاه بین المللی 
گف��ت:  زلزل��ه  مهندس��ی  و  زلزله شناس��ی 
ساختمان های با سازه فلزی در زلزله خسارت جانی 
 ندارن��د و این مورد باید ب��ه مصرف کننده منتقل

 شود.
 عض��و هی��ات علم��ی پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزل��ه ی��ادآور ش��د: 
سازه های فوالدی نسبت به بتنی ۵ درصد فضای 

کمتری اشغال می کنند.

استفاده از 
محصوالت 
فوالدی نوردی 
باعث افزایش 
 ایمنی و 
صرفه اقتصادی 
می شود

ت
ش

دا
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ی

تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در شرکت فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه خبرداد: 

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان مقاطع برنجی در گفت وگو با  عنوان کرد 

بهروز راعی - مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در جلسه 
کارگروه مدیریت ش��رکت با اش��اره به ش��رایط تحریم و لزوم 
حفظ رون��د تولید از تش��کیل کارگروه اقتص��اد مقاومتی در 
شرکت خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی 
و ارزیابی نیازهای شرکت در شرایط تحریم و اجرای اقدامات 
موردنیاز در راس��تای اهداف نظام و منافع ملی است. به خاطر 
داشته باشیم مواردی که در این کارگروه تصمیم گیری و ابالغ 
می ش��وند به سرعت قابل اجرا هس��تند و خارج از روال عادی 

انجام خواهند شد.
دستیابی به فناوری ساخت �

تاکید ب��ر نهادینه کردن دانش و فناوری س��اخت کارخانه 
فوالد، بخش بعدی سخنان حمیدرضا عظیمیان بود. 

، عظیم��ان در این باره گف��ت: اکنون در  ب��ه گزارش 
آستانه ۴۰ س��الگی پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور و خاورمیانه 
به بلوغ رس��یده اس��ت؛ ازاین رو باید عالوه ب��ر تولید فوالد و 

نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این 
 صنعت، به ساخت کارخانه های فوالدسازی نیز همت 
گماریم. وی با اش��اره به اینکه بخ��ش عمده ای از 
قطع��ات و تجهی��زات موردنیاز کارخان��ه فوالد در 
کش��ور بومی سازی شده است، گفت: باید باقیمانده 
قطع��ات موردنیاز صنع��ت فوالد نیز بومی س��ازی 
ش��ود تا فوالد مبارک��ه بتواند س��اخت و راه اندازی 

یک کارخانه ف��والد را در هر نقطه ای از ایران انجام دهد. این 
حرکت بس��یار بزرگی در فوالد مبارکه است و اتفاقی میمون 
و مب��ارک خواه��د بود. عظیمی��ان با تاکید بر اج��رای پروژه 
ن��ورد گرم ۲ گفت: باید هم��ه راهکارهای ممکن برای اجرای 
این پ��روژه را در نظر گرفت زیرا انجام این پروژه در ش��رایط 
موجود برای ش��رکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن 
اینکه راه اندازی واحد نورد گرم مش��ابه نمونه موجود در فوالد 
 مبارکه در ش��رکت فوالد هرمزگان، در چند سال آینده انجام 

می شود.

حمای�ت از صاحبان ایده و س�ازندگان  �
داخلی

مدیرعام��ل فوالد مبارکه با اش��اره ب��ه برگزاری 
جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد با مش��ارکت 
ش��رکت فوالد مبارک��ه در دی  گفت: رویکرد فوالد 
مبارکه بومی سازی اس��ت. در فضای استارت آپ ها 
بحثی ب��ه نام ش��تاب دهنده داریم. ب��ه این معنی 
ک��ه گروه های ج��وان دارای ایده ممکن اس��ت از توان مالی 
و مدیری��ت کافی برای اجرای این ایده ها برخوردار نباش��ند؛ 
ب��ه همین دلیل ش��تاب دهنده ها ب��ه این اف��راد کمک مالی 
می کنن��د و درصورتی که ایده آنها مورد پذی��رش قرار گیرد، 
در ریس��ک مالی ایجاد این پروژه ها ش��ریک می شوند.  وی با 
اش��اره به تغیی��ر رویکرد خرید اقالم موردنیاز ش��رکت گفت: 
درحال حاضر اگر کس��ی اعالم کند که تجهیزی را بومی سازی 
ک��رده، فوالد مبارک��ه، در ص��ورت تایید ارزیاب��ی عملکرد و 
کیفی��ت آن، محصول را خریداری می کن��د اما با تغییری که 

در رویکرد فوالد مبارکه به وجود آمده، در نمایش��گاه دی ماه 
فهرس��ت نیازمندی ه��ا در بخش های مختلف اعالم می ش��ود 
و اگر ش��رکتی ایده س��اخت و تامین هر ی��ک از این اقالم را 
داش��ته باشد و ایده، مورد پذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در 
تامین مالی و ریسک اجرای این پروژه شریک می شود و نقش 
ش��تاب دهنده را برای این اس��تارت آپ های فنی ایفا می کند.  
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: در همین زمینه، هیات داوری 
متش��کل از استادان دانشگاه و مهندسان مجرب فوالد مبارکه 
تش��کیل ش��ده اس��ت. این هیات، وظیفه داوری و غربالگری 
ایده های دریافت��ی را برعهده خواهد داش��ت. پروژه هایی که 
هیات داوران تایید می کنند به ش��بکه قراردارد و مالی فوالد 
مبارکه معرفی می ش��وند تا سرمایه گذاری الزم، بسته به ابعاد 
پروژه انجام شود. چنانچه پروژه به نتیجه برسد، قرارداد خرید 
محصول به صورت تضمین ش��ده با تامین کننده یادشده بسته 
خواهد ش��د. جان کالم اینکه شرکت فوالد مبارکه از صاحبان 

ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.


