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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

از تامین تجهیزات تا صادرات
سیروس موتمن معنقد است، این موضوع که تحریم ها 
تبدیل به فرصت شده اســت، واقعا شعار نیست!. مرد 
باسابقه حوزه فوالد که به » پدر کوره بلند ایران « نیز 
معروف است، تاکید دارد صنعت فوالد کشور طی نیم 
قرن گذشته در کشور به خوبی رشــد کرده و در دل 
تحریم های دهه های گذشته مجموعه عظیمی مانند 
فوالدمبارکه را بنیان نهاده است. چنین صنعتی با این 
دســتاورد بزرگ بدون تردید قادر است از سد تحریم 
های فعلی نیز عبور کند و نشان به آن نشان، که امروز 

صاحب کرسی رتیه  دهم تولید فوالد در سطح...

گفت و گو

فرصت بزرگ صنعت فوالد 
قطب تولید فوالد کشــور، یــک بار دیگــر میزبان 
نمایشــگاهی از جنس فعاالن صنعت فوالد و صنایع 
وابسته شده اســت. یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع 
وابســته اصفهان در شــرایطی برگزار می شود که در 
حالت رکود اقتصــادی و در دورانی کــه بیم  تحریم، 
فضای اقتصادی کشــورمان را تحت تاثیر قرار داده، 
بهترین ابزار برای رونق بخشــی به بازارهای مختلف 
محسوب می شود. نمایشگاه امسال که بیش از 120 

شرکت فعال در این زمینه را گرد هم جمع کرده...

۰۲ ۰۴

رمز عبور از تحریم پوالدین 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان گشایش یافت؛

خروج آمریکا از برجام و بازگشت ســنگین ترین تحریم ها، همواره تاثیرات خود را بر بازار صادراتی فوالد به همراه داشته است. این تحریم ها حتی 
بازارهای صادراتی فی مابین ایران با کشورهای همسایه را نیز با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. کارشناسان صنعت فوالد معتقدند که تحریم ها 
هرچند محدودیت هایی برای صادرات ایجاد کرده، اما این به معنای ایستایی ایران در این حوزه نیست و همواره راهکارهایی برای عبور از آن وجود 
داشته است. از سویی دیگر برخی بر فرصت تحریم تاکید دارند و آن را امکانی برای بالندگی صنعت ایران می دانند. اما برنامه ویژه صنعت فوالد برای 

گذر از تحریم چیست و در این میان، صنایع پایین دست و باالدست چه نقشی بر عهده دارند؟

ویژه نامه



محرم ۱۴۴۱  ۱ شهریور ۱۳۹۸/   ۱۰  /۹۵ شماره  پنجم/  سال 

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

www.eghtesadbazar. ir

1  sep 2019 No.95

info@eghtesadbazar. ir

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از پایان عملیات اجرایی ساخت کارگو ترمینال فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان و افتتاح آن در هفته دولت خبر داد.بهرام سبحانی در اولین جلسه 
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: اخذ مجوز انجمن صادرکنندگان اصفهان و 
ایجاد مراکز رشد صادرات و تجارت الکترونیک در اتاق بازرگانی یکی از گام های بزرگ پارلمان 
بخش خصوصی برای کمک به توسعه صادرات و حمایت از رشد تولید و اشتغال استان است. 

وی یادآور شد: کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی از مهمترین راهکارهای 
رفع مشکالت اقتصادی، اشتغال و معیشتی استان، توسعه صادرات غیر نفتی است.
سیدحسن قاضی عسگر تشکیل کمیته حمل و نقل بین المللی و ایجاد سامانه برخط اعالم 
بار را یکی از نیازهای اصلی اصفهان در زمینه توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: تشکیل 
گروه های صنعتی به منظور توسعه صادرات و همچنین ایجاد نمایشگاه مجازی بین المللی برای 
معرفی محصوالت تولیدی استان از نیازهای اساسی اصفهان در توسعه صادرات خواهد بود. 

  نوسان:  بیش از 120 شرکت بزرگ فعال 
در حوزه فوالد و متالورژی از سراسر کشور 
طی چهار روز میهمان یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشــین آالت و صنایع وابســته اصفهان 

خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار و به نقل 
از شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشــگاه که طی روزهای 
دهم تا سیزدهم شهریورماه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرستان برگزار خواهد شد، شرکت های 
فعال صنعت فوالد، ریخته گری و متالورژی 
از استان ها و شهرهای تهران، اصفهان، قم، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، 
کرمانشــاه، یزد، قزوین، ســاوه، اشتهارد، 
هرمزگان، مازندران و کاشــان را گرد هم 

جمع خواهد کرد.
121 شرکتی که در این دوره از نمایشگاه 
فوالد اصفهان حضور خواهند داشــت، در 
حوزه تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی 
)ریخته گری، عملیــات حرارتی، آبکاری 
و پرداخت، متالــورژی پــودر(، خدمات 
صنعت متالــورژی )مواد اولیــه و کمک 
ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات 
آزمایشگاهی، تســت ها(، ماشین آالت و 
تجهیزات صنعتی وابســته )جرثقیل ها، 
ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، 
اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، روانکارها 
و روغن های صنعتی، صنایع الســتیک و 
نوار نقاله هــا، تصفیه خانه های صنعتی( 
و شــکل دهی فلزات )نــورد، آهنگری و 
جوشــکاری، تراشــکاری، برشــکاری و 
پرسکاری( فعالیت می کنند و محصوالت 
و خدمات برجسته ای را در نمایشگاه عرضه 
خواهند کرد. در کنار همه شــرکت های 
ایرانی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابســته حضور خواهند داشت، 
نماینــدگان شــرکت های خارجــی از 
کشورهای بلژیک، انگلیس، فرانسه، چین، 
سوئیس و جمهوری چک نیز به اصفهان 
خواهند آمد تا آخریــن یافته های خود در 

حوزه صنعت فوالد را به نمایش بگذارند.
فوالد مبارکــه اصفهان و شــرکت های 
زیرمجموعه، شرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، شرکت بین المللی مهندسی ایران 
)ایریتک(، شرکت مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیک و شــرکت فوالد حامیران از 
جمله مهمترین شرکت هایی هستند که 

در نمایشگاه  فوالد امسال حضور یافته اند.
این نمایشــگاه در حالی برگزار می شــود 
که حضور پر رنگ شــرکت های پیمانکار 
فوالد و تنوع بیشتر در حوزه فعالیت تامین 
کنندگان از جمله ویژگی های شــاخص 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
وابســته به شــمار می رود. نکته مهم در 
برگزاری این رویداد نمایشــگاهی، تمرکز 
بر بومی ســازی و توجه به رونــق تولید و 
عبور از بحران در صنعت متالورژی، فوالد 
و زنجیره تامیــن خواهد بود که ســبب 
می شود نمایشــگاه فوالد اصفهان مورد 
توجه بسیاری از فعاالن صنعتی قرار گیرد. 
در کنــار این نمایشــگاه، »همایش عبور 
از بحران ها در صنعت متالــورژی، فوالد 
و زنجیره تامین« طی روزهــای 11 و 12 
شهریورماه برگزار می شود.  عالقمندان به 
بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابسته می توانند از ساعت 16 تا 
22 روزهای 10 تا 13 شهریورماه به محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.

صادرات غیر نفتی؛ راهکارهای رفع مشکالت اقتصادیافتتاح کارگوترمینال فرودگاه اصفهان 
 فوالد کویر

  گزارش

گردهمایی بزرگان
درپایتخت فوالد ایران

Is fahan

 نوسان: رئیــس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان، گفت: با توجه به 
توانمندی اصفهان در صادرات فرش دستباف 
و ماشینی و همچنین مصنوعات طال به همراه 
اشتغالزایی مناســب این بخش ها، صادرات 
فرش و طال را یکــی از مهمترین اولویت های 

صادراتی استان دانست.
ایرج موفق افزود: عالوه براین، توسعه و تقویت  
شــرکت های مدیریت صادرات و همچنین 

تخصصی کردن فعالیت های این شرکت بر 
روی بازارها و محصوالت خــاص از نیازهای 

اصلی توسعه صادرات غیر نفتی استان است. 
وی با تاکید بر ضرورت حضور موفق شرکت 
های صادرات محور در نمایشــگاه های بین 
المللی به منظور توسعه بازاریابی و بازارشناسی، 
از برنامه وزارت صمت برای ارائه بســته های 
مشوق برای حضور این شرکت ها در نمایشگاه 

های بین المللی خبر داد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی  را یکی 
دیگر از ظرفیت های ویژه این استان عنوان و 
بر ضرورت حمایت از توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی تاکید کرد. وی توانمندسازی 
و کمک به توســعه صادرات صنایع کوچک 
و متوسط اســتان را یکی از راهکارهای مهم 
تقویت توان صادراتی استان و کمک به توسعه 

اشتغال وایجاد ارزش افزوده در استان دانست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد:

صادرات خدمات فنی و مهندسی  ظرفیت های ویژه اصفهان است

مدیرعامل شرکت فوالد کویر عنوان کرد:

شرکت فوالد کویر، نزدیک به ۱۷ سال است که مشغول به تولید در زمینه 
فوالدهای ساختمانی و صنعتی است که در حال حاضر به دلیل کمبود 
مواد اولیه با ۶۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کار است. این واحدهای 
فوالدی بخشی از محصوالت خود را به ۲۲ کشور جهان صادر می کند. 
مدیر عامل این واحد فوالدی معتقد است که مسئوالن و دست اندکاران 
دولتی باید در جهت تهیه مواد اولیه واحدهای فوالد تمام تالش خود 
را به کار گیرند تا این واحدهای تولیدی بتوانند تولید بیشتری داشته 
و عالوه بر تامین نیاز داخل به سمت صادرات گام بردارند. با  » احمد 
خوروش«، مدیرعامل شرکت فوالد کویر به گفت و گو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید:

 نوسان: درباره شرکت فوالد کویر بفرمایید؟
کارخانه فوالد کویر واقع در کاشان و در نقطه کویری استان اصفهان قرار گرفته 
است. این منطقه در محلی واقع شده که به لحاظ کشاورزی مناسب نیست، 
ازاین رو به قطب فوالد تبدیل شده است. این شرکت فوالدی نزدیک به 1۷ سال 
است که در عرصه فوالد مشغول به کار است و در این مدت قادر شده که به 
نان و نشان معتبری در زمینه تولید فوالد دست یابد. تولیدات این واحد فوالدی 
در دو دسته تولیدات ساختمانی و صنعتی تقسیم می شود. در حوزه ساختمانی 
انواع میلگردها را تولید می کند و در حوزه تولیدات صنعتی نیز وایرراد از جنس 
فوالد کم کربن برای ساخت انواع الکترود و سیم جوش، مفتول کله زنی سرد و 
فورج سرد، وایررادهای کربن متوسط و کم آلیاژ برای تولید مفتول کله زنی سرد 

و وایرراد فوالدی پرکربن برای تولید انواع سیم های پرکربن را تولید کند. 

 نوسان: تمرکز شرکت فوالد کویر بر تولید ساختمانی است یا صنعتی؟
از سال 13۹1 به بعد شرکت فوالد کویر بیشتر روی صنایع صنعتی متمرکز 
شده  است و با این تولید این فوالدهای صنعتی، ساالنه بین 300 تا 3۵0میلیون 
دالر از خروج ارز جلوگیری می شود. درحال حاضر عالوه بر اینکه قادر شده ایم 
که نیاز داخل را پوشش دهیم، ساالنه بین 200 تا 2۵0هزار تن یعنی حدود 

120میلیون دالر برای کشور ارزآوری کرده ایم. 

 نوسان: با چه میزان ظرفیت مشغول کار هستید؟
 ظرفیت تولید شرکت فوالد کویر یک میلیون و 300هزار تن است که شامل 
۵0درصد محصوالت صنعتی و ۵0درصد محصوالت ساختمانی است. البته 
در زمینه محصوالت ساختمانی از ساختمانی عام نیز عبور کرده  و محصوالت 

خاص تر تولید می کنیم.

 نوسان: آیا صادرات هم انجام می دهید؟
هم اکنون شرکت فوالد کویر به 1۷ تا 22 کشور جهان صادرات دارد.

 نوسان: آیا برای تامین مواد اولیه با مشکلی روبه رو نیستید؟
هم اکنون به دلیل کمبود مواد اولیه کارخانه با حدود 6۵ درصد ظرفیت خود 
مشغول به تولید است که البته امیدواریم مشکل تامین مواد اولیه به زودی 
برطرف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش خود را به کار گرفته است تا 
این مشکل را برای بیشتر تولیدکنندگان فوالد برطرف کند. البته مشکلی اصلی 
در زنجیره فوالد این است که خام فروشی انجام می گیرد. این در حالی است 
که باید از خام فروشی مواد اولیه دست برداشت و به سمت تولید با ارزش افزوده  
پیش رفت. چراکه اگر در صنعت فوالد به باالترین حد ارزش افزوده در کشور 
برسیم، می توانیم به موفقیت های بیشتری در این صنعت دست بیایم. البته 
اگر به آمارهای صادراتی که انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم می کند، نگاهی 
داشته باشید، درمی یابید که تولیدات محصوالت نهایی بین پنج تا هفت برابر 
شده و از سال گذشته تا سال جاری نیز چهار برابر شده است. در این بین بخش 
خصوصی نیز شهامت حضور در بازارهای جهانی را پیدا کرده است و در زمینه 

صادرات با محصوالت ارزش افزوده باالتر نقش پررنگ تری یافته است. 

و  می کنید  ارزیابی  چگونه  را  فوالد  نمایشگاه های  برگزاری  نوسان:   
نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 

وابسته اصفهان را چگونه می بینید؟
نمایشگاه اصفهانی فرصت مناسبی است که صنایع فوالد گردهم  آمده تا از 
دستاورد شرکت ها بهره بگیرند. از آنجا که نمایشگاه اصفهان جایگاه مناسبی در 
حوزه فوالد یافته است، از همین رو شرکت فوالد کویر هر ساله در این نمایشگاه 
حضور داشته است.  البته باید یادآور شوم که با کمک تمامی شرکت های 
فوالدی تصمیم داریم که به زودی نمایشگاه بومی سازی فوالد را نیز در استان 
واحدهای  همکاری  با  که  امیدوار هستیم  همچنین  کنیم.  برگزار  اصفهان 

فوالدسازی این نمایشگاه به زودی برگزار شود.

 نوسان: برای نمایشگاه اصفهان چه دستاوردی دارید؟
 ما قصد داریم که برای نمایشگاه  فوالد اصفهان آخرین دستاوردهای جدید 
فوالد کویر را به نمایش بگذاریم.  بدون شک واحدهای تولیدی باید همان گونه 
که موردنظر دولت و رهبر معظم انقالب است با توجه به رونق تولید و در 
جهت پویایی این کشور کار کنند تا بتوانند سطح اشتغال  کشور را به 
خوبی حفظ کنند. از همین رو ضروری به نظر می رسد که مسئوالن و 
دست اندکاران دولتی نیز در جهت تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی 
بتوانند  تولیدی  واحدهای  این  تا  گرفته  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
تولید بیشتری داشته و عالوه بر تامین نیاز داخل به سمت صادرات 

بیشتر نیز بروند.

نمایشگاه بومی سازی را
در اصفهان برگزار کنیم

سیروس موتمن درباره عبور صنعت فوالد 
از تحریم ها معتقد است:  تحریم های که 
به کشور ما تحمیل شده، در دو بخش بر 
کشور تاثیرگذار بوده است. بخشی از آن 
در رابطه با محدودیت های تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز و کاالهای مصرفی مورد 
نیاز خط تولید است و بخش دیگر در رابطه 

با محدودیت های صادرات فوالد است. 

در تامین تجهیزات 
موفق بوده ایم

موتمن در ادامه با اشاره به تامین تجهیزات 
در دوران تحریم ها گفت: تحریم ها، مربوط 
ما  نمی شود؛  امسال  و  گذشته  سال  به 
سال های طوالنی است که در تحریم ها 
به سر می بریم و این دوران به عنوان یک 

فرصت برای ما تلقی شده است.  
وی با بیان این موضوع که صنعت فوالد از 
دهه ۵0 شمسی در ایران آغاز شده است، 
عنوان کرد: نزدیک به نیم قرن از سابقه 

فوالد در کشورمان می گذرد و طی این 
مدت ما قادر شده ایم که در زمینه طراحی، 
مهندسی، ساخت و اجرای کارخانه های 
فوالدی به خوبی پیشرفت داشته باشیم تا 
بتوانیم سهم قابل توجهی از نیازهای تولید 

فوالد را عهده دار شویم. 

این فعال حوزه فوالد در ادامه خاطرنشان 
طی  کشور  فوالد  صنعت  توسعه  کرد: 
تحریم ها  دوران  در  و  دهه های گذشته 

انجام گرفته است. 
در حال حاضر نیز، با توجه به تحریم های 
یک سال و نیم گذشته در ردیف دهم تولید 
این نشان دهنده  و  قرار گرفته ایم  فوالد 
اوج  ما در دوران  است که  این موضوع 
تحریم ها قادر به تامین تجهیزات مورد

 نیاز خود بوده ایم. 
موتمن، ادامه داد: در دهه ۵0 زمانی که 
راه اندازی  را  آهن  ذوب  داشتیم  قصد 
کنیم از افرادی که استخدام می شدند، 
می پرسیدیم که ذوب آهن چکار می کند؟؛ 
و آنها با سادگی عنوان می کردند که از باال 
سنگ می ریزند و از پایین پیکان بیرون 
می آید. اما زمانی که فوالد مبارکه راه افتاد، 
در نمایشگاهی، فوالد مبارکه یک پیکان 
در غرفه خود گذاشت تا تحقق این امر را 

نشان دهد. 
این پیشکسوت حوزه فوالد ادامه داد:  این 
قابلیت ها در درون کشور ما وجود دارد. این 
موضوع که تحریم ها تبدیل به فرصت شده 

است، واقعا شعار نیست. 
ساخت  سازندگان  ما  دوران  همین  در 
شرکت هایی  آوردیم.  به وجود  را  داخل 
چون ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان 
خالق پیمانکاران ساخت داخل بودند و تا 
به امروز نیز قادر هستیم، قطعات سنگین 
و تکنولوژیک را در کشور بسازیم و نیاز خط 

تولید را پاسخگو باشیم. 
موتمن در ادامه تاکید کرد:  سال گذشته 
مرهون  داشتیم  که  تولیدی  همین 
قادر شدیم  بود که  پشتیبانی خدماتی 

از عهده آن برآییم. باید به این نکته توجه 
دائم  تولید  تولید، خط  داشت که خط 
مداوم  به صورت  باید  این خط  نیست. 
ترمیم و بازسازی و به روز شود. فناوری نو 
جایگزین فناوری های قدیمی شود تا تولید 
چه به لحاظ فنی و چه اقتصادی پاسخگو 

باشد.
تامین  زمینه  در  در  معتقدم  رو  این  از 
تجهیزات صنعت فوالد تاکنون بسیار موفق 
عمل کرده و به تدریج تجهیزات خود را 

جایگزین تجهیزات خارجی نموده ایم. 

صادرات در عبور
از تحریم ها 

این فعال حوزه فوالد در ادامه با اشاره به این 
موضوع که تحریم ها محدودیت هایی را 
نیز برای صادرات کشور ایجاد کرده است، 
عنوان کرد:  موضوع قابل توجه در صنعت 
فوالد این است که اگر ما بتوانیم محصوالت 
فوالدی را با نه به عنوان محصوالت میانی 
با  نهایی  بلکه تولید محصوالت  و خام، 
ارزش افزوده بیشتر تولید کنیم، هم در 
کشور بیشتر قابل مصرف است و هم برای 
صادرات برای کشورهای همسایه ارزش 
بیشتری را برای ما به همراه خواهد داشت. 
همسایه  کشورهای  داد:  ادامه  موتمن 
ما در حال ساخت و ساز هستند و از آنجا 
که در منطقه با تحریم های آمریکا روبه رو 
فرصت  می تواند  کشورها  این  نیستیم، 
مناسبی برای صادرات محصوالت فوالدی 

با ارزش افزوده بیشتر برای ایران باشد. 
 وی در ادامه یادآور شد: کشورهای همسایه 
درگیر جنگ های متوالی بودند و در دوران 
بازسازی قرار دارند و اگر بتوانیم محصوالت 

نیمه نهایی را به محصوالت نهایی تبدیل 
و صادر کنیم، قادر خواهیم بود تا به میزان 
قابل توجهی صادرات به کشورهای دیگر 
مدیرت کنیم و کشورهای اطراف خود را 
چه از بابت مواد و چه از حیث محصوالت 
فوالدی تامین کنیم و صادرات خود را 

رونق دهیم. 
ایجاد  این پرسش که  به  پاسخ  وی در 
کنسرسیوم صادراتی تا چه اندازه می تواند 
بازارهای  یافتن  و  تحریم ها  از  عبور  در 
صادراتی در دوران تحریم  ها به ما کمک 
کند، عنوان کرد:  در بازارهای منطقه در 
و  مانند چین  فوالد، کشورهایی  زمینه 
ترکیه رقیب ما هستند، برای صادرات، 
دولتهای آنها امکانات و تسهیالت الزم را 
در اختیار آنها قرار داده است. دولت های 
این کشورها برای صادرکنندگان از یک 
سو تسهیالت و از سوی دیگر مشوق های 
صادراتی نیز در اختیار آنها قرار داده اند. از 
این رو در زمینه صادرات فوالد در منطقه 

پیشگام شده اند. 
این کارشناس فوالد در ادامه خاطرنشان 
کرد:  در کشور ما نیز مراکز صادراتی وجود 
دارد که متولی صادرات هستند. اما دولت 
باید بیش از پیش برای صادرکنندگان 

مشوق های صادراتی در نظر بگیرد. 
موتمن در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی 
می توان به ۵۵ میلیون تن تولید فوالد 
در چشم انداز سال 1۴0۴ رسید که 20 
میلیون تن آن به صادرات اختصاص یابد. 
جدا از محدودیت های تحریمی، یک سری 
امکانات برای صادرات باید در نظر گرفت تا 
صادرات ما رونق بگیرد. این در حالی است 
که برخی قوانین ما به صورت تحریم های 
داخلی عمل می کنند. اما باید مشوق های 
الزم به صادرکنندگان داده شود تا بتوان 
با کشوری مانند چین رقابت کنند. وی در 
پایان تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت متولی صادرات است و باید در این 
زمینه پیش قدم باشد تا صادرکنندگان از 

تنگاهای صادراتی خارج شوند. 

تنگنای تحریم ؛ در گفت وگو با "سیروس موتمن" پدر کوره بلند فوالد ایران؛

از تامین تجهیزات تا صادرات محصوالت 
این موضوع که تحریم ها تبدیل به فرصت شده، واقعا شعار نیست

ــده  ــت ش ــه فرص ــل ب ــا تبدی ــه تحریم ه ــوع ک ــن موض ــت، ای ــد اس ــن معنق ــیروس موتم س
گزارش

گروه   صنعت
اســت، واقعــا شــعار نیســت!. مــرد باســابقه حــوزه فــوالد کــه بــه » پــدر کــوره بلنــد ایــران « 
نیــز معــروف اســت، تاکیــد دارد صنعــت فــوالد کشــور طــی نیــم قــرن گذشــته در کشــور بــه خوبــی رشــد 
کــرده و در دل تحریــم هــای دهــه های گذشــته مجموعــه عظیمــی ماننــد فوالدمبارکــه را بنیان نهاده اســت. 
چنیــن صنعتــی بــا ایــن دســتاورد بــزرگ بــدون تردیــد قــادر اســت از ســد تحریــم هــای فعلــی نیــز عبور 
کنــد و نشــان بــه آن نشــان، کــه امــروز صاحــب کرســی رتیــه  دهــم تولیــد فــوالد در ســطح جهــان اســت. 

گفت وگوی مفصل ما با سیروس موتمن به چالش های امروز صنعت فوالد اختصاص دارد.

توسعه صنعت فوالد کشور طی دهه های گذشته 
و در دوران تحریم هــا انجــام گرفته اســت و 
نشان دهنده این موضوع است که در دوران اوج 
تحریم ها نیز قادر به تامین تجهیزات مورد نیاز 

خود بوده ایم
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 نوسان:پیشــنهاد ایجاد کنسرسیوم 
صادراتی، چندین ســال اســت که ابتر 
مانــده و جامه عمل نپوشــیده اســت؛ 
پیشنهادی که به گفته تولیدکنندگان و 
کارشناســان این حوزه، بیش از پیش به 
نفع واحدهای کوچک تر در پایین دست 
این زنجیره خواهد بود. راهکاری که انجمن 
تولیدکنندگان فوالد بــه تازگی به دنبال 
عملی کردن آن است. ایجاد کنسرسیوم 
صادراتی برای فوالدی ها نه تنها مفید است 
که یک امر حیاتی برای این صنعت به شمار 
می رود. این مطلــب را مجید محمودی، 
کارشناس فوالد عنوان و اظهار کرد: ایجاد 
کنسرسیوم صادراتی بحث این روزهای 
تولیدکنندگان فوالد است. صادرکنندگان 
بزرگ فوالد شــمش، بیلت و اســلب یا 
محصول میانی تولید می کنند، مانند فوالد 
خوزستان که حدود 60درصد محصول 
خود را صادر می کند یا فوالد هرمزگان که 
اسلب تولید می کند و بیش از ۷0 درصد آن 

را به صادرات اختصاص می دهد. 
محمودی افزود: فوالد کاوه جنوب کیش 
که بیلت تولید می کند، ســال گذشته 
بخش عمده ای از تولید خود را صادر کرد. 
تا حدودی هم فوالد مبارکه اسلب و بیلت و 
ذوب آهن اصفهان میلگرد صادر می کنند. 
در زمینه میلگرد که محصول نهایی است، 
محصوالت ذوب آهن بیشتر در بازار داخل 
مورد استفاده قرار می گیرند و بخشی از آن 
هم صادر می شود. اما سایر تولیدکنندگان 
میلگرد بخش خصوصی هســتند که در 
زمینه صادرات و بازاریابی، شــرکت های 

ضعیفی هستند. 
محمودی در ادامه با بیان این موضوع که 
ایجاد کنسرســیوم می تواند چند مزیت 
داشته باشد، عنوان کرد: این کنسرسیوم 
می تواند از یک سو واحدها را برای صادرات 
تجمیع کند و در تعامل بــا یکدیگر قرار 
دهد؛ چراکه با توجه به رکــود داخل در 
زمینه ساخت وساز، اگر بخش خصوصی 
صادرات نداشته باشند، زمین گیر خواهند 
شد و از آنجا که شرکت های کوچک بنیه 
مالی قوی برای تامین مــواد ندارند و اگر 
قرار باشد محصول شان تقاضایی نداشته 
باشد، از گردونه تولید خارج خواهند شد. 
بنابراین این روزها صادرات برای واحدهای 
کوچک تر امری حیاتی به شمار می رود. 
وی در ادامه یادآور شــد: در زمینه تولید 
محصول نهایی، شــرکت فوالد مبارکه 
ورق تولید می کند که بخش عمده آن در 
داخل به مصرف می رســد و بخش دیگر 
هم مورد مصرف تولیدکنندگان میلگرد 
است. تولیدکنندگان میلگرد که بیشتر 
بخش خصوصی هســتند، این روزها در 
رکود به سر می برند، اگر این تولیدکنندگان 
قادر به صادرات نباشند، با تعطیلی روبه رو 

خواهند شد.
 این کارشناس فوالد در ادامه تاکید کرد: با 
توجه به اینکه این شرکت های کوچک که 
بیشتر خصوصی هستند، توانایی بازاریابی 
یا دفترهای خارجی ندارند، ازاین رو ایجاد 
کنسرســیوم صادراتی برای آنها بسیار 
ضروری است؛ چراکه شرکت های بزرگ 
توانمندی های باالیی دارند و به راحتی قادر 
به بازاریابی و صادرات هستند. محمودی 
در ادامــه توضیح داد: این شــرکت های 
کوچک که حــدود 10 تا 1۵ شــرکت 
هستند و میلگرد تولید می کنند، ۵0درصد 
تولید آنها مازاد اســت که باید به سمت 

صادرات پیش بروند. 
وی افزود: امیدواریم که این کنسرسیوم 
ایجاد شود؛ چراکه نه تنها مفید است، بلکه 

حیاتی است.

محمود بندرچی مدیر برگزاری یازدهمین نمایشگاه متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین 
آالت و صنایع وابسته از جمله مهم تری محور های همایش "عبور از بحران در صنعت متالورژی، 
فوالد و زنجیره تامین" را تحلیل برنامه های این حوزه در کوتاه مدت و میان مدت عنوان کرد 
و گفت: در این همایش شیوه های بهره برداری از ظرفیت های فعلی کشور، بهینه سازی تولید 
فلزات و افزایش بهره وری، تامین مواد اولیه در زنجیره تولید فوالد و صنایع متالورژی در قالب 
موضوعات تخصصی و مورد بحث صاحبان دانش نمایشــگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر عامل شــرکت  فوالد تکنیک، گفت: ســند جامع فوالد، این امــکان را به وجود 
آورد که بدانیم در کــدام بخش ها کمبود داریــم؛ اما اتفاقی که در زمــان تدوین افتاد 
این بود که مــا بیش از همه روی صــادرات و بعــد از آن بر زنجیره تولیــد کار کردیم. 
به گفتــه محمد ابــکا، در همان ابتــدای تدوین طرح جامــع، این نکته مــورد توجه 
قرار گرفــت کــه تولیدکننــدگان در صورتی که اکتشــافات جوابگوی آنها نباشــد، 
باید بــه ســمت واردات حرکت کنند؛ روشــی که در تمــام دنیا جوابگو بوده اســت.

واردات در تمام دنیا جوابگو بوده استظرفیت های فوالد کشور بررسی می شوند

گزارش

سندیکا

کنسرسیوم صادراتی
موضوع روز فوالدی ها

صنعت فوالد در تیرس بخشنامه های متناقض؛

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
توسعۀ تولید محصوالت ویژه در شرکت گفت: 
تیم های تحقیقاتی در فوالدمبارکه باید برای 
گسترش تولید محصوالت خاص برنامه های 
مدونی داشته باشند و با همکاری واحدهای 
تولیدکننده شرایطی فراهم کنند تا هرگاه 
نیاز باشد، محصوالت جدید را به هر میزان که 
سفارش داشته باشیم، تولید کنند و توانمندی 
تولید پایدار در شرکت همچنان با قوت و 

صالبت ادامه داشته باشد.
حمیدرضا عظیمیان، با اشاره به اهمیت ایجاد 
یک واحد پایلوت برای تولید برخی محصوالت 
جدید در نواحی تصریح کرد: همانگونه که 

واحد پایلوت در ناحیۀ آهنسازی شرکت وجود 
دارد، باید با مطالعۀ طرح و بررسی های دقیق 
به سمتی حرکت کنیم که در واحدهای پایلوِت 
کوچکتر از خطوط اصلی، ابتدا محصوالت 
جدید تولید شود تا بتوان با صرف کمترین 
هزینه در مواد اولیه، نیروی انسانی و وقت، به 
اطالعات عدم و نفع تولید محصول جدید دست 
یافت. در این صورت تصمیم گیری برای ورود به 
تولید انواع محصوالت بسیار به صرفه تر است و 

با خطای کمتری مواجه خواهد بود.

فوالدمبارکه 
باید به معادن متصل شود

وی اضافه کرد: فوالد مبارکه باید برای تکمیل 
حداکثری زنجیرۀ تولید فوالد، به معادن وصل 
شود. این امر اجتناب ناپذیر است و باید برای 
آن برنامه های بلندمدت، زودبازده، دقیق و 
مدونی داشته باشیم. عظیمیان تصریح کرد: 
خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده و 
همکاری خوب مسئولین کشور انشاءاهلل به 
زودی مشکل تأمین سنگ آهن فوالدسازان 

کشور نیز مرتفع خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان با بیان اینکه کارخانه 
از اهمیت ویژه ای  اردکان  الکترودگرافیتی 
برخوردار است، افزود: فوالدمبارکه با در اختیار 
گذاشتن منابع و امکانات خود، تمام حمایت و 
تالش خویش را به کار خواهد بست تا کارخانه 
تولید الکترود گرافیتی اردکان هرچه زودتر 
به تولید برسد. وی در ادامه اظهار امیدواری 
کرد: تا سال آینده به پیشرفت های خوبی 
این  فاز نخست  ان شااله  و  خواهیم رسید 
کارخانه استراتژیک با همکاری فوالد مبارکه 
به بهره برداری خواهد رسید. همچنین تالش 
خواهد شد نمونه های آزمایشی در سال جاری 

تولید گردد.

معدنی ها فوالدساز شده اند
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان با طرح این موضوع که فوالد مبارکه 
همواره دو میلیون دپو داشته که موارد مورد 

نیاز از آن استفاده می کرد، عنوان کرد: در 6 
ماه گذشته ذخیره 2 میلیون تنی این شرکت 
مصرف و این امر موجب شد تا این شرکت 
دپوی خود را به طور کامل از دست بدهد. به 
گفته عظیمیان، اتفاقی که در سال های اخیر 
رخ داد این بود که معدنی ها فوالدساز شده اند 
و صادرات برای آنها نسبت به تامین نیاز داخل 
جذاب تر شده است؛ روندی که موجب شده در 
هفته های اخیر و در راستای تامین مواد اولیه نیز 
خرید معدن را در دستورکار قرار دهیم؛ اقدامی 
صورت  معدنی ها  عدم همکاری  به دلیل  که 
گرفته است.  به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان، تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکل 
بازار مواجه نیستند، بلکه با صف خرید هم مواجه 
هستند و در صورتی که مواد اولیه مورد نیاز 
تولیدکنندگان تامین شود، افت تولیدی که در 
ماه های اخیر با آن روبه رو شده ایم از بین می رود. 
عظیمیان از توافق با چینی ها برای ساخت نورد 
2 در فوالد مبارکه خبر داد و در این خصوص 
گفت: پس از چندماه مذاکره فشرده با چینی ها 
باالخره توافق نهایی حاصل شده و طی روزهای 
اخیر قرارداد ساخت نورد2 با این کشور به امضا 

خواهد رسید.

تأکید بر اهمیت 
تکمیل زنجیرۀ فوالد

حمیدرضا عظیمیان،  بهره برداری هرچــه 
سریعتر از کارخانۀ تولید کنسانتره سنگان 
را یکی از اهداف کالن فوالد مبارکه دانست 

و گفت: با به بار نشاندن سرمایه گذاری های 
انجام شده در این منطقه و به تولید رسیدن 
این خط تولید می توان به تأمین سنگ آهن 

موردنیاز فوالد مبارکه کمک کرد. 
وی با اشاره به طرح موفقیـت آمیز گندله سازی 
سنگان و با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیرۀ 
فوالد در ایجاد ارزش افزوده بیشتر تصریح کرد: 
تمامی برنامه های فوالد مبارکه، اعم از تولید و 
توسعه، باید بر مبنای اهداف کالن شرکت و با 
درنظرگرفتن اولویت و در وقت تعیین شده به 

بهره برداری برسند.
 در نظر داشته باشیم که کارخانۀ ۵ میلیون 
تنی تولید کنسانتره می تواند نیاز کارخانۀ 
۵ میلیون تنی گندله سازی سنگان و در ادامه 
بخشی از نیاز کارخانه های احیا مستقیم گروه 

فوالد مبارکه را تأمین کند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به فاصلۀ میزان 
بهره وری نیروی انسانی در کشورهای توسعه 
یافته و کشورهای جهان سوم و درحال توسعه 
تصریح کرد: برای رسیدن به استانداردهای 
جهانی، در اهداف کالن فوالد مبارکه در حوزۀ 
بهره وری نیروی انسانی، تولید 1000 تن 
فوالد به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است 
و امیدواریم با بهینه سازی برنامه ها و همت 
فزایندۀ نیروی انسانی متعهد شرکت به این 

مهم دست یابیم.

تالش برای ارتقا 
در رنکینگ جهانی

حفظ سهم فوالد مبارکه از تولید فوالد کشور 
بود که مدیرعامل فوالد  از دیگر مباحثی 
مبارکه ضمن اشاره به آن گفت: در حال حاضر، 
فوالد ایران در رنکینگ جهانی رتبۀ دهم و در 
بین کشورهای اسالمی رتبۀ دوم را به خود 
اختصاص داده است. برای دستیابی به رتبۀ 
نهم جهانی و کم کردن فاصله با ردۀ اول در بین 

کشورهای اسالمی باید با همکاری مسئوالن و 
نهادهای مرتبط و با اجرا و بهرهبردارِی طرح 
هایی همچون طرح جامع 10 میلیون تنی 
فوالد منطقۀ ویژۀ صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس در استان هرمزگان در این مسیر گام 

برداریم.
پایانی  بخش  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
سخنان خود اظهار داشت: درست است که 
فوالد مبارکه در منطقۀ اصفهان بنا نهاده شده، 
اما نباید فراموش کرد که این دستاورد بزرگ 
صنعتی کشور که درست در زمان جنگ و 
با اولویت دستیابی به تولید ورق و رهایی از 
وابستگی به واردات ساخته شده است، سرمایۀ 
ملی است؛ از این رو همۀ مردم و مسئوالن باید 
به دوراز هرگونه نگاه منطق های و قومی از دل 

و جان برای حفظ و ارتقای آن همت کنند.

دستاوردهای "فوالدمبارکه" در گفت وگو با "حمیدرضا عظیمیان"؛

روزهای سخت؛ افق روشن
عظیمیان: اگر مواد اولیه تامین شود، افت تولید ماه های اخیر نیز از بین می رود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه معتقد است، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری 
امسال با عنوان »رونق تولید« و همچنین تاکید وزیر محترم صنعت، معدن تجارت بر توجه به تولید ملی، 
فوالدمبارکه تمام توان خود را برای راه اندازی کارخانه الکترود گرافیتی اردکان به کار می گیرد. حمیدرضا عظیمیان همچنین 
از توافق با چینی ها برای ساخت نورد ۲ در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: پس از چندماه مذاکره فشرده با چینی ها باالخره 

توافق نهایی حاصل شده و طی روزهای اخیر قرارداد ساخت نورد۲ با این کشور به امضا خواهد رسید.

گزارش
گروه  صنعت

citizen

 نوســان:  بهادر احرامیان گفت: انجمن 
فوالد قبال از وزارت صمت خواســته بود به 
منظور توسعه صادرات فوالد، اعطای مجوز 
صادرات را به عرضه داخلی گــره نزند که 
خوشبختانه با مصوبه اخیر، پیشنهاد انجمن 
فوالد در خصوص شــرکت هــای نوردی 

پذیرفته شده است. 
نایب رئیس انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
ایران اضافــه کرد: وزارت صمــت در مورد 
شرکت های نوردی که از بورس کاال شمش 
خریداری نکرده اند، صــادرات را به رعایت 
کف عرضه گره نخواهد زد که این خبر بسیار 

خوبی برای نوردکاران بــوده و آنها قادر به 
ادامه روند صادرات خود در ماه های آینده 
خواهد بود. وی تاکید کرد: انجمن و شرکت 
های نوردی معتقدند از آنجا که عرضه داخل 
بسیار بیشــتر از نیاز داخلی است لذا نیازی 
به این میــزان باالی مداخلــه در تنظیم و 
ســرکوب قیمت ها وجود نــدارد و قوانین 
عرضه و تقاضا به خوبی تعیین کننده نرخ 
ها خواهد بود. وی تصریح کرد: توجه داشته 
باشید، قبل از التهابات ارزی، قیمت مقاطع 
طویل در بازار ایران ارزان تر از ســایر نقاط 
دنیا بود و اکنون نیز که شــرایط اقتصادی 

ثبات پیدا کرده، هیچگونــه نگرانی از بابت 
تنظیم بازار داخل نخواهیم داشت.

الزم به ذکر است، براساس بخشنامه قبلی 
سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت، صادرات محصوالت نوردی 
بدون در نظــر گرفتن شــرایط عرضه در 
بورس کاال تا پایان مرداد ماه تمدید شــده 
بود که با این اوصاف از پایان مرداد ماه به بعد 
تنها شرکت هایی که از بورس کاال شمش 
خریداری نکرده اند نگرانــی از بابت توقف 
صادراتشــان به دلیل عدم عرضه در بورس 

کاال نخواهند داشت.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

 نگرانی از بابت تنظیم بازار داخل نداریم

 صنعت فوالد از جمله صنایعی است که در طی سال های اخیر 
و خصوصاً سال های ۹۷ و ۹۸ به شدت مورد هدف بخشنامه های 
فشار  یک سو  از  است.  شده  دولت  دخالت های  و  متناقض 
در  فوالدساز  بزرگ  بنگاه های  نام  باره  چند  تکرار  و  خارجی 
لیست تحریمی آمریکا و از دیگر سو، فشارهای داخلی دولت به 
بهانه تنظیم بازار و محدودیت و ممنوعیت صادرات باعث شده 
تا سال رونق تولید، محدودیت ها علیه این صنعت پیشران به 
بیشترین حد خود رسیده و عمالً در پاره ای از اوقات، واحدها با 

توقف تولید مواجه شوند.
اگر چه در اغلب اوقات، بخشنامه های وزارت صمت واحدهای باالدستی فوالدی را 
مکلف به رعایت سهمیه و عرضه در بورس کاال به قیمت دستوری می کرد اما دو 
بخشنامه اخیر این وزارتخانه، کل زنجیره را شامل شده و موجب اعتراض بسیار از 

فعاالن زنجیره فوالد را فراهم آورده است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل کشور در این ارتباط معتقد است: واحدهای صنعتی 
پیش تر نیز بارها از طریق اتاق بازرگانی به دولت اعالم کرده اند که در زمان اتخاذ 
تصمیمات مهم در رابطه با صنعت، از مشورت انجمن ها، تشکل ها و اصناف استفاده 
کنند و بر همین اساس در قانون بهبود محیط کسب وکار، دولت »مکلف« و نه 
»صاحب اختیار« به استفاده از نظر این تشکل ها در خصوص اتخاذ تصمیمات در 

رابطه با محیط کسب وکار بخش خصوصی است.
امیرحسین کاوه اعالم داشت: از طرفی دیگر، اسحق جهانگیری در تاریخ 12 و 
1۹ تیر ماه در بخشنامه ای خطاب به همه وزارتخانه ها، تأکید کرده که تشکل ها 
باید در تصمیم گیری های مربوطه مورد مشورت قرار گیرند و معاون حقوقی 
ریاست جمهوری نیز بخشنامه ای با همین مضمون صادر کرد و حتی معاون اول 
رئیس جمهوری در جلسه با تشکل ها متذکر شد که اگر تصمیمی بدون مشورت 

تشکل ها انجام پذیرد از سوی من باطل می شود. 
وی یادآور شد: می بینیم در عمل این اتفاق نمی افتد و در بحرانی ترین شرایط 
اقتصادی و در وضعیتی که تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه جنگ 
اقتصادی در حال نبرد هستند، دستوراتی صادر می شود که نه تنها انگیزه نبرد را از 

آن ها می گیرد بلکه آن ها را خلع سالح نیز می کند.
کاوه متذکر شد: در بخشنامه ای که چند روز پیش از سوی معاون معدنی و فلزی 
وزارت صمت صادر شده، موضوع رعایت کف عرضه در کل زنجیره فوالدی مورد 
بحث است که واحدهایی که این موضوع را رعایت نکرده اند به تعزیرات معرفی 

شوند و کدهای بورسی و صادرات آن ها بسته شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران خاطرنشان کرد: این نامه نه به صورت کمی و 
نه به صورت کیفی قابل دفاع نیست و 8 اشکال فنی به آن وارد بوده و اولین اشکال 
این است که معاون وزیر صنعت در ابتدای نامه قضاوت کرده و اعالم داشته که کف 
عرضه رعایت نشده است، در حالی که هیچ کف عرضه ای مورد توافق نگرفته است.

به گفته وی، شرکت بورس کاال شرکتی خصوصی است که درآمد آن به سهامداران 
بورس کاال می رسد و وزارت صنعت نباید در مقام بازاریاب برای یک شرکت 
خصوصی حاضر شود و موضوع دیگر این است که بورس کاال هم اعالم کرده که 
این بازار برای خرده فروشی مناسب نبوده و از این رو نمی توان لوله پروفیل را در 
بورس کاال عرضه کرد و تعدد مشتریان خرد در بازار لوله و پروفیل و وجود بیش 
از 1۴0 کارخانه در اقصی نقاط کشور باعث شده تا نتوان این محصول را به صورت 

متمرکز و عمده در بورس کاال عرضه کرد.
کاوه ادامه داد: این بخشنامه به انجمن فوالد و سندیکای لوله و پروفیل رونوشت 
شده و هیچ کدام از این دو انجمن از صدور نامه اطالعی نداشته اند و وقتی هیچ 
هماهنگی در هنگام تدوین بخشنامه صورت نگرفته چگونه انتظار تعامل با بخش 
خصوصی را دارند.  وی افزود: با این بخشنامه صدر تا ذیل زنجیره فوالد به هم 
ریخته و این به هم ریختگی باعث اعتراض همه فعاالن صنعت فوالد از باال دست تا 
پایین دست شده است و با این بخشنامه های شبانه و تک بعدی نمی توان به رونق 

تولید در صنعت فوالد امید داشت.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل خاطرنشان کرد: دولت اگر قصد اعمال نظر و کنترل 
بازار فوالد را دارد باید ابتدا از نظرات تخصصی بخش خصوصی استفاده کند و 

سپس بخشنامه و دستورالعمل صادر کند.
وی در پایان تأکید کرد: سندیکای لوله و پروفیل با وجود مشکالت ماهیتی که برای 
عرضه محصوالت این صنعت در بورس کاال وجود داشت به دلیل تأکید دولت، 
درخواست اخذ کد بورسی به بورس کاال داده و در تیر ماه، بورس کاال نامه ای برای 
شروع آموزش به واحدهای تولیدی زده و هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشته، دولت 
درخواست انسداد کدهای بورسی را صادر کرده و این در حالی است که تا کنون 
لوله و پروفیلی در بورس کاال پذیرش نشده که حال بر سر رعایت یا عدم رعایت 

کف عرضه آن، حکمی صادر شود.

اشکاالت هشت گانه 
به نامه معاون وزیر

پس از چندماه مذاکره فشرده با چینی ها باالخره 
توافق نهایی حاصل شــده و طی روزهای اخیر 
قرارداد ســاخت نورد۲ با این کشــور به امضا 

خواهد رسید

تمامی برنامه های فوالد مبارکه، اعم از تولید و 
توسعه، باید بر مبنای اهداف کالن شرکت و با 
درنظرگرفتن اولویت و در وقت تعیین شده به 

بهره برداری برسند
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دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: برای حمایت واقعی از موضوع بومی سازی دو 
ساختار اطالعاتی - ارتباطاتی و ساختار حمایت مالی الزم است که در حوزه فوالد با راه اندازی 
سامانه جامع بومی سازی زنجیره فوالد و تشــکیل صندوق پژوهش و فناوری فوالد ایران 
ساختارهای الزم در حال شکل گیری است.سیدرسول خلیفه سلطانی افزود: هدف بومی 
سازی با جدیت آغاز شده و با همکاری مجموعه فوالد کشور در سال گذشته روبرو شده که 

تبلور آن در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران بود.

تنها راهکاری که برای رفع مشکالت تولید به منظور تحقق یک رابطه برد-برد هم برای 
دولت و هم تولید کننده می توان پیشنهاد داد، صادرات است. سید رضا شهرستانی عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد به وب سایت تخصصی "چیالن" گفته است، 
فوالد در بازار داخل با مازاد عرضه مواجه اســت و با توجه به کیفیت محصوالت فوالدی 
ایران که در دنیا نیز جایگاه خود را پیدا کرده باید بر روی صادرات آن برنامه ریزی و مشوق 

هایی را برای این صادرات در نظر گرفت.

 نوسان: به عنوان میزبان یازدهمین 
متالورژی،  بین المللی  نمایشگاه 
و  ماشین آالت  ریخته گری،  فوالد، 
صنایع وابسته و همچنین در جایگاه 
یک مدیر اقتصادی، شرایط کنونی 
چگونه  را  کشور  در  فوالد  صنعت 

ارزیابی می کنید؟
نشان  کشور  فوالد  صنعت  گذشته 
می دهد که این صنعت برای پاسخگویی 
به نیازهای جامعه گسترش نیافته بلکه 
بیشتر متأثر از مسائل سیاسی و روابط 
خاص اقتصادی با خارج بوده است؛ بدیهی 
است برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیاز 
داخلی، نیازمند مطالعات فنی و اقتصادی 
متمرکز است که باید با جدیت به آن 

پرداخت.
 در این بین اگرچه به علت مزایای نسبی 
تولید فوالد در داخل، به خوبی می توان با 
واردات آن مقابله و رقابت کرد ولی توان 
رقابت با توجه به شرایط تولیدی رقبا برای 
جهانی  بازارهای  به  محصوالت  صدور 

همچنان ضعیف است.
فوالد  تقاضای  الگوی  بنابراین شناخت 
کشور و پیش بینی آن، زیربنای هرگونه 
برنامه ریزی تولید، بهینه سازی و توسعه 
اولویت  از  و  بوده  کشور  فوالد  صنعت 
ویژهای برخوردار است. پس از انجام این 
مراحل و حصول اطمینان تأمین نیازهای 
به  ورود  درباره  می توان  کشور  داخلی 
مطالعه  و  بررسی  به  جهانی  بازارهای 

پرداخت.

 نوسان:یعنی اعتقاد دارید که پیش 
باید  فوالد،  حوزه  در  کاری  هر  از 
برنامه ریزی کرد و توسعه صنعت را 

بهینه سازی کرد؟
بله؛ به این نکته دقت داشته باشید که 
فوالد از جمله صنایعی است که برحسب 
جریان مواد اولیه، ایجاد درآمد و اشتغال، 
دارای ارتباطات پسین و پیشین بسیار 

قوی است؛ به طوری که کلیه اقتصادهای 
صنعتی مهم با وجود یک صنعت فوالد 
قدرتمند شناخته می شوند و حتی رشد 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی 
در مراحل اولیه توسعه تا حد وسیعی به 

قدرت صنایع فوالد وابسته بوده است. 
در کشور ما علیرغم اینکه سابقه تولید 
باز  پیش  قرن  نیم  از  بیش  به  فوالد 
می گردد، به این علت که ایجاد و گسترش 
صنعت فوالد از ابتدا مبنی بر راهبرد تأمین 
لزوم  و  کشور  صنعتی  توسعه  نیازهای 
جایگزینی واردات صورت گرفته، کانون 
توجه بخش خصوصی به سمت صنایع 
عنوان  به  دولت  و  یافت  مصرفی سوق 
متولی این صنعت از ابتدایی ترین حلقه 
تولید فوالد تا انتهای فرایند قیمت گذاری 

را تحت کنترل و نظارت داشته و دارد.

 نوسان  : با همه این موارد، اکنون 
صنایع فوالد وضعیت مطلوبی ندارد؛ 
تحریم ها، قیمت گذاری، تاثیرپذیری 
از قیمت جهانی و... باعث ایجاد بیم ها 
و نگرانی هایی برای این صنعت شده 
است. چگونه می توان از این شرایط 

خارج شد؟
پیشرفته جهان،  از کشورهای  بسیاری 
صنعت فوالد را به عنوان یک صنعت ملی 
استراتژیک با محوریت دولت توسعه گرا یا 
به رهبری دولت بنا نهادند. ایجاد شرایط 
رقابتی و جلوگیری از قیمتگذاری دولتی، 
مدت  بلند  در  قیمت  کاهش  موجب 

خواهد شد.
 اغلب قیمت فوالد در کشورهای سرمایه 
داری براساس نظام بازار تعیین می شود 
و کمتر اتفاق می افتد که با وجود کاالی 
کافی در بازار، تقاضای ارضا نشده وجود 

داشته باشد.
 اما در کشور ما به ویژه در سال های اخیر 
به علت وجود شرایط بحرانی جنگ و 
بازار  در  ها  قیمت  اقتصادی،  محاصره 

تعیین نمی شده اند، بلکه اغلب، مسئولین 
برنامه ریزی کشور قیمت کاالهای اساسی 

نظیر فوالد را تعیین کرده اند. 
این مسئله در کنار سهمیه بندی های 
ایجاد شده برای مصرف کنندگان باعث 

ایجاد تقاضای اشباع نشده شده است. 

 نوسان :آیا برگزاری نمایشگاه فوالد 
برون رفت  برای  را  شرایط  می تواند 
فعاالن این صنعت از مشکالت فراهم 

کند؟
اثرات  اما  این موضوع امکان پذیر است. 
نمی دهد.  روی  مستقیم  به صورت  آن 
متالورژی،  و  فوالد  صنعت  نمایشگاه 
بستر مناسبی برای نمایش همه طیف 
محصوالت و خدمات مربوط به صنعت 

فوالد است.
 این نمایشگاه به شرکت ها امکان می دهد 
تا همکاری تجاری در ایران را به حداکثر 
برسانند و همچنین قدرت صنعت فوالد 

ایران را به نمایش بگذارند. 
باید یقین داشت که نمایشگاه فوالد محل 
دیدار غرفه داران خالق و بررسی بازارهای 

هدف در این زمینه است. 
پس می توان به آن به عنوان فرصتی برای 
مالقات با بازدیدکنندگان واجد شرایط از 

نقاط مختلف کشور نگاه کرد. 
کنندگان،  تأمین  تولیدکنندگان، 
سازمان های  و  بازرگانان  واردکنندگان، 
غیردولتی صنعت در یک زمان و یک جا 
با یکدیگر مالقات می کنند و تقاضاها و 
انتظارات بازار را از نزدیک دنبال می کنند. 
نمایشگاه، فرصتی برای کشف محصوالت 
فوالد  صنعت  در  جدید  نوآوری های  و 
است که به تعامل و کشف راه های تجاری 
جدید برای صنعت رو به رشد در شرایط 

نامطلوب اقتصادی می انجامد. 
محصوالت  نمایش  با  نمایشگاه  این 
بین  در  فوالد  حوزه  خدمات  و 
فرصت های  متخصص،  بازدیدکنندگان 

شگرفی را برای کلیه مشارکت کنندگان 
فراهم می کند تا ارزش برند خود را ارتقا 
دهند. نمایشگاه امسال اصفهان، فرصتی را 
برای تولید کنندگان و شرکت های مرتبط 
جدیدترین  تا  می کند  فراهم  فوالد  با 
تجهیزات، فناوری ها و بهترین شیوه های 
تولید خود را از طریق نمایش زنده در 
فضایی بالغ بر ۹000 متر مربع به نمایش 

بگذارند. 
این امر همچنین بستری منحصر به فرد 
ارائه  فروشندگان،  خریداران،  برای  را 
تولیدکنندگان،  فن آوری،  دهندگان 
بازرگانان، واردکنندگان، سرمایه گذاران 
و سایر سازمان ها و موسسات وابسته به 
صنعت فوالد گسترش می دهد تا تعامل 
و توسعه روابط تجاری در زمینه صنعت 

فوالد را دنبال کنند.
سرمایه  ایجاد  برای  فرصتی  نمایشگاه 
تجاری  معامالت  بی شمار،  گذاری های 
خودجوش و بحث و گفتگوی پر جنب و 
جوش و تبادل تخصصی بین غرفه داران و 

بازدید کنندگان حرفه ای است.

   نوسان :شما در جایی گفته اید که 
نمایشگاه فوالد را می توان محرک 
روندها و نوآوری ها دانست. در این 
این  دهید.  توضیح  بیشتر  ارتباط 

تحرک، از کجا شکل می گیرد؟
از آنجا که روند بازار دائماً در حال تغییر 
است و بخشی از چنین رویدادی ممکن 
است برای برنامه ریزی های حرفه ای آینده 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی صنعت 
فوالد تأثیرگذار باشد، حضور در نمایشگاه 
فوالد این فرصت را فراهم می آورد که 
روندهای در حال تغییر را پیش از وقوع 
پیشبینی و در راستای تطبیق با آن عمل 

کنند.  
در قالب نمایشگاه می توان با مشتریان 
گفتگو  و  دیدار  آینده  شرکای  و  بالقوه 
کرد. همین عامل سبب می شود که عامل 
تحرکی برای فعاالن در نمایشگاه فوالد 

ایجاد شود. 

البته در چنین شرایطی نباید این نکته را 
از نظر دور داشت که با توجه به سیاست 
های دولت مبنی بر توسعه صنعت کشور 
و ضرورت تولید انبوه، می بایست راه اندازی 
کشور  فوالد  تولید  توسعه  طرح های 
سرعت گیرد تا عالوه بر تأمین نیازهای 
داخلی، زمینه افزایش صادرات محصوالت 
نهایی با ارزش افزوده بیشتر و سودآوری 
باالتر و رقابت پذیرتر در بازارهای جهانی 
فراهم شود. به طور کلی شناخت بازار و 
پیشبینی تقاضا اولین قدم در راه تأسیس 
و توسعه واحدهای تولیدی است و هر 
تفکر تولیدی در مرحله نخست به دنبال 
بازاری است که بتواند محصوالت خود را 
در آن با سهولت و سرعت بیشتر عرضه 

کند. 
این  از  فوالد، مسئله  زمینه صنعت  در 
هم مهم تر جلوه می کند، چرا که ایجاد، 
بهره برداری و یا حتی توسعه یک واحد 
زمان  نیازمند  اوالً  فوالد،  تولیدکننده 
صرف  مستلزم  ثانیاً   و  طوالنی  نسبتاً 
حجم گسترده ای از سرمایه های عظیم 
انسانی و فیزیکی است. بنابراین اقدام در 
این مورد بدون شناخت کافی از ظرفیت 
های بالفعل و بالقوه تقاضای بازار برای 
به  راه  بسا  چه  شده  تولید  محصوالت 

بیراهه بردن و محکوم به شکست است.

صادرات مشکالت تولید را حل می کندبومی سازی با جدیت آغاز شده است
گزارش

روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از یازدهمین نمایشگاه فوالد و متالورژی؛

فرصت بزرگ صنعت فوالد
نمایشگاه فوالد و متالورژی، بستر مناسبی برای نمایش ظرفیت همه طیف های صنعت فوالد است
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  نوسان:  رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
گفت: خوشبختانه موضوع بومی سازی 
در حوزه فوالد با همکاری مشــترک 
ایمیدرو و انجمن فوالد به خوبی پیش 
رفته اســت و در هفته قبل تاســیس 
صندوق پژوهــش و فنــاوری فوالد 
برای حمایت از بومی ســازی زیر نظر 
انجمن فوالد و ایمیدرو به عنوان مرکز 
هماهنگی و دبیرخانــه کلید خورد تا 
با هم افزایی و همگرایــی نیروها برای 
جلوگیری از مــوازی کاری، گام مهم و 
عملیاتی در حوزه حمایت از ســاخت 

داخل برداریم.
دکتر خــداداد غریب پور با اشــاره به 
صندوق پژوهش و فناوری فوالد، بیان 
داشت: تاسیس این صندوق، پیشنهاد 
انجمــن تولیدکنندگان فــوالد بود و 
شــرکت های بزرگ زنجیــره فوالد با 
همکاری ایمیــدرو و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، این صندوق 
را بــا ســرمایه 100 میلیــارد تومان 
تاســیس می کنند. وی ادامه داد: این 
صندوق زیر نظر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد اســت و طبــق موافقت صورت 
گرفته، قدرالســهم اعضای صندوق، 
بر اســاس میزان تولید خواهد بود. به 
گفته غریب پور، مرکز هماهنگی این 

صندوق نیز دبیرخانه ایمیدرو است.
غریب پور با بیان اینکه صندوق پژوهش 
و فناوری فوالد، چشــم انداز، برنامه و 
هدف دارد و حمایت می شــود، گفت: 
برای موفقیت این صندوق، به اساسنامه 
جامع نیاز داریم. این اساسنامه باید به 
سرعت توسط متخصصان فوالد تدوین 
شــود و در آن، نگاه پژوهــش محور، 

مدیریتی و تصمیم گیری مطرح شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به 
اینکه تحریم های بین المللی، ســبب 
توجه بیشــتر به موضوع بومی سازی، 
ایجاد دانش بومی و ساخت تجهیزات در 
داخل کشور شد، گفت: شاید در شرایط 
عادی، کمتر به فکر بومی ســازی می 
بودیم و همچون گذشته با درآمدهای 
نفتی، اقدام به خرید تجهیزات خارجی 
می کردیــم. وی افــزود: بــا توجه به 
ارتباطات مطلوب با دانشگاه ها، زمینه 
تعامل با صندوق فراهم است. همچنین، 
جهاد دانشگاهی با برخورداری از تجربه 
های مفید در بومی ســازی حوزه مس 
و فلــزات دیگر، عالقه مند بــه اجرای 
طرح های پژوهشی و ساخت و تحویل 
تجهیزات مــورد نیــاز صنایع معدنی 
است. استارتاپ های دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر نیز توانایی برندسازی و تجاری 

سازی نیازمندی های صنایع را دارند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشــاره 
به طراحــی نرم افزار برای برشــمردن 
نیازهای تجهیزات، گفــت: برای ایجاد 
همگرایی و هم افزایی بــا بخش های 
مختلف در حــوزه بومی ســازی، نیاز 
است مدیریتی شکل گیرد تا واحدهای 
مختلف دچــار موازی کاری نشــوند 
و از هدر رفــت انرژی، هزینــه و غیره 
جلوگیری شــود. وی ادامه داد: تالش 
ایمیدرو زمینه سازی، تسهیل کننده، 
هماهنگ کننده و ایجــاد کننده هم 
افزایی اســت و همت خود را به کار می 
گیرد تا مرکز و کانون این مهم باشــد. 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشان 
کرد: ما به روزی می اندیشــیم که واژه 
»ساخت ایران« روی کاالها، افتخاری 

برای ایران و ایرانی باشد.

 گزارش

بومی سازی 
دستور کار ایمیدرو

بخشنامه های خلق الساعه کمکی به فوالد نمی کند؛

موضوع دستورالعمل های متناقض در صنعت فوالد در طی یک سال 
اخیر یکی از مهم ترین و بزرگ ترین معضالت فعاالن این صنعت در 
سرتاسر زنجیره تولید بوده است و دخالت های مکرر دولت در امر 
تنظیم بازار، تنظیم میزان عرضه داخلی و خارجی فوالد و سنگ آهن، 
ممنوعیت های صادراتی و دست کاری تعرفه ها موجب شده تا اختیار 
برنامه ریزی از شرکت های فوالدی سلب شود و به تعاقب آن، تاب آوری 
شرکت در برابر نوسانات بازار و نامالیماتی همچون تحریم کاهش یابد.

سابقه دخالت های دولت در بازار فوالد
در 2 اسفند 13۹6، در پی افزایش نوسانات ارزی و تغییر قیمت ها در بازارهای 
کاالیی، از جمله بازار فوالد، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت 
با استناد به نامه رئیس اتاق بازرگانی، از وزیر صنعت خواست تا با تدبیری، قیمت 

فوالد را به قیمت پیش از نوسانات ارزی کاهش دهد.
در تداوم این نامه نگاری ها، رئیس جمهور نیز وارد عمل شد و در 1۴ اسفندماه 
همان سال دستور به عدم افزایش قیمت فوالد تا پایان خردادماه داد. اولین 
بخشنامه دولت شامل ابهامات فراوان بود که عمالً اجرای آن را غیرممکن 
قیمت های  رشد  شرایط  در  حتی  قیمت  رشد  به  اجازه  عدم  می ساخت. 
جهانی، عدم توجه به افزایش بهای تمام شده تولید فوالدسازان، تکلیف همه 
تولیدکنندگان شمش و کالف میلگرد به عرضه در بورس کاال بدون توجه به 
ساماندهی خریداران و مصرف کنندگان از جمله ابهاماتی بود که در این بخشنامه 

به وضوح قابل مشاهده بود.
دولت گام های بعدی خود را نیز عجوالنه برداشت و این بار در 26 اسفندماه 
سال ۹6، نامه دیگری را تنظیم و ابالغ کرد که تنظیم فرمول جدیدی برای 
قیمت گذاری فوالد در بورس کاال شاه بیت آن بود. دولت در این دستورالعمل، ارز 
مبادله ای مبنای جدید قیمت گذاری فوالد در بورس کاال شد تا عمالً اولین قدم 

برای حذف دالر آزاد برداشته شود.
با اعالم ارز ۴ هزار و 200 تومانی توسط جهانگیری، فشارها بر بورس کاال برای 
کنترل قیمت ها افزایش یافت و شکاف قیمتی فوالد در بورس کاال و بازار آزاد 
گسترده تر شد. کار به جایی رسید که شکاف قیمتی بورس کاال و بازار آزاد به 
باالی پنجاه درصد رسید و جالب تر این که قیمت شمش در بورس کاالی از قیمت 

قراضه در بازار آزاد کمتر شد.
با این حال، دولت از پا ننشست و به روند صدور بخشنامه ها شدت بخشید. در نامه 
مورخ 28 فروردین ماه سال ۹۷، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت 
از بورس کاال خواست که ارز ۴ هزار و 200 تومانی را همچنان معیار قیمت گذاری 
دانسته تا به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، 

قادر به خرید فوالد و سایر فلزات از بورس کاال باشند.

پیش قدم شدن دولت در خود تحریمی
ایده های دولت برای کنترل دستوری قیمت تمامی نداشت و این بار در دولت 
در 2۴ خرداد ماه پیش قدم شد و قبل از اعمال تحریم فلزات از سوی آمریکا، 
خود صادرات فوالدسازان داخلی را محدود کرد، آن هم به بهانه کنترل قیمت ها.

شریعتمداری این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات 
فوالد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم 
پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس 
کاال و ارائه گواهی مربوطه ساخت. با وجود اعتراض سهام داران شرکت های فوالد 
و همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد در پی اتخاذ این تصمیمات و همچنین 
محمود اسالمیان، رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به وزیر صنعت 
مبنی بر لزوم اصالح دستورالعمل ها، در اول مرداد ماه ۹۷ باز هم دستورالعمل 

جدیدی از راه رسید که دستورالعمل تنظیم بازار فوالد نام گرفت.
اعمال  و  فوالد  بازار  تنظیم  بخشنامه  سال  از  یک  گذشت  وجود  با  اما  حال 
شده  ساز  مسأله  فوالد  بازار  در  دولت  دخالت های  مجدداً  فراوان،  اصالحات 
است و دستورالعمل اخیر وزارت صنعت در خصوص نحوه تخصیص مواد اولیه 
به واحدهای نوردی همچنین تعیین قیمت پایه در بورس کاال، مورد اعتراض 

فوالدسازان قرار گرفته است.

دستورالعمل جدید 
و کاهش احتمالی تولید 

بهرام سبحانی در خصوص این دستورالعمل اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل، 
فروش شمش در بورس کاال صرفاً به واحدهایی مجاز خواهد بود که در سامانه 
بهین یاب ثبت نام کرده اند و این در حالی است که در زمان انتشار این بخشنامه از 

بین ۷0 واحد نوردی تنها ۹ واحد موفق به ثبت نام در سامانه مذکور شده بودند.
رئیس انجمن فوالدسازان کشور در ادامه افزود: ظاهر این دستورالعمل به منظور 
کمک به واحدهای نوردی تنظیم شده اما در حقیقت این کار هم فروش شمش 
را محدود می کند و هم به دلیل عدم ثبت نام واحدهای پایین دستی در بهین یاب، 
بسیاری از واحدها را با مشکل جدی در تأمین شمش مواجه می کند و رکورد را 

در صنعت فوالد تثبیت می کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین تصریح کرد: صدور خلق الساعه این 
بخشنامه ها نه تنها کمکی به صنعت نمی کند بلکه در اوضاع و احوال تحریمی، 
شرایط را برای ادامه کار واحدها به شدت سخت می کند و این در حالی است 
که عرف و منطق حکم می کند در زمان اتخاذ چنین تصمیماتی، از صنوف و 
تشکل های منتخب صنعت، مشاوره کارشناسی گرفته شود و اکنون نه تنها صنایع 

فوالد بلکه بسیاری از صنایع وابسته با آن، درگیر این مشکل جدید شده اند.
وی یادآور شد: مواد اولیه فوالدسازان که سنگ آهن و گندله است بر اساس مصوبه 
دولت گران شده اما قیمت تختال و شمش با دخالت دولت در بورس کاال سرکوب 

شده که این امر به ضرر فوالدسازان بوده و زنجیره را دچار اختالل می کند.
سبحانی تأکید کرد: این کار با قانون بورس کاال مغایرت دارد، چرا که عرضه کننده 
کاال باید قیمت را پیشنهاد کند و تعیین قیمت پایه از سوی دولت، خالف این 
قانون است و این سرکوب قیمتی می توان کمر صنعت فوالد را بشکند و انجمن 
فوالد پیگیر لغو این بخشنامه است تا از مضرات شدید آن از جمله تعطیلی کارخانه 

جلوگیری شود.

سرکوب قیمت ها
کمر فوالد را می شکند

قطــب تولیــد فــوالد کشــور، یــک بــار دیگــر میزبــان نمایشــگاهی از جنــس فعــاالن صنعــت 
گفت وگو

گروه   اقتصاد
فــوالد و صنایــع وابســته شــده اســت. یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی، فــوالد، 
ریخته گــری، ماشــین آالت و صنایــع وابســته اصفهــان در شــرایطی برگــزار می شــود کــه در حالــت رکــود 
اقتصــادی و در دورانــی کــه بیــم  تحریــم، فضــای اقتصــادی کشــورمان را تحــت تاثیــر قــرار داده، بهتریــن 
ابــزار بــرای رونق بخشــی بــه بازارهــای مختلــف محســوب می شــود. نمایشــگاه امســال کــه بیــش از ۱۲۰ 
شــرکت فعــال در ایــن زمینــه را گــرد هــم جمــع کــرده، بــا ایجــاد فضــای اشــتراکی در حــوزه اقتصــاد و 
ــل  ــود. مدیرعام ــوب می ش ــی محس ــی و بین الملل ــای داخل ــول در بازاره ــد و تح ــی امی ــه تالق ــازار، نقط ب
ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــان برگ ــوان میزب ــه عن ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ش
ــتری در  ــدرت بیش ــا ق ــادی، ب ــاالن اقتص ــرکت ها و فع ــه ش ــر چ ــاد دارد ه ــود، اعتق ــوب می ش محس
ــای  ــد و گام ه ــش می یاب ــادی افزای ــعه اقتص ــق و توس ــرای رون ــی ب ــوند، هم افزای ــر ش ــگاه ها حاض نمایش
بلنــدی در جهــت ثروت آفرینــی و درآمدزایــی برداشــته  می شــود. آنچــه مــی خوانیــد گفــت وگــوی مــا بــا 

علی یارمحمدیان است؛

 بسیاری از کشــورهای پیشرفته جهان، صنعت 
فوالد را به عنوان یک صنعت ملی استراتژیک با 
محوریت دولت توسعه گرا  یا  به رهبری دولت بنا 

نهادند
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بـا توجـه به اینکه در آسـتانه افتتـاح پـروژه PCI قـرار داریم با 
مهندس امیررضا کهکشـان کارشناس ارشـد مکانیک و مسئول 
کنتـرل فراینـد پـروژه و مهندس ایرج امینی کارشـناس ارشـد 

بـرق گفتگویـی انجـام داده ایم کـه مشـروح آن را در ادامه مـی خوانید: 

مدیر عامل هلدینگ میدکو گفت: میدکو زیرا زاییده تحریم است. لذا مدیریت صحیح می 
تواند مانند یک ضربه گیر جلوی ضربه هایی که از بیرون به مجموعه ها وارد می شود را 
بگیرد.علی اصغر پورمند افزود: بسیاری از شرکت های معدنی و فلزی در حال انجام پروژه 
های توسعه هستند که اگر به خوبی به بازار و سهامداران معرفی شوند نتیجه مثبتی به 
همراه خواهد داشت. پورمند اظهار داشت: در مجموع همواره روند شرکت های فوالدی 

رو به رشد بوده است.

بازرس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: مدل های فروش فوالد ایران تحریم پذیر 
نیستند و تحریم ها نمی توانند کانال های ایران را مسدود کنند.احمد دنیانور خاطرنشان 
کرد: اولویت تولیدکنندگان فوالد، تامین بازار داخل است. سال گذشته سال پر رونقی 
برای فوالد کشور بود و انتظار داریم سال ۹8 نیز این رونق ادامه پیدا کند و صادرات فوالد 
افزایش یابد که دولت نیز یتواند با یک برنامه ریزی هدفمند برای واحدهای کوچک 

فوالدی به این رونق کمک کند.

  نوســان: منصور یزدی زاده گفت: 
امسال تحت عنوان رونق تولید از سوی 
مقام معظم رهبری نام گذاری شــد و 
تولیدکنندگان در این خصوص وظیفه 
سنگین و الزاماتی نیاز دارند تا بتوانند در 
این زمینه با تمام قوا نقش آفرین باشند. 
وی با تشــریح فرآیند متفــاوت تولید 
ذوب آهن با ســایر فوالدســازان اضافه 
کرد: شیوه تولید در ذوب آهن به روش 
کوره بلند است که این شیوه 80 درصد 
تولید در دنیا را بــه خود اختصاص داده 
است. شرکت های تولیدی دیگر از گاز 
طبیعی استفاده می کنند و از یارانه این 
حامل های انرژی برخوردار هستند اما 
زغال و کک ماده اولیه تولید در ذوب آهن 
به شــمار می روند. این امر موجب شده 
سود ذوب آهن اصفهان نسبت به دیگر 

شرکت های فوالدساز کمتر باشد.
 PCI مهندس یزدی زاده درباره پروژه
نیز اظهار کــرد: این پروژه از ســال ۹۵ 
کلید خورد و به دلیل مشکالت تحریم و 
واردات قطعات، پیشرفت کندی داشت. 
مراحلی از این پروژه از سوی طرف چینی 
انجام می شود که برنده مناقصه بود؛ اما 
نصب، ساخت، اسکلت فلزی، معماری 
و... از سوی شــرکت انجام می شود. این 
پروژه هم اکنون در فاز راه اندازی قرار دارد 
و تنها بخش کوچک آن که تزریق پودر 
زغال به داخل کوره  بلندهاســت، باقی 
مانده که به صورت آزمایشــی به زودی 
انجام می شــود. وی درباره مصرف آب 
نیز گفت: به وسیله پروژه های مختلف، 
مصرف آب کارخانــه را کاهش دادیم. 
سال ۹6 حدود 1۷میلیون متر مکعب 
مصرف آب داشتیم که سال گذشته به 
1۴میلیون متر مکعب رسید. استفاده از 
پساب نیز به عنوان یکی از دیگر اقدامات 
مهم، مورد توجه قرار گرفــت و در این 
راســتا قراردادهای مختلفی به منظور 
خرید پساب شهرهای مختلف امضا شد 

که از خرید پساب زرین شهر کلید خورد.
کــرد: حــدود  اضافــه  یــزدی زاده 
1000میلیــارد تومــان پروژه هــای 
خریــد پســاب داریــم و قراردادهای 
خرید شــهرهای نجف آباد، ایمانشهر و 
روستاهای فالورجان نیز امضا شده اند. 
امیدواریم از 2سال آینده به مرور مصرف 
آب خام فقط در حد شــرب و مصارف 
بهداشــتی داخل کارخانه باشد. در این 
زمینه پروژه BOT تصفیه خانه از سوی 
شــرکت مپنا به عنوان برنده در دست 
اقدام است و نخستین الگوی کشور در 

این زمینه به شمار می رود. 
مدیرعامل شــرکت تصریح کرد: گفته 
می شــود که ذوب آهن به دلیل داشتن 
نیروگاه، خودش بایــد خوراک را تامین 
کند. گازی که برای نیروگاه به ما می دهند 
با تعرفه صنعتی است، در حالی که باید 
آن را با تعرفه نیروگاهــی به ما بدهند. 
یزدی زاده تاکید کرد: سال گذشته را با 
وجود سختی های فراوان از جمله تشدید 
تحریم ها، اعتصاب کامیونداران، بحران 
آب و... پشت سر گذاشــتیم اما 2۴10 
هزار تن چدن را با 2کوره بلند در ســال 
گذشته تولید کردیم. برای امسال عدد 
3میلیــون و ۵0هزار تــن را هدف قرار 
دادیم و کوره یک را نیز از نیمه دوم امسال 

وارد مدار می کنیم. 
وی با تشــریح الزامات رونــق تولید در 
سال جاری، از رسیدن به مرز یک میلیون 
تن تولید از ابتدای سال تاکنون و در عین 
حال افزایش تولید در نیمه دوم امسال 

خبر داد.

مهرداد توالییان، معاون بهره برداری شرکت 
ذوب آهن اصفهان در خصوص وضعیت 
 3 برنامه  گفت:  شرکت  فروش  و  تولید 
میلیون و ۵0 هزارتن تولید را در سال جدید 
پیش بینی کرده ایم که البته با توجه به 
کمبود مواد اولیه تا حدودی نسبت به برنامه 
عقب تر هستیم اما، این موضوع به زودی 

جبران خواهد شد.
وی گفت: همانطور که در جریان هستید، با 
توجه به این که معادن داخلی بدون حساب 
اجازه صادرات سنگ آهن را به صورت خام 

دارند، فوالدی ها با کمبود مواد اولیه مواجه 
خواهند شد.

توالییان افزود: با مطرح شدن موضوع با 
مقامات و در نهایت هیئت دولت، دستورات 
خوبی از سوی هیئت دولت برای تأمین مواد 
صادر شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم در مورد محدودیت صادرات مواد اولیه 

تصمیمات خوبی گرفت.

به برنامه می رسیم
شکی نکنید

آهن  ذوب  شرکت  برداری  بهره  معاون 
اصفهان گفت: با این حساب، به طور قطع 
چند درصد عقب افتاده نسبت به بودجه را 
جبران می کنیم و به برنامه  پیش بینی شده 
برمی گردیم، گرچه نسبت به سال گذشته 
۹ درصد رشد تولید تا کنون دیده می شود. 

این مقام مسئول در ذوب آهن اصفهان در 
خصوص صادرات محصوالت و طرح های 
توسعه پیش روی شرکت گفت: با وجود 
تحریم ها در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، 
کماکان نزدیک به ۵0 درصد و یا بیشتر، از 

محصوالت تولیدی را صادر کرده ایم.
توالییان گفت: همچنین پروژه PCI که 
تا مهر ماه راه اندازی می شود از نظر کیفی 
به تولیدات شرکت کمک شایانی خواهد 
تیم  تولید ریل هم،  داشت. در خصوص 
در  گذشته  هفته  چند  طی  کارشناسی 
شرکت حضور داشته اند تا وضعیت تولید به 
طور کامل بررسی شود. محموله نخست به 
میزان 1000 تن برای راه آهن ایران با همه 
مشخصات و استانداردهای الزم آماده است 
و طی سه ماه آینده تعهدات 1۵ هزار تنی را 
تحویل خواهیم داد. وی افزود: در صنعت 
فوالد کشور، همه مراحل خرید مواد اولیه و 
قطعات در یک بازار آزاد است اما برای فروش 
محصوالت، موضوع قیمت گذاری مطرح 
است. این موارد با شعار سال رونق تولید 
مطابق نیست. اگر مواد اولیه در بازار آزاد 
است، قیمت محصول نهایی هم به همین 
صورت تعیین شود و برعکس. این موضوع 
برای رونق تولید از سوی همه حمایت شود تا 

با شعار سال نیز هماهنگی داشته باشد.

تولید ریل بر ریل تولید

انتظار داریم رونق سال قبل ادامه یابدمیدکو زاییده تحریم است
 ذوب فلزات

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: گزارش

PLC پروژه
در فاز راه اندازی

   نوسان:شرکت ذوب فلزات یزد با ظرفیت تولید سالیانه بیش از 4۵ 
هزار تن گلوله در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده گلوله در کشور 
است که تأمین کننده عمده گلوله مصرفی مجتمع چادرملو و شرکت 
صنایع ملی مس ایران، مجتمع طالی موته، ســنگ آهن مرکزی 
ایران چغارت و معدن کوشک بافق و )فوالد مبارکه اصفهان، مجتمع 

معدنی گل گهر سیرجان و شرکت نظم آوران( است. 

این شــرکت ضمن اینکه در صنایع ســیمان طرف قرارداد با شــرکت های 
سیمان فارس، دشتســتان، قاین، تهران هرمزگان، تجارت مهریز و ... است. 
در حال حاضر با خرید ماشــین آالت و راه اندازی طرح توسعه در حاجی آباد 
یزد با استفاده از 3 خط قالب گیری تمام اتوماتیک )دیزاماتیک( توانایی تولید 
انواع گلوله های آسیاب با درصد سختی و سایش متفاوت و ابعاد مختلف و نیز 
قطعات صنعتی تا ابعاد ۴00 میلیمتر را به صورت کامال اتوماتیک دارا است. 
درباره حضور این شرکت در یازدهمین نمایشگاه تخصصی »متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته« با محمدرضا میرزا باقری، مدیر 

بازرگانی این شرکت گفت و گو کردیم.

یافتن زنجیره تامین 
با حضور در نمایشگاه اصفهان

محمدرضا میرزا باقری، مدیر بازرگانی شــرکت ذوب فلزات یزد که در حوزه 
تولید انواع گلوله های آسیاب معادن کشور و خردایش سنگ فعالیت می کند، 
گفت: شرکت در نمایشگاه ها به این دلیل که باعث می شود افراد متخصص 
کنار هم جمع شوند و باب آشنایی میان آنها باز شود، بسیار مفید است. هدف 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی هم همین است که صنایع مختلف به یکدیگر 
معرفی و با هم آشنا شــوند. او تاکید کرد: شــرکت های معدنی با حضور در 
نمایشگاه ها زنجیره تامین یکدیگر را پیدا می کنند و به عبارتی تامین کننده 

یکدیگر می شوند. 
این مدیر بازرگانی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه برای شرکت های بزرگ 
و کوچک فرق نمی کند و برای همه مهم است، گفت: بیشتر شرکت ها مجموعه 
ما را می شناسند اما برای اینکه حضورمان پررنگ باشد و به دیگران نشان دهیم 
همیشــه در صحنه و قادر به تامین مواد معدنی برای معدنکاران هستیم، در 
نمایشگاه شرکت می کنیم و باور داریم که نمایشگاه همواره بازخورد خوبی دارد.

این مدیر بازرگانی به بازاریابی و پیدا کردن مشتری جدید اشاره و اظهار کرد: 
معرفی خوب یک موضوع مهم است که غرفه داران باید سعی کنند برای جذب 
افراد بازدیدکننده از آن بهره ببرند. از آنجایی که در نمایشــگاه بازدیدکننده 
عادی نداریم و مخاطبان ما متخصصان و تاجران هستند، غرفه داران باید به این 
مهم دقت کرده و سعی کنند به دنبال مهارت جذب مشتری باشند. او تاکید 
کرد: به این ترتیب پیدا کردن تاجر برای تولیدکننده بسیار مفید است و این 

مهم می تواند در نمایشگاه به راحتی اتفاق بیفتد.
میرزا باقری با اشاره به حضور خارجی ها در نمایشــگاه های کشور ادامه داد: 
وقتی تاجران خارجی وارد چنین نمایشــگاه هایی می شــوند می توانند به 
صادرات کمک کنند. یکی دیگر از مزایای شرکت در نمایشگاه های تخصصی، 

پیدا کردن مخاطب خارجی و حضور در بازارهای بین المللی است.
این فعال معدنی با تاکید بر اینکه هرچه بیشتر از صنعت و معدن حمایت شود 
کشور رو به پیشرفت می رود اظهار کرد: متاسفانه امروز شرکت های معدنی از 
استفاده از تجهیزات و ماشین آالت فرسوده رنج می برند و به خاطر تحریم ها در 
هماهنگی با فناوری روز مشکل دارند. این در حالی است که هرچه فناوری به 

روزتر باشد از نظر کیفیت و کمیت توان و عرضه ما را افزایش می دهد. 
میرزاباقری با اشاره به مشکالت واردات مواد اولیه ماشین آالت معدنی گفت: 
از آنجاییکه در حوزه معدن خیلی از مواد اولیه خود را وارد می کنیم بنابراین 
اگر مشکل ارز کمتر بشــود واردات و صادرات خیلی راحت تر می شود. این 
در شرایطی است که متاسفانه ما در حال دور شــدن از بازارهای بین المللی 

هستیم. .

امید صنایع بزرگ صادرات است
این فعال معدنی با تاکید بر اینکه برای رونق صادرات بخش دولتی باید ورود 
پیدا کند، اظهار کرد: معموال صنایع بزرگ امیدشان به صادرات است هرچه 
صادرات بیشتر باشد به نفع کشور و تولید کننده است. در این بین هرچه دولت 
بتواند کار را تسهیل کند و به قولی آشتی بین صنعت، معدن و دولت افزایش 

پیدا کند در نتیجه مشکالت این حوزه هم بر طرف می شود. 
میرزاباقری با اشــاره به اینکه تحریم ها بر وضعیت معادن موثر است، ادامه 
داد: تحریم ها مخصوصا در بحث واردات خیلی محسوس است. وقتی تحریم 
می شویم کشورهای ثالث درگیر می شــوند در نتیجه هزینه تمام شده باال 
می رود. در این بین هرچه بیشــتر فشار بیشتر باشــد مشکالت هم بیشتر 

می شود.
این فعال معدنی از طرف دیگر به محاســن تحریم ها اشــاره کرد و گفت: در 
این شرایط ما مجبور می شویم که به دنبال بومی سازی و خودکفایی برویم. 
شرکت هایی در ایران داریم که خود سعی کرده اند تولید کننده ماشین آالت 
شوند. به طور مثال تا 10 سال پیش شولدرهای ریل قطار در انحصار شرکت 
پاندرول انگلیس بود ولی با همکاری با راه آهن توانستیم بومی سازی کنیم و 
خودکفا شــویم. بنابراین هرچه بتوانیم فرســودگی ها را از طریق مهندسی 
معکوس حل کنیم بهتر است. در این زمنیه مهندسین ما توانایی بومی سازی 

فناوری را دارند. 
او به نقش دانشجویان و کار عملی آنها اشاره کرد و گفت: برای بومی سازی باید 
بین دانشگاه و صنعت آشــتی ایجاد کنیم. هرچه که بتوانیم دانشجوها را در 
عمل فعال کنیم بهتر است. دانشجو هر چه فنی تر و تجربی تر شود کاربردی تر 

عمل می کند.

نمایشگاه اصفهان
فرصتی برای جذب سرمایه گذاران

بـا توجـه بـه اینکه 
دولـت بـه شـرکت 
اصفهان  آهـن  ذوب 
یک میلیـون و ۷۵۰ هزار تن سـنگ 
آهن اختصـاص داده اسـت، موضوع 
بـه  رسـیدن  و  شـرکت  تولیـدات 
تولیـد ۳ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تن تا 
پایان سـال کامال منطقی و حسـاب 
شـده بـوده اسـت. شـرکت بـا این 
شـده  پیش بینـی  چـدن  حسـاب 
خود را تـا پایان سـال تولید خواهد 
کـرد، گرچـه به دلیـل کمبـود مواد 
اولیه در ابتدای سـال کمی از بودجه 

فاصله داشـته اسـت.

صنعت

گروه صنعت

مدیر بازرگانی شرکت ذوب فلزات یزد عنوان کرد:

capital

ذوب آهن تولید پیش بینی شده را محقق می کند

 نوسان:  بر اساس بخشنامه صادره از سوی 
معاونــت معدنــی و فلــزی وزارت صمت در 
26 مرداد ماه، اعالم شــده که با توجه به عدم 
رعایت کف عرضه ابالغی از ســوی واحدهای 
تولیدکننــده ورق، میلگرد، تیرآهــن، لوله و 
پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع 
فوق نسبت به اقدامات قانونی )قطع کد بورسی، 
معرفی به تعزیرات و...( شــرکت هایی که کف 
عرضه را رعایت ننموده اند، صورت گیرد. ضمناً 
چنانچه تا پایان مرداد مــاه واحدهای مذکور 
عرضه تکلیفی را رعایت نکنند، از صادرات آن ها 

ممانعت به عمل خواهد آمد.

رئیس سندیکای لوله و پروفیل ایران اظهار کرد: 
تمامی بخشنامه هایی که تا کنون در خصوص 
واحدهای تولیدی فوالدی صادر شده مشکل 
آفرین بوده و این بار اولی نیست که شاهد انتشار 

چنین بخشنامه هایی هستیم.
امراهلل زمانی همچنین اعالم داشــت: یکی از 
بخشنامه ها در خصوص ســهمیه بندی مواد 
اولیه بود که واحدها را دچار کمبود ماده اولیه 
کرد و دیگری نیز در رابطه با برگشت مابه التفاوت 
قیمت خرید ماده اولیه بود که شوک شدیدی 
به نقدینگی واحدهای لوله و پروفیل وارد کرد و 
دیگری نیز در خصوص عرضه پروفیل در بورس 

کاال بود که امکان آن وجود ندارد. وی در ادامه 
افزود: بخشنامه جدید نیز در خصوص رعایت 
کف عرضه است که بدون هیچ مشورتی با صنف 

لوله و پروفیل اجرایی شده است.
زمانی یــادآور شــد: قاعدتاً دولتی هــا برای 
تصمیماتی که اتخاذ می کنند باید مشــورت 
بخش خصوصی را نیز لحاظ کنند و قبل از صدور 
چنین بخشــنامه هایی، با تولیدکنندگان باال 
دست و پایین دست به شور بنشینند. وی متذکر 
شد: برگشت از این راه نیز چندان راحت نیست و 
زمانی که بخشنامه صادر می شود، برای بازگشت 
به مسیر قبلی با مقاومت هایی مواجه می شویم 

که کار را سخت می کند.

دستورالعمل سهمیه بندی مواد اولیه واحدها را دچار کمبود ماده اولیه کرد؛

بخشنامه های شبانه بدون مشورت بخش خصوصی

ارشد  کارشناس  کهکشان  امیررضا  مهندس 
مکانیک و مسئول کنترل فرایند این پروژه گفت: 
در صنایع فوالدی که روش تولید آنها کوره بلند 
است،کک متالورژی به عنوان ماده اصلی تولید 
انرژی و عامل احیا کننده نقش موثری دارد 
لذا این موضوع سبب شده سهم عمده ای را در 
قیمت تمام شده محصول به خود اختصاص 
دهد.بنابراین از دیرباز تا کنون جایگزین سوخت 
کمکی برای کاهش مصرف انرژی مورد توجه 
ویژه قرار داشته است. وی افزود : یکی از روش 
پودر  تزریق  کاهش مصرف کک،شیوه  های 
زغال به کوره بلند است که در مقایسه با سایر 
سوخت های کمکی مقرون به صرفه می باشد 
زیرا زغال هایی که طی این فرایند پودر می شوند، 
قابلیت کک شوندگی ندارند و از قیمت ارزانتری 
برخوردار می باشند. بدین ترتیب در عین صرفه 
جویی ارزش آفرینی مناسبی نیز ایجاد می شود. 

کارشناس ارشد مکانیک و مسئول کنترل فرایند 
پروژه PCI تصریح کرد : گستردگی این پروژه در 
ذوب آهن اصفهان از بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی تا کوره بلند و کارگاه اکسیژن را در بر می 

گیرد. وی ادامه داد : برای راه اندازی این پروژه نیاز 
بود گاز ازت کارخانه تقویت شود در این راستا یک 
دستگاه کمپرسور ازت در کارگاه اکسیژن نصب 
و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال بهره 
برداری می باشد. همچنین برای انتقال دود از 
کوره بلندهای 2 و3 به کارگاه اصلی پروژه حدود 
۹00 متر لوله با قطر 2600 میلیمتر و حدود 
۴60 تن ستون پایپریک حد فاصل کوره بلندها و 
بخش کک سازی نصب گردید. همچنین با تالش 
گروهی کلیه دست اندرکاران از ابتدا تاکنون 
حدود ۷۵00 تن اسکلت و تجهیزات پروژه به 
صورت صد در صد نصب و مونتاژ شده است و وارد 
فاز راه اندازی پروژه شده ایم. مهندس امیررضا 
کهکشان در پایان از حمایت های مدیرعامل 
شرکت،معاون برنامه ریزی و توسعه و همچنین 
تالش شبانه روزی کلیه عوامل اجرایی پروژه 

تشکر کرد.    
در ادامه مهندس ایرج امینی کارشناس ارشد 
برق پروژه PCI نیز گفت : در حال حاضر راه 
اندازی سرد در بخش قابل توجهی از پروژه 
اندازی  راه  و  موتورها   Free Rom(شامل

از  انجام شده و بخشی  بار تجهیزات(  تحت 
تجهیزات نیز وارد راه اندازی گرم شدند و در حال 
بهره برداری می باشند. با راه اندازی گرم مابقی 

تجهیزات، پروژه وارد فاز افتتاح می شود.   
وی بخش های تشکیل دهنده پروژه PCI را 
چنین برشمرد: خط انتقال زغال از کک سازی به 
کارگاه اصلی،بونکرهای زغال،آسیاب ها،فن های 

مکنده دود و غبارگیر و تاسیسات جانبی.
تجهیزات   PCI پروژه برق  ارشد  کارشناس 
برقی و اتوماسیونی پروژه که راه اندازی شدند 
را بدین شرح عنوان کرد : دو خط ورودی برق 

MV ، تابلوهای اصالح ضریب قدرت،دو دستگاه 
پاور  آمپر،تابلوهای  ولت  کیلو  ترانس 1000 
سنتر )PCC(،تابلوهایMCC ، دو دستگاه 
استارترMV ، چهار دستگاه موتور فن MV با 
قدرت های 3۵۵ تا 1600 کیلو وات،دو دستگاه 
وات،سه  کیلو   ۷۵0 قدرت  با  آسیاب  موتور 
دستگاه کمپرسور MV با قدرت 3۵0 کیلو وات 
و تعداد قابل توجهی موتور LV ، حدود 1۹0 والو 
نیوماتیک،سیستم اعالم و اطفاء حریق،دوربین 
مدار بسته،مخابرات و PLC ، RIO و سایر 

تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق.

ارزش آفرینی در عین صرفه جویی 
پروژه PCI ذوب آهن با راه اندازی گرم تجهیزات به افتتاح نزدیک می شود؛

صنعت

گروه صنعت
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  فرا نسوز یزد 

 نوسان : نسوز در کارخانه هایی به کار 
برده می شــود که با کوره های گداخته و 
حرارت باال کار می کننــد. صنعت فوالد 
بیشــترین مصرف کننده نسوز به شمار 
می رود و حدود ۷0 درصد نسوزهای تولید 
شده در کشــور به این صنعت فوالدین 
اختصــاص دارد. درباره صنعت نســوز 
و وضعیت این صنعــت، داود عظیمی، 
مدیرعامل شرکت فرا نسوز یزد اظهار کرد: 
شرکت فرانسوز 22 سال است که به طور 
پیوسته در زمینه تولید نسوز مشغول به 
تولید است. این واحد تولیدی بیشترین 
تمرکز خود را روی تولید نسوزهای ویژه 
و خاص که در داخل امکان تولید یا دانش 
فنی تولید آن وجود نــدارد، پیش برده 
است. مهم ترین این نســوزها جرم های 
پیشرفته نسوز، قطعات ریختنی نسوز و 

لنس های دمش اکسیژن و کربن هستند.
وی ادامه داد: تمامی صنایعی که در دمای 
باال کار می کنند و کوره های ذوب دارند، 
مانند کارخانه های ســیمان، نفت، گاز و 
پتروشیمی، سرب و روی و آلومینیوم نیاز 
به نسوز دارند. اما صنعت فوالد بیشترین 
استفاده کننده نســوز در کشور به شمار 
می  رود. به عبارت دیگر حدود ۷0درصد 
نسوزهای تولید شده در کشور در صنعت 
فوالد مورد اســتفاده قرار می گیرد. وی 
خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت ما در 
حال حاضر تهیه مواد اولیه اســت، البته 
تحریم ها این فرصت را بــه وجود آورده 
است که واحدهای پژوهش شرکت های 

نسوز با اتکا به توان داخل توسعه یابند.
مدیرعامل شرکت فرانسوز یزد در ادامه 
تاکید کرد: شرکت ما نیز با توجه به شرایط 
داخلی طی دو سال گذشته تالش کرده 
که بخش پژوهش و توسعه خود را توسعه 
دهد تا به ســمت تولید نسوزهای خاص 
پیش برود و در تولید برخی از نسوزها در 

حال بی نیاز شدن هستیم.
مدیرعامل شرکت فرا نسوز یزد با تاکید 
بر این موضوع که برای تامین مواد اولیه 
نســوزهای خــاص در کشــور نیازمند 
سرمایه گذاری هســتیم، عنوان کرد: در 
زمینه تامین مواد اولیه نســوز در سطح 
کالن به ســرمایه گذاری نیــاز داریم که 
دراین راســتا دولت باید پیشقدم شود تا 
واحدها در زمینه دانش فنی تولید نسوز 
با مشــکلی مواجه نباشند. وی همچنی 
درباره نمایشــگاه فوالد اصفهان اظهار 
کرد: از آنجا که اصفهــان قطب فوالدی 
کشور محسوب می شــود، این موضوع 
را می طلبد که نمایشــگاهی فوالدی در 
این اســتان برگزار کند. از این رو با توجه 
به این موضوع که عمده ترین مشترهای 
واحدهای تولیدی نســوز، شرکت های 
فوالدی هســتند، تمایل دارنــد در این 

نمایشگاه حضور داشته باشند. 
عظیمی یادآور شــد: شــرکت فرا نسوز 
یزد سومین سالی است که در نمایشگاه 
فوالد اصفهان حضور دارد. و از امسال نیز 
تصمیم داریم که به صورت مســتمر در 
این نمایشگاه حضور داشته باشیم. چراکه 
واحد تولیــدی ما مشــتری های خوبی 
در اصفهــان دارد و می طلبد به بهانه این 
نمایشــگاه تعامل خوبی را با این واحدها 
داشته باشیم.  وی افزود: مهم ترین هدف 
ما برای شرکت در نمایشگاه اصفهان این 
است که با مشــتریان خود ارتباط برقرار 
کرده و به عالوه اینکه قرار است دستاوردها 
و دانش فنی خود را در نمایشگاه معرفی 
کنیــم و حتــی در نمایشــگاه پنل ها و 
ارائه های تخصصی و سخنرانی نیز جزو 

برنامه های ماست. 

تحریم  ها  ما را
 آبدیده تر کرد

industry

محمد مهدی یارجانلی، مدیرعامل شرکت 
صنعت ورق آرین پاژ عنوان کرد: درحال حاضر 
توازنی بین عرضه و تقاضا در بازار فوالد کشور 
وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا است و 
این موضوع سبب رکود در بازار فوالد شده 
است. یاراجانلی در ادامه خاطرنشان کرد: با 
توجه به شرایط تحریم ها بسته شدن درهای 
صادراتی نیز لطمه بسیاری به صنایع مادر 
از جمله فوالد وارد کرده است. بنابراین باید 
سیاست های صادراتی را در جهت تسهیل 

این امر به پیش برد. 

هایپرمارکت
راهکاری برای صادرات فوالد

ماهانه  ما  شرکت  داد:  ادامه  یارجانلی 
10هزار تن صادرات انجام می دهد که در 
سال 120هزار تن می شود و این صادرات 
افغانستان،  عراق،  به کشورهایی چون  را 
ترکمنستان و ترکیه و برخی کشورهای 
اروپایی انجام می دهد، اما موضوع این است 
که قوانین داخلی بیشتر سد راه صادرات شده 
است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی 

دیگر با مشکل مواد اولیه روبه رو هستیم. به 
این دلیل دارای سهمیه ای در بورس کاال 
نیستیم و مجبوریم مواد اولیه خود را از بازار 
تهیه کنیم و مشکالت خاص خود را داریم. 
ما در برابر تامین کنندگان و در برابر صادرات 

مظلوم واقع شده ایم. 
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ با 
اشاره به ظرفیت تولید این شرکت تصریح 
کرد: ظرفیت اسمی شرکت، تولید 210هزار 

تن ورق کیفی و بهبودیافته و تولید حدود 
100هزار تن انواع محصوالت فوالدی بوده 
که درمجموع با حدود 10درصد ظرفیت 
مشغول تولید است. این درحالی است که 
این شرکت صادرات محور است، اما به دلیل 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با محدودیت های صادراتی روبه رو شده ایم. 
یارجانلی با اشاره به این موضوع که باید 
فوالد،  چشم انداز  در  که  داشت  توجه 
است  شده  ترسیم  تولید  تن  ۵۵میلیون 
که حدود 30 میلیون تن از این تولید باید 
صادرات اختصاص یابد، عنوان کرد: باید 
این موضوع را در نظر گرفت که رقیبان 
و  فعالیت  به شدت در حال  ما  منطقه ای 
تصرف بازارهای منطقه هستند که غلفت 
از این موضوع سبب می شود که این بازارها 
به تصرف آنها دربیایند. این تولیدکننده 
از سوی  ادامه خاطرنشان کرد:  فوالد در 
از  دور  به  و  دیگر تصمیم گیری هیجانی 
منطق از سوی دست اندرکاران در بخش 
صادرات سبب کشیده شدن ترمز صادرات 
بازنگری  مورد  باید  که  شده  ایران  فوالد 
قرار گیرد. وی در ادامه با بیان راهکارهایی 
برای صادرات بیشتر در زمینه فوالد، عنوان 
واحدهای  به ویژه  شرکت ها  ادغام  کرد: 
فوالدی صادراتی، درحقیقت به نوعی ادغام 
ایدئولوژی های صادراتی است. لزومی ندارد 
که همه شرکت ها به هم متصل شوند، بلکه 
باید گروه ها و شرکت هایی ایجاد شوند تا 
محصوالت فوالدی را تجمیع کرده و با یک 
برند به جهان صادر کنند. بنابراین طرح 
ایده هایپرمارکت فوالد می تواند راهگشای 
مناسبی برای برون رفت از مشکالت فعلی 
فوالد در شرایط سخت  صادرات صنعت 

تحریم ها باشد. 
یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده از سوی 
بهبود  برای  فوالدی  صنعت  فعال  این 

وضعیت صادرات فوالد کشور در شرایط 
تحریم ها، مذاکره های بین المللی از سوی 
این  و دست اندکاران  امور خارجه  وزارت 
حوزه است. یارجانلو در ادامه خاطرنشان 
این  شده  یاد  موارد  بر  عالوه  باید  کرد: 
موضوع را نیز در نظر گرفت که شرکت های 
خصوصی را از خود جدا ندانسته و برای رشد 
و تعالی این شرکت ها و تمامی محصوالت 
برند ایران در بازار خارجی تالش کنند. این 
یک وظیفه برای تمام دولت هایی است که بر 

سر کار می آیند.

لزوم همدلی بیشتر 
برای عبور از تحریم ها

 همچنین در زمینه صادرات محصوالت 
مدیرعامل  تحریم ها  شرایط  در  فوالدی 
شرکت آتیه خلیج فارس عنوان  کرد: به 
یقین به دلیل وابستگی بازار بیشتر کشورها 
به امریکا، نمی توانیم ادعا کنیم که تحریم ها 

بی اثر است. 
عزیز قنواتی، اضافه کرد: تحریم ها نمی تواند 
در زمینه صادرات فوالد بی اثر باشد. اگر تا 
پیش از این با چراغ صادرات انجام می دادیم، 
هم اکنون باید چراغ خاموش صادرات داشته 
باشیم. چراکه حتی کشوری مانند عراق 
که کشور نزدیکی به ماست، برای صادرات 
محدودیت های  دچار  نیز  کشور  این  به 
صادراتی تحریم ها هستیم. قنواتی در ادامه 
خاطرنشان کرد: هرچند عراقی ها با ما مبادله 
صادراتی دارند اما در تعامالتی که با آنها 
داشتیم، عنوان کردند که اغلب پیمانکارها 
و مجریان ما خارجی و از کشورهای اروپایی 
یا ترکیه ای هستند، بنابراین باید مالحظات 
تحریم ها را درباره خرید کاالی ایرانی درنظر 
یک  که  است  طبیعی  بنابراین  بگیریم. 
پیمانکار خارجی در عراق ترجیح می دهد، 
بدون دردسر کار خود را جلو ببرد. از این رو 

این محدودیت ها بی تاثیر نیست. وی با بیان 
اینکه تحریم ها آثار روانی خود را بر بازار ما بر 
جای گذاشته است، گفت:. برای نمونه فوالد 
خوزستان که یک شرکت صادراتی است، 
کاهش  آن  صادرات  گذشته  در 1.۵ سال 
یافته که این کاهش به دلیل محدودیت های 
آتیه  شرکت  مدیرعامل  تحریم هاست. 
خلیج فارس تصریح کرد: البته این شرایط 
بدان معنا نیست که تولیدکنندگان فوالد 
بازار خود را تعطیل کرده اند. در هر صورت 
نظر  در  خود  برای  راهکارهایی  نیز  آنها 

گرفته اند. 
باید  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  قنواتی 
نظر  در  جدید  بسته های  صادرات  برای 

گرفت، عنوان کرد: دولت باید به  کمک 
بخش خصوصی و با همکاری انجمن های 
مربوط و تولیدکنندگان به ویژه واحدهای 
صادرات محور، بسته ای متناسب با تحریم ها 
کرد:  تصریح  ادامه  در  کند.  وی  تنظیم 
اگر صادرات ما کاهش یابد، به تبع آن نیز 
بازار داخلی با افزایش عرضه و کاهش نرخ 
بیشتری روبه رو می شود. البته اگر نرخ داخلی 
کاهش یابد، بازارهای عراق و افغانستان که 
بهترین بازار ایران هستند، به دنبال نازل ترین 
نرخ از ما خواهند بود که ما باید اجازه چنین 
امری را ندهیم. وی با تاکید بر این موضوع 
که تحریم ها آثار خود را برجای می گذارند، 
گفت: با وجود تحریم ها موضوع قابل توجه 
این است که تولیدکنندگان با راهکارهایی 
که درپیش می گیرند، می توانند این آثار را 
به کمترین میزان خود برسانند؛ همان گونه 
که معاون اول رئیس جمهوری عنوان کردند 
که با همدلی اجازه ندادیم اقتصاد ایران در 
زمینه  فروپاشی شود. در  تحریم ها دچار 
صادرات فلزات نیز تولیدکنندگان با همدلی 
راهکارهایی را جست وجو می کنند و بازار 

صادرات با ثبات بیشتر به جلو خواهند برد. 

تحریم هــای جدیــد آمریــکا پــس از برجــام بــا گذشــت دومین ســال خــود همــواره تاثیــرات خود 
گزارش

گروه صنعت
را بــر بــازار صادراتــی فــوالد بــه همــراه داشــته اســت. ایــن تحریم هــا حتــی بازارهــای صادراتــی 
مــا را بــا کشــورهای همســایه بــا محدودیت هایــی روبــه رو کــرده اســت. البتــه کارشناســان فــوالد معتقدنــد که 
تحریم هــا هرچنــد محدودیت هایــی را بــرای صــادرات ایجــاد کــرده، امــا ایــن بــه معنــای ایســتایی ایــران در 

این حوزه نیست و همواره راهکارهایی برای آن وجود دارد که صادرکنندگان بدان دست خواهند یافت. 

رمز عبور از تحریم پوالدین

کارخانۀ تولید بنتونیت شرکت فوالد سنگان با ظرفیت 100 هزار تن در سال افتتاح شد. 
مدیرعامل آتیه فوالد نقش جهان در مراسم افتتاح پروژۀ تولید پودر میکرونیزه بنتونیت 
فوالد سنگان گفت: یکی از ویژگی های این طرح زمان کوتاه ۴ ماه برای بهره برداری از 
آن است.حسین کفعمی اضافه کرد: سرمایۀ  این طرح 1۴ میلیارد تومان بود و  چنانچه 
این طرح امسال آغاز می شد،  قطعا به دلیل  تورم و افزایش هزینه ها میزان سرمایه 

گذاری حتی به بیش از 20 میلیارد تومان می رسید. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: می گویند تمام 
مشکل کشور صادرات سنگ، گندله و کنسانتره است. این در حالی است که ما 80 
میلیون تن تولید سنگ داریم؛ اما سال گذشته تنها 10 درصد آن صادر شد و مابقی آن 
در داخل کشور مصرف شده بود. به گفته مهرداد اکبریان، کسی نمی گوید که آیا معادن 
با ظرفیت اسمی کار می کنند؟ وی افزود: من با صادرات بی رویه مخالفم؛ اما با اصل 

صادرات موافقم و اعتقادی به توقف آن ندارم. 

با صادرات بی رویه مخالفمافتتاح کارخانۀ تولید بنتونیت در فوالد سنگان

دولت باید با کمک بخش خصوصی و تشکلهای مربوطه، بسته ای متناسب با تحریم تنظیم کند

" مصائب تحریم" در گفت وگو با مدیران صنعت فوالد؛

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد:

 نوسان : شرکت فوالد هرمزگان 
تولید  بزرگ  کارخانه  دومین 
فوالد در کنار خلیج فارس است 
 ۹۵ مساحت  به  زمینی  در  که 
غرب  کیلومتری   ۱۳ در  هکتار 
شهر بندرعباس و در منطقه ویژه 
فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی 
با  است.  شده  واقع  خلیج فارس 
وجود این شرکت، استان هرمزگان 
تبدیل به قطب سوم فوالد کشور 
فوالدی  شرکت  این  است.  شده 
دارای ظرفیت اسمی ۱.۵ میلیون تن تختال)اسلب( است. همچنین 
این شرکت قادر به تولید محصوالت میانی ازجمله یک میلیون و ۶۵۰ 
هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک در سال، ۷۵۰۰ نرمال 
مترمکعب اکسیژن بر ساعت، ۱۸۰۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن 
فوالد  شرکت  درباره  است.  آرگون  ساعت  بر  نرمال مترمکعب  و ۱۲۰ 
هرمزگان و حضور آنها در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته با سیداصغر مدنی، 
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان به گفت و گو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید.  
 نوسان: درباره تولیدات شرکت فوالد هرمزگان بیشتر بفرمایید.

شرکت فوالد هرمزگان تختال تولید می کند. تختال در حقیقت برای این 
شرکت یک محصول نهایی به شمار می رود. این در حالی است که برای سایر 
شرکت ها به عنوان مواد اولیه و خام مورداستفاده قرار می گیرد. از همین رو 
تختال هم در داخل مورد استفاده دارد و هم صادر می شود. اما در مقام مقایسه 
صادرات برای شرکت صرفه اقتصادی بیشتری به همراه دارد؛ چراکه با توجه به 
فاصله نزدیک این شرکت به بندر شهید رجایی و بارگیری راحت و بدون هزینه 

حمل و نقل، صادارت به صرفه تر است.
 نوسان: در تامین مواد اولیه کارخانه با مشکلی روبه رو نیست؟

مواد اولیه فوالد هرمزگان، گندله است که این مواد را ما از بازار داخل و معادن 
کشور تامین می کنیم، اما از آنجا که کارخانه های گندله مجوز صادرات دارند و 
اقدام به صادرات می کنند، کارخانه هایی که گندله نیاز دارند برای تامین نیاز 

خود دچار مشکل هستند. 
 نوسان:چه میزان از تولید شرکت به صادرات اختصاص دارد؟

بخش قابل توجهی از محصوالت شرکت فوالد هرمزگان به صادرات اختصاص 
دارد. در حقیقت به دلیل کیفیت باالی محصوالت شرکت هرمزگان، به 
مشتری های در خور توجهی در خارج از کشور رسیده ایم و حتی می توان ادعا 
کرد که شرکت فوالد هرمزگان تبدیل به برندی مطرح شده است و دراین راستا 

نیز صادرات خوبی دارد.
 نوسان: با وجود تحریم های امریکا، آیا کماکان مشتری  های صادراتی 

سابق خود را دارید؟
برخی مشتری های قبلی کماکان مشتری های ما هستند، البته ما نیز به دنبال 
بازارهای جدید هستیم. در کل شرایط تولید تا اندازه ای مشکل شده اما تالش 

ما این است که ظرفیت کامل خود در تولید برسیم. 
 نوسان:چندمین بار است که در نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 

ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته در اصفهان حضور دارید؟
 شرکت فوالد هرمزگان هر ساله به صورت منظم در این نمایشگاه حضور داشته 
است. هم اکنون نیز در زمینه بومی سازی و ساخت قطعات در این نمایشگاه 
حضور دارد. با توجه به اینکه شرکت های داخلی آنقدر توانمند شده اند که 
تامین تجهیزات شرکت های فوالدی را برعهده بگیرند، ما نیز قصد داریم در 
این نمایشگاه حضور بیابیم تا از توان شرکت های داخلی برای تامین تجهیزات 

خود بهره بگیریم. 
 نوسان: شرکت فوالد هرمزگان به دنبال چه دستاوردی در نمایشگاه 

اصفهان است؟
در وهله نخست هدف شرکت فوالد هرمزگان از حضور در این نمایشگاه معرفی 
محصول این واحد فوالدسازی است. از آنجا که تختال قابلیت تبدیل شدن به 
شمش و تیرآهن را دارد، مواد اولیه بسیاری از شرکت ها به شمار می رود. از سوی 
دیگر قصد تعامل با شرکت های داخلی سازنده قطعات را داریم تا از این طریق 
قطعات موردنیاز خود را تهیه می کنیم. از همین رو امیدواریم که شرکت های 
داخلی با دستاوردهای جدید در نمایشگاه حضور داشته باشند و شاهد خدمات 

آنها در نمایشگاه باشیم. 
چه  در  را  فوالد  نمایشگاه های  قوت  نقاط  و  ضعف  نقطه  نوسان:   

می بینید؟ 
هم اکنون کشور با چالشی به نام تحریم  روبه رو است که البته این چالش 
می تواند همراه با فرصت هایی نیز باشد که باید بتوان از این فرصت ها به نحو 
احسنت استفاده کرد. بنابراین با توجه به این شرایط نمایشگاه فرصت مناسبی 
است که چالش ها را تبدیل به فرصت کند تا در جهت ساخت قطعات داخلی 
از آن بهره گرفت که این امر می تواند سبب اشتغالزایی و تولید پایدار در کشور 
شود. البته نمایشگاه ها نقاط ضعفی نیز دارند و در زمینه فوالد، نقاط ضعف 
نمایشگاه ها این است که بسیار تکراری شده اند؛ چراکه دستاورد شرکت های 

فوالدی طی 3 سال متوالی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. 
فوالد  نمایشگاه های  بهتر  برگزاری  برای  پیشنهادی  چه  نوسان:   

دارید؟
 پیشنهاد من این است که نمایشگاه ها را با فاصله زمانی بیشتر و به صورت 
متمرکز برگزار کنیم، تا شرکت ها با دستاوردهای جدید وارد نمایشگاه شوند. 
از سوی دیگر می توان نمایشگاه ها را به سمت اینترنتی و بانک اطالعاتی پیش 
برد؛ چراکه حضور فیزیکی در نمایشگاه هزینه های گزافی برای شرکت ها  در 

پی خواهد داشت. 
 نوسان: استان اصفهان چه اندازه قابلیت برگزاری نمایشگاه فوالد 

را دارد؟
اصفهان جزو شهرهای صنعتی ایران به شمار می رود و دارای شهرک صنعتی 
امیرکبیر است. از سوی دیگر باوجود شرکت هایی چون شرکت ذوب آهن 
اصفهان و فوالد مبارکه صنعت فوالد در این استان به خوبی رشد کرده تا حدی 
که از لحاظ میزان تولید به قطب نخست فوالد کشور تبدیل شده است. ضمن 
اینکه، شرکت های ریخته گری بسیاری در این استان رشد کرده و پا گرفته اند. 
بنابراین می طلبد که به صورت متمرکز در این استان نمایشگاه فوالد برگزار 

شود.

فوالد هرمزگان
برند شناخته شده صادراتی

 نوســان:  معاون خرید شرکت فوالد 
مبارکه، گفت: کارخانه فوالد ســنگان 
با توجه به راهبردهــای فوالد مبارکه و 
به منظور تکمیل زنجیرۀ فوالد احداث 

شده است.
محمدیاســر طیب نیا، تصریح کرد: در 
منطقۀ سنگان ســرمایه گذاری زیادی 

در بخش تأمین مواد اولیه صورت گرفته 
است و پیشبینی می شــود در چند ماه 
آینده بــا بهره برداری از ایــن کارخانه، 
بخشــی از زنجیرۀ تأمین تکمیل شود. 
به طورقطع بهره بــرداری از پروژۀ پنج 
میلیون تنی کنســانترۀ فوالد سنگان 
نقش مهمــی در تأمین مــواد اولیه و 

کاهش ریســک تأمین مواد اولیه برای 
فوالد مبارکه به دنبال خواهد داشت.

معاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه 
میزان نیاز بنتونیت را 100 هزار تن در 
سال اعالم کرد و گفت: این کارخانه در 
سال رونق تولید، علیرغم وجود تحریم 

ها، به مدار تولید اضافه شد.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالدسنگان، عامل تکمیل زنجیره فوالد است

یارجانلی: باید این موضوع را در نظر گرفت که 
رقیبان منطقه ای ما به شدت در حال فعالیت و 
تصرف بازارهای منطقه هستند که غلفت از این 
موضوع سبب می شود که این بازارها به تصرف 

آنها دربیایند

قنواتی: دولت باید بــه  کمک بخش خصوصی و 
با همکاری انجمن های مربوط و تولیدکنندگان 
بســته ای  صادرات محور،  واحدهــای  به ویژه 

متناسب با تحریم ها تنظیم کند
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 
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استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اصفهان از شناسایی 10 کانون بحران فرسایش 
بادی در استان خبر داد و گفت: به مناسبت هفته 
دولت 66 پروژه با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد 

ریال در استان اصفهان افتتاح می شود.
به گزارش هفته نامه نوسان، محمدحسین شاملی 
با  دولت،  هفته  مناسبت  به  خبری  نشست  در 
با بهره برداری از 66 طرح  بیان اینکه همزمان 
منابع طبیعی که از محل اعتبارات ملی، استانی 
و صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده، عملیات 
اجرایی ۹2 پروژه نیز آغاز می شود، اظهار کرد: 
در بخش آبخیزداری و حفاظت خاک 16 پروژه 
آبخیزداری و آبخوان داری با اعتبار هزینه شده به 
مبلغ 1۹0603 میلیون ریال افتتاح می شود. وی 
با بیان اینکه در بخش حفاظت و امور اراضی 33 
پروژه به بهره برداری می رسد، افزود: این طرح ها 
شامل ۹ پروژه جایگزینی سوخت فسیلی با اعتبار 
هزینه شده به مبلغ ۷880 میلیون ریال، 11 پروژه 
به مبلغ  اعتبار هزینه شده  با  کمربند حفاظتی 
26۴۹ میلیون ریال و 13 پروژه کاداستر با اعتبار 

هزینه شده به مبلغ 610۷ میلیون ریال است. 

پروژه های مشارکتی 
در کنار مشارکت خیرین 

شاملی به 1۷ پروژه در بخش احیاء، توسعه و بهره 
برداری اصولی از جنگل ها و مراتع استان اشاره 
کرد و گفت: احداث مجموعا 6 باب آبشخوار و 
آب انبار با اعتبار هزینه شده ۴۴0 میلیون ریال، 
6 مورد کشت گیاهان دارویی با اعتبار هزینه شده 
به مبلغ 2۹02 میلیون ریال، ۴ پروژه کپه کاری و 
کشت مستقیم با اعتبار هزینه شده ۵22۵ میلیون 
ریال و ۵ عدد پروژه جنگل کاری و جنگلداری با 

اعتبار 6206 میلیون ریال از جمله پروژه های قابل 
افتتاح در این بخش است. مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به روند پروژه 
های این اداره در سال ۹۷، اظهار کرد: در سال 
حفاظت  و  آبخیزداری  عملیات  اجرای  گذشته 
از خاک با اعتبار 280 میلیارد ریال در سطح ۷۴ 
هزار هکتار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
در 16 حوزه آبخیز استان در جهت اهداف اقتصاد 
مقاومتی صورت گرفت که شامل حوزه های آبخیز 
کچومثقال، دستکن، جندق، مهرجان، عباس اباد، 
ابیازن است. وی خاطرنشان کرد: در اجرای این 
طرح ها شاهد مشارکت خیرین بودیم، به طوری 
احداث  با  مشارکتی  پروژه  نمونه  عنوان  به  که 
مشارکت  با  کاشان  آباد شهر  بندخاکی حسین 
20 میلیارد ریالی خیرین اجرایی و عملیاتی شده 
است. شاملی اظهار کرد: در سال جاری همچون 
سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
مبلغ ۵۵0 میلیارد ریال مصوب و جهت اجرا در 
سطح 663 هزارهکتار ابالغ شده است که تاکنون 
تعداد ۹2 قرارداد به مبلغ ۴۵۵۴۵0 میلیون ریال 
در سطح 21 شهرستان منعقد و پیگیری الزم 
گرفته  صورت  مصوب  های  طرح  اجرای  جهت 

است.

تخصیص اعتبار 
به مقابله با ریزگردها

شاملی از اختصاص هزینه به 12 پروژه در مقابله 
تا   ۵00 که  داد  خبر  گردوغبار  های  کانون  با 
کانون  کنترل  بمنظور  پاشی  مالچ  هکتار   ۷00
های ریزگرد در دستور کار قرار گرفته است. وی 
تثبیت  و  زدایی  بیابان  های  طرح  به  همچنین 
شن های روان اشاره کرد و گفت: در سال 13۹۷ 

تمام تالش الزم در جهت مراقبت و نگهداری از 
تاغزارهای استان در سطح ۵3 هزار ۵۷1 هکتار، 
و  آبیاری  نهالکاری،  عملیاتی همچون  اجرای  با 
مراقبت ایجاد بادشکن زنده، حفاری واحداث کانال 
یاب و تولید نهال گلدانی انجام شده است. به گفته 
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان، در سال 
جاری نیز از محل صندوق توسعه ملی اعتباری 
بالغ بر 120 میلیارد ریال جهت مقابله با ریزگردها 
و  اقدامات الزم جهت جانمایی  و  تصویب شده 

اجرای طرح درحال اجرا است. 
شاملی از ارتقاء سطح پوشش حفاظتی از جنگل 
ها و مراتع استان خبرداد و گفت: در سال ۹۷ 
عملیات گشت و مراقب از اراضی ملی و دولتی 
با انعقاد 2۴نفره قرارداد در سطح استان از محل 

اعتبارات استانی و صندوق توسعه ملی با شرکت 
های تعاونی مرتعداران اجرایی شد. وی اضافه کرد: 
امسال نیز همانند سال قبل به منظور حفاظت از 
مراتع استان و صیانت از اراضی ملی و دولتی از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 1۷ قرارداد 
با تعاونی ها با پیش بینی اعتباری بالغ بر 16000 
اعتبار  اختصاص  با  و  شد  منعقد  ریال  میلیون 
استانی پس از مبادله موافقتنامه جهت تکمیل 
قراردادها در تمام شهرستان ها به طور جدی اقدام 

خواهد شد.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
برای کاداستر  اعالم کرد: سال گذشته  اصفهان 
اصالح  و  نگاری(  حد  و  )ممیزی  طبیعی  منابع 
هکتار  و ۴۹0  هزار  مساحت ۵06  به  ها  نقشه 

اقدام و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به مساحت 
۴۵ هزار هکتار صورت گرفت. وی یادآور شد: سال 
گذشته برای تفکیک حدود دائمی اراضی ملی از 
مستثنیات قانونی اشخاص با اجرای 123 کیلومتر 
کمربند حفاظتی که ۴3 کیلومتر از محل اعتبارات 
اعتبارات  از محل  صندوق توسعه و 6۹کیلومتر 

استانی بود اقدام موثری در این راستا انجام گرفت.

پوشش گیاهی استان 
۳۰ درصد افزایش یافت

شاملی افزود: به منظور اصالح مراتع، تهیه طرح 
های مرتع داری در سطح 3000هکتار و بازنگری 
طرح های راکد مرتع داری در سطح ۷800 هکتار 
انجام شد. وی ادامه داد: در جهت احیا و مراقبت 

به  نهال  تولید  بر  نیز عالوه  از جنگل ها استان 
میزان 126 هزار اصله و عملیات جنگل کاری با 
نگهداری  عملیات  و  در سطح 111۵هکتار  بذر 
هکتار،   18۵ سطح  در  سنواتی  جنگل کاری 
عملیات نگهداری و ذخیره گاه های جنگلی در 
سطح ۷۹0۴ هکتار و جنگل کاری )بذرکاری( در 
سطح 288 هکتار به صورت مشارکتی و نگهداری 
مناطق احیاء شده و قرق 120 هکتار اقدامات الزم 

انجام شده است. 
شاملی اعالم کرد: امسال نیز از محل اعتبارات 
صندوق توسعه و درآمد عمومی با عقد قرارداد با 
اعتباری بالغ بر 188۷0 میلیون ریال در جهت 
احیا رویشگاه های مرتع اقدامات الزم از طریق 
قرار  کار  دستور  در   ... و  انبار  آب  احداث  قرق، 
گرفت. به گفته وی در بخش جنگل کاری با عقد 
10 قرارداد با بخش غیر دولتی به مبلغ 2۹0۵0 
میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی، اقدامات 
الزم جهت اجرای جنگلکاری با بذر نیز به طور 

جدی در حال پیگیری است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین با اشاره به 
بارندگی های خوب امسال، گفت: پوشش گیاهی 
مراتع استان امسال 30 درصد افزایش یافت که 
نویدبخش بهره برداری بهتر از این مراتع است. وی 
با بیان اینکه با وجود افزایش سطح مراتع، شاهد 
کاهش آتش سوزی در استان بودیم، افزود: ۴1 
فقره آتش سوزی داشتیم که بیشتر بر اثر سهل 

انگاری اتفاق افتاده است. 
شاملی به کنترل و حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی با به کارگیری تیم های حفاظت اشاره 
کرد و گفت: در تالشیم که حداکثر بهره برداری 
از عرصه های منابع طبیعی را داشته باشیم، اما 
اولویت اصلی حفاظت از این عرصه ها است. وی 
از شناسایی 10 کانون بحران فرسایش بادی در 
استان خبر داد و گفت: عمده فعالیت ها در این 
کانون ها بوده که اقدامات بسیاری درجهت کنترل 

این کانون ها صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با بیان آنکه 
براساس سرشماری سال 138۷)مرکز آمار ایران( 
عشایر استان متشکل از 3 ایل بزرگ بختیاری، 
قشقایی و عرب جرقویه هستند، افزود: عشایر ایل 
بختیاری )با ۴0۹0 خانوار و 2۴00۵ نفرجمعیت، 
دوره  استان(  عشایر  جمعیت  از  ۴۵/3درصد 
ییالقی خود را در شهرستان های فریدونشهر، 
چادگان و فریدن مستقر می شوند و عشایر ایل 

قشقایی )با ۵301 خانوار و 2۷۹28 نفر جمعیت، 
دوره  استان(  عشایر  جمعیت  از  ۵2/۷درصد 
ییالقی خود را در شهرستان های سمیرم، شهرضا 

و دهاقان سپری می کنند. 
همچنین عشایر ایل عرب جرقویه )با 21۴ خانوار 
و 10۵1 نفر جمعیت معادل 3درصد از جمعیت 
عشایر استان( دوره ییالقی خود را در شهرستان 

اصفهان، بخش جرقویه سپری می نمایند. 

مختار اسفندیاری گفت: استان خوزستان بعنوان 
استان های  و  بختیاری  استان قشالقی عشایر 
استان  بویراحمد،  و  بوشهر و کهکیلویه  فارس، 
های قشالقی عشایر ایل قشقایی محسوب می 

گردند.
 همجنین استان چهارمحال و بختیاری و مناطق 
شمالی استان فارس بعنوان استان های ییالقی 

عشایر ایل عرب جرقویه محسوب می شوند. 
وی خاطرنشان کرد: بدالیل متعدد )ازجمله تولید 
تولید  منابع در دسترس،  بر  متکی  محصوالت 
محصوالت سالم و قابل رقابت و متکی به دانش 
بومی و...( می توان ادعا نمود که عشایر نماد و 
پیشتازان اقتصاد مقاومتی می باشند و برهمین 
اساس، به اختصار به توانمندی ها، قابلیت ها و 
اشاره  اصفهان،  استان  عشایر  جامعه  تولیدات 
می گردد. عشایر استان با داشتن یک میلیون 
واحد دامی و بهره برداری از یک میلیون و 3۵0 
هکتار از مراتع استان، سالیانه 10هزارتن گوشت 
تن   ۵8۵8 و  استان(  تولید  از  قرمز)2۵درصد 
لبنیات و حدود 300تن عسل تولید و روانه بازار 
نیز  اصفهان  استان  عشایر  نمایند.  می  مصرف 
کشاورزی،  اراضی  از230هکتار  برخورداری  با 
و  زراعی  محصوالت  ۴۵هزارتن  سالیانه 
120هزارتن محصوالت باغی تولید می کنند)یک 
سوم باغات سیب شهرستان سمیرم متعلق به 

عشایر است(.
عشایر استان اصفهان سالیانه 2۷هزارو۴۴1متر 
انواع صنایع دستی تولید می نمایند که  مربع 
عمده مواد اولیه از دام موجود تامین می گردد 
و مزیت آن، ذهنی بافت بودن دستبافته ها می 

باشد.
اسفندیاری در ادامه افزود: مسائل و مشکالتی 
و  محروم  مناطق  در  عشایر  استقرار  همچون 
کمتر توسعه یافته استان، برخورداری از کمترین 
شاخص های توسعه انسانی از قبیل بهداشت و 
درمان، دامپزشکی، آب شرب سالم و بهداشتی، 

راه مناسب، سوخت و امکانات سوادآموزی، ازبین 
رفتن ایل راه های عشایر و مشکالت عدیده کوچ، 
آسیب پذیری زیاد در برابر خشکسالی ها، سیل 
و ...، زندگی عشایر را با نامالیماتی همراه نموده 

است.
 وی بیان کرد: اداره کل امور عشایر استان اصفهان 
به تبعیت از سیاست های کلی سازمان امور عشایر 
ایران، طرح و برنامه های اجرایی مناسبی را جهت 
و  اشتغالزایی  به  کمک  و  حمایت  ساماندهی، 
این  که  دارد  انجام  دردست  عشایر  تولیدات 
طرح ها شامل ۴ عنوان کلی: مطالعات مناطق 
عشایری، ارائه خدمات به کوچندگان، عملیات 
اجرایی اسکان و طرح جایگزینی سوخت فسیلی 

می باشد.
فرصت  از  اصفهان  استان  عشایر  امور  مدیرکل 
های قانونی مناسبی که طی سالیان گذشته برای 
ارائه خدمات مناسب به عشایر ایجاد شده است، 
صحبت کرد که از جمله می توان به آیین نامه 
ساماندهی عشایر مصوبه هیئت وزیران، تصویب 
خدمات  ارائه  درخصوص  وزیران  هیات  نامه 
تصویب  عشایر،  به جامعه  فرهنگی  و  آموزشی 
و وجود قانون برنامه ششم توسعه و تبصره های 
مختلف در رابطه با ساماندهی عشایر- تشکیل 
شورای عالی عشایر )به ریاست رئیس جمهور( 
عقد  شهرستان،  و  استان  عشایر  شوراهای 
تفاهمنامه با سایر دستگاه ها بمنظور ادامه ارائه 
خدمات به عشایر، تشکیل شوراهای اسالمی برای 

تیره های عشایر و ... اشاره نمود.

افتتاح پروژه های امور عشایر استان
 در هفته دولت

مختار اسفندیاری با گرامی داشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، به تشریح پروژه های قابل 
بهره برداری توسط اداره کل امور عشایر استان 
اصفهان در هفته دولت پرداخت که شامل موارد 

رو به رواست:

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان از افتتــاح ۶۶ پــروژه در 
گزارش

گروه   صنعت
حــوزه هــای آبخیــزداری و حفاظــت خــاک، حفاظت و امــور اراضــی، احیا و توســعه 

جنگل ها با اعتباری بیش از ۲۲۰میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

ــع، ۶/۷۵درصــد از  ــا مســاحتی معــادل ۱۰۵,۰4۵ کیلومتــر مرب اســتان اصفهــان ب
گزارش

گروه   صنعت
مســاحت کشــور و جمعیتــی معــادل ۵,۱۲۰,۸۵۰ نفر  معــادل ۶/4۱درصــد از جمعیت 
ــن  ــی از ای ــور، بخش ــزرگ کش ــل ب ــایر ۳ ای ــه عش ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب کش

جمعیت را تشکیل می دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 66 پروژه در هفته دولت

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

عشایر، نماد و پیشتاز اقتصاد مقاومتی هستند

محمدحسین شاملی: پوشش گیاهی مراتع استان امسال ۳۰ درصد افزایش یافت



صنایـع متالـورژی، فـوالد، ریخته گـری، ماشـین آالت و صنایـع وابسـته، ایـن 
روزهایـخ سـخت تحریـم بـا مشـکالتی دسـت بـه گریبـان هسـتند و برخـی 
تولیدکنندگان برای سـاخت تجهیـزات دچار محدودیت هایی شـده اند. از همین 
رو در سـاخت ماشـین آالت، تجهیـزات و قطعـات در صنعت فوالد بایـد از روش 
مهندسـی معکوس اسـتفاده کرد. روش مهندسـی معکوس در همه جای جهان 
رواج دارد، بدین معنا که در این روش، قطعه را از روی مشـابه خارجی با طراحی 
دوبـاره قالب گیـری کرده و می سـازنند. این روش به ویـژه در دوران تحریمها برای 
سـاخت تجهیـزات می تواند بسـیار بـه صنعت فوالد کمـک کند. البتـه باید این 
نکتـه را نیـز در نظـر گرفـت کـه تحریم هـا بـا وجـود همـه محدودیت هایی که 
ایجـاد کرده اند، حداقل سـبب شـده اند بتوانیـم قطعات و ماشـین آالت گوناگون 

در صنعـت فـوالد را به سـمت بومی سـازی سـوق بدهیم. 
البتـه در مهندسـی معکـوس بایـد به این نکتـه توجه داشـت که اگر چـه لزوما 
نمونـه اولیـه از مشـابه خارجی ارزان تر تمام نمی شـود، چون سـاخت نمونه اولیه 
همیشـه گران تر از نمونه های بعدی اسـت و البته هزینه تولید آن در تولید انبوه 
کمتـر می شـود. تنهـا نکته ای کـه در بومی سـازی قطعـات باقی می مانـد و باید 
بـرای آن چـاره ای اندیشـید، تاکیـد بر این موضوع اسـت که همیشـه این امکان 
وجـود نـدارد کـه آلیاژ مورد نیاز که ممکن اسـت آلیاژهای خاص فوالدی باشـد، 
بـرای سـاخت قطعه وجود داشـته باشـد. چراکـه اگر بتوانیم قطعه را مهندسـی 
معکوس کنیم و مشـابه آن را با درسـت کردن قالب مشـابه بسازیم، ممکن است 
در بـودن و نبودن یک آلیاژ خاص با مشـکل مواجه شـویم، زیـرا برخی آلیاژهای 
خـاص کـه مورد نیاز برخی از صنایع اسـت، ممکن اسـت در داخل تولید نشـود. 
بـه بـاور مـن، ظرفیت بسـیار باالیی از نظـر وجود نیـروی انسـانی متخصص در 
کشـور در زمینـه صنعـت فـوالد وجـود دارد کـه پیشـنهاد می شـود، آنهـا را در 

سـاخت ایـن قطعات بـه کار گرفته شـود.

در حالی که اســاتید اقتصاد در 
دانشــگاه ها با همدیگر در حال 
جدال هســتند و توانایی گفتگو 
ندارند، بازیگران در دنیای واقعی 
دارند کار خودشــان را می کنند. 
این یعنی دانش اقتصادی که در 

کشور وجود دارد مورد استفاده قرار نمی گیرد.
در مورد علت عدم گفتگو بیــن طرفداران مکاتب مختلف 
در آینده بحث خواهم کرد، اما تا پیش از امکان گفتگو هم 
می توان مواردی را پیدا کرد که طرفداران همه مکاتب در 
مورد آن ها اتفاق نظــر دارند. از جمله ایــن موارد اهمیت 

شفافیت است. 
مکاتب اقتصــادی مختلــف روش شناســی و رهیافت 
مخصوص به خودشان را دارند. یکی از موضوعات مرکزی 
در مکاتب مختلف بحث اندازه و کیفیت فعالیت های دولت 
اســت و اکثر اختالفات بین اقتصاددانان در همین حوزه 
است. به جز آنارشیست ها، همه مکاتب اقتصادی قائل به 
لزوم وجود نوعی دولت )حداقلی یا حداکثری( هســتند. 
بنابراین مسئله ی نحوه کنترل رفتار دولت و بروکرات های 

دولتی در هیچ مکتبی بحث زائد و نامربوطی نیست.
مســئله مدیریت بروکرات های دولتی)حاکمیتی( وقتی 
حســاس تر می شــود که این گزاره را بپذیریم که فارغ از 
اندازه دولت، ممکن اســت یک بروکــرات دولتی قدرتی 

بینهایت در تجاوز به حقوق مردم و فســاد داشــته باشد. 
به بیانی اقتصادی، اگر ساختار دولت)حاکمیت( نادرست 
باشــد، یک بروکرات دولتی می تواند تخصیص و توزیع در 
یک اقتصاد را، فارغ از انــدازه دولت، »به طور نامحدودی« 

به هم بریزد!
بنابراین اهمیت کنترل رفتارهــای بروکرات های دولتی 

برای همه مکاتب اقتصادی به اندازه کافی باال هست.
بروکرات های دولتی این مهارت ویژه را دارند که آموزه های 

»هر« مکتب فکری را به ابتذال بکشند!
زمانی که سنگ مکاتب طرفدار اندازه دولت کوچکتر را به 
ســینه می زنند، یعنی می خواهند دارائی های بیت المال 
را به اسم خصوصی ســازی غارت کنند و زمانی که سنگ 
لزوم مداخالت بیشتر در بازار را به ســینه می زنند هم به 
شکل دیگری نقشــه غارت بیت المال را دارند. پس در هر 
کوچک شدن و بزرگ شدن دولت بهانه ایست برای غارت 

بیت المال. 
برای پیشــگیری از مفاســد اقتصادی اگرچــه طراحی 
مکانیزم های پیشگیرانه الزم و ضروری است، اما خود این 
بازطراحی سیستم و مکانیزم ها ممکن است دچار کندی یا 
ناکارآمدی بشود! اما وقتی که شفافیت حداکثر شود، حتی 
اگر طراحان مکانیزم دانش و قدرت کافی برای اجرای آن ها 
نداشته باشــند، خودبخود نیروهای درونزایی فعال شده و 

مکانیزم های کنترلی خودبخود ایجاد خواهند شد.

سال پنجم
شماره  نود و پنج

10 شهریور 13۹8
1 محرم  1۴۴1

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ: آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره ۵ 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: 81۵8۹8186۵
 تلفن: 031-3261۷8۵۹

 توزیع:آرمان پخش

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه درآمدها در سال جاری به طور کامل تحقق 
پیدا نمی کند و عدم تحقق منابع در کشور وجود دارد اما از آنجایی که هزینه ها براساس 
درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹8 کسری بودجه ندارد. محمدباقر نوبخت، گفت: 
دولت به دنبال بهبود کارایی نهاده های برنامه ریزی و بودجه ریزی است که این مهم در قالب 
اصالح ساختار بودجه تعریف می شود. وی افزود: تا پایان سال به جای ۴۴8 هزار میلیارد 
تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را 386 هزار میلیارد تومان تنظیم می کنیم.

مدیرکل گمرک اصفهان با بیان اینکه استقرار سامانه جامع گمرک منجر به کاهش 
مراحل تشریفات گمرکي و هزینه هاي مترتب بر ورود و خروج کاال و... شده است، 
گفت: کاهش زمان ترخیص کاال در رویه صادرات از هفت به یک روز و حتی کمتر از 
جمله نتایج استقرار سامانه جامع و پنجره واحد گمرک است. رسول کوهستانی افزود: 
در پنج ماهه نخست سالجاری 8۵1 قلم کاال به ارزش 2 میلیارد و 61۹ میلیون دالر به 

۷۷ کشور صادر شده است. 

کاهش زمان ترخيص از هفت به یک روزامسال کسری بودجه نداریم

آموزش رایگان 
حق نیست؛ کاالست!

مهندسی معکوس 
راه گذار از روزهای سخت تحریم 

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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دو نوع "حق" تعریف کرده اند؛ حقوق مثبت 
و منفی، حق مثبت به این معناست که بقیه 
را الزام می کند که برای فرد کاال یا خدمتی 
فراهم کنند، حقوق منفی فقط دیگران را 
الزام می کند که فضولی و مداخله در امور 
شما نکنند و کاری به کارتان نداشته باشند، 
حق زیستن، مالکیت و آزادی )لیبرتی( نمونه 
ای از حقوق منفی اند. اگر ما بنا به "طبیعت" 
خود آزاد و رها زاده شدیم و به حقوق منفی 
باور داشته باشیم، حقوق مثبت تنها با نوعی 
معنی خواهد  افراد  توافق همه  و  اجماع 
داشت. آموزش رایگان در واقع رایگان نیست، 
خود شخص نپردازد بقیه باید آن را بپردازند.

رمانتیسیسم را کنار بگذاریم، دنیا کارتون 
نیست، آموزش هم یک کاالی اقتصادی است 
و جز با تن دادن به سازوکار بازار به کیفیت و 
قیمت مناسب نمی رسد، بازار را آزاد بگذارید. 
کارآفرینان حتی برای فقیرترین ها هم جنس 
مناسب تولید خواهند کرد، یادمان باشد 
به قول شومپیتر بزرگ پیشرفت سرمایه 
داری این نیست که اکنون ملکه انگلستان 
بلکه  دارد،  بیشتری  ابریشمی  جورابهای 
بدان معناست حتی کارگران فقیر هم در 
ازای زحمت کمتر می توانند پاپوش مناسب 

داشته باشند.

 پیام پورفالح

    امیرحسین خالقی   

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir


