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«جهانصنعت»-هر كم و كاســتي در
تامين منابع مالي جهت اداره كشــور پيش
ميآيــد ،دولتمردان به راحتي با دســت در
جيب مردم ميتوانند كمبودهاي جاري را به
بهترين نحو جبران كنند.
مردم با اختالس ،برداشت يارانه و حقشان
عادت كردهاند ولي در ادامه ديوار اعتماد بين
مردم و دولت در حال ويراني است .اين روزها
موضوع ارز دولتي كه طبق قانون بايد براي
واردات كاالهاي اساسي مردم اختصاص يابد
متاســفانه ســر از واردات كاالهاي لوكس و
بياساس در آورده .موضوع دردناكي است كه
مردم را بسيار بياعتماد كرده است.
بررســي ليست منتشــره از سوي بانك
مركــزي نشــان ميدهــد كه بــا توجه به
تفــاوت نرخ ارز دولتــي و آزاد ،حدود ۶۰۰
ميليارد تومان يارانــه در قالب ارز دولتي به
واردكنندگان خودرو پرداخت شــده است؛
واردكنندگاني كه از جنس مردم نيســتند
ولي به راحتي سرمايه مردم در جيب آنها قرار
ميگيرد چراكه با شــيوه مشكوك تخصيص
ارز براي واردات مطرح ميشود ،اين است كه
بدون غفلت مسووالن و همچنين رانتهايي
كه در اين مســير وجود دارد ،بســياري از
واردكنندگان كه با دالر دولتي كاال به كشور
آوردهاند ،اجناس وارداتي را به نرخ دالر آزاد
به فروش رساندند.
به عبارت ديگر كااليي كه با دالر 4200
توماني خريداري شــده بــود با دالر بيش از
هشت هزار توماني به فروش رسيد كه سبب
افزايش شــديد قيمتها در بازار شد .در اين
زمينه ميتوان به واردات تلفنهمراه اشــاره
كرد كه براســاس گزارشات منتشره ،يكي از
شركتهايي كه توانسته بيش از  26/5ميليون
يورو ارز دولتي دريافت كند ،از آشفتگي بازار
سوءاستفاده كرده و كاالهاي خود را حداقل
دو ميليون تومان گرانتر به يك شركت ديگر
واگذار كرده است.
ماجرا از حدود ســه ماه پيش شروع شد؛
جايي كــه دولت براي كنترل نرخ ارز ،رو به
ارز تكنرخي آورد و اعالم كرد كه ارز ۴۲۰۰
توماني به تمــام واردكننــدگان كاال تعلق
ميگيرد .اين رويكرد اما از همان ابتدا مورد
انتقاد كارشناســان قرار گرفت؛ كارشناساني
كه معتقد بودند ارز ارزان دولتي نبايد صرف
واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري همچون
خودرو شود.
اين انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف
واردات كاالهاي نه چندان اساسي و ضروري
ميشــد تا اينكه ســرانجام صداي منتقدان

ابهام در چگونگی واردات  600میلیارد تومان خودرو ادامه دارد

سكوت دولت در تاراج بيتالمال

شــنيده شــد و دولت چنــدي پيش ثبت
سفارش و واردات بيش از  ۱۴۰۰قلم كاالي
لوكس و غيرضروري از جمله خودرو را ممنوع
كرد.اگرچه با ممنوع شدن واردات كاالهاي
غيرضــروري ،پرداخــت ارز ارزان دولتي به
واردكنندگان اين كاالها متوقف شد اما اتفاقي
كه افتاد اين بود كه ديده شد واردكنندگاني
كه بــا ارز ارزان دولتي اقدام به واردات كاال
كردهانــد ،اين كاالها را با قيمت دو برابري و
نرخ ارز آزاد به بازار عرضه ميكنند.
اين موضــوع نيز مــورد انتقاد شــديد
كارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام
رييسجمهور شــخصا وارد عمل شــده و از
مســووالن مربوطه بخواهد ليست شركتها
و كاالهاي دريافتكننــده ارز ارزان ۴۲۰۰
توماني را به صورت عمومي منتشــر كنند تا
با آگاهي مردم ،از گرانفروشــي اين كاالها
جلوگيري شود.
طبق اين ليست ،وزارت بهداشت كه از ارز
دولتي براي واردات آمبوالنس استفاده كرده،
شركتهاي رامك خودرو ،بهمن موتور ،ياران
خودروي الوند ،ابراهيمي شــادمان محمد،
ايرانخودرو ديزل ،جهان نوين آريا ،ايرتويا،

معاون اول رييسجمهور در آييــن افتتــاح طــرح
توســعهفوالدســازيونــوردپيوســتهســبادراصفهان
از فوالدسازان خواست باتوجه به اعمال تحريمهاي اقتصادي
آمريكا عليه ايران در سالجاري ميزان توليد و صادرات فوالد
را بيش از گذشته افزايش دهند.
اسحاقجهانگيريدراينمراسماظهاركرد:استاناصفهان
از گذشته تاكنون در تمامي بخشها پيشتاز بوده است و
پيشرفتهاي اقتصادي و صنعتي اين استان كانون اصلي
توسعه كشور است .اين استان هم در زمينه توليد فوالد و
پتروشيميوسايرصنايعوهمدرزمينهخدماتوگردشگري
از جايگاه مناسبي در ميان ساير استانها برخوردار است.
جهانگيري در ادامه تصريح كرد :آمريكا نظام اقتصادي
ايران را هدف قرار داده و جنگ يكطرفه عليه اقتصاد ايران را
آغاز كرده است .وي مهمترين هدف آمريكاييها را ايجاد يك
جنگاقتصاديتمامعيارعليهايراندانستوگفت:همانطور
كه كشور آمريكا اعالم كرده قصد دارد اقتصاد ايران را تضعيف
كندتامردمايرانازشرايطاقتصاديناراضيوگاليهمندباشند
بنابراين در چنين شرايطي توجه به ظرفيتها و توليدات
داخلي و رسيدن به خودكفايي در كشور ضروري است.

   80درصد كاالهــاي صادراتي ،خط مقدم
توليد و صادرات

معاون اول رييسجمهور عنوان كرد :در مقابل راهبرد
آمريكاييها ،بايد با مقاومت و برنامهريزي دقيق و دقت نظر
دراجرا،برنامههايطرفمقابلرابهشكستبكشانيموزندگي
مردم را از آسيبهاي احتمالي حفظ كنيم .وي در ادامه افزود:
برنامههايآمريكاايناستكهصادراتكاالهايصنعتيايران
به صفر برسد و 80درصد كاالهاي صادراتي به صنايع بزرگ
كشور اختصاص دارد كه اين 80درصد بايد خط مقدم توليد
و صادرات باشد و در اين زمينه فوالد مباركه به منزله يكي از
مجموعههايبزرگصنعتيكشورهمانطوركهدرگذشته
در بخش توليد و صادرات پيشتاز بوده در سالجاري نيز بايد
در اين زمينه شايستگي خود را نشان دهد.
معــاون اول رييسجمهور تاكيد كرد :دولت از تمامي
صنعتگران از جمله سختكوشان فوالد مباركه انتظار دارد
در ســالي كه آمريكاييها براي ضربه زدن به اقتصاد ايران
برنامهريزي كردهاند هم توليد و هم صادرات را افزايش دهند.
جهانگيري با بيان اينكه يكي از هدفگذاري آمريكاييها اين
است كه سيستم بانكي كشور را تحت فشار قرار دهند تا به
پولحاصلازكاالهايصادراتيدستپيدانكنيمگفت:البته
براي رفع اين مشكل ما با اروپا ،روسيه و چين در حال مذاكره
هستيم تا راههايي براي مبادالت بانكي پيدا كنيم.
وي با اشاره به هدف بعدي آمريكاييها گفت :آمريكا در
تالش است تا كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي به كشور وارد

نادران كار موتور ،كوشــا خودرو نگين ،آرين
موتور پويا ،نگين خودرو ،نوشه تجارت سپهر،
پاكرو سبز قشم ،ماموت خودرو ،ايمن تجارت
جامجم ،آرين موتور تابان ،آپام خودروي الوند،
نگين خودرو ،آژمان نگين كارا ،ملينا تجارت
آركا و كرمان موتور دريافتكننده ارز دولتي
براي واردات خودرو هستند.
طبق اعالم رييــس انجمن واردكنندگان
خودرو ،برند خودروهاي وارد شده با ارز دولتي
نيز شامل برندهاي نيسان ،ميتسوبيشي ،رنو،
سانگيانگ ،دياس ،هيونداي ،تويوتا،هاوال
و فولكسواگن بوده است.
در اين شرايط محاســبه تفاوت نرخ ارز
دولتي با نرخ آزاد اين ارز نشــان ميدهد كه
با توجه به پرداخــت  ۱۲۱ميليون يورو ارز
ارزان به واردكننــدگان خودرو ،در حقيقت
يارانــه  ۶۰۰ميليارد توماني به واردكنندگان
خودرو پرداخت شده است.
كارشناســان هشدار ميدهند با توجه به
سوابق بد واردكنندگان خودرو ،اين شركتها
احتمال دارد خودروهاي وارد شده با ارز ارزان
دولتــي را با نرخ ارز آزاد به مصرفكنندگان
بفروشند ،در آن صورت بايد گفت كه متاسفانه

 ۶۰۰ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت از
جيب مردم به جيب سرمايهداران رفته است.
حال بازار مانده با خودروهاي خارجي كه با ارز
دولتي وارد شدند و اكنون با ارز آزاد به فروش
ميرسند آن هم در زمان ممنوعيت واردات
خودرو! اين يعني بســتر جديد گرانفروشي
و پول به جيب زدن بيش از گذشــته براي
واردكننــدگان كــه عمومــا از جنس مردم
نيستند فراهم شد.
 سرنوشت پرابهام سرمايه مردم
بايد مشخص شــود  ۶۰۰ميليارد تومان
يارانــه پرداختــي دولــت از بيتالمــال به
شــركتهاي واردكننده خودرو كجا رفته و
چه سرنوشتي داشته است.
امراهلل اميني عضو هيات علمي دانشــگاه
عالمه طباطبايي با ابراز تاســف از تخصيص
ارز يارانــهاي  ۴۲۰۰توماني كه براي واردات
خودرو به واردكنندگان اين محصول پرداخت
شد گفت :اين  ۶۰۰ميليارد تومان رانتي است
كه به شركتهاي واردكننده خودرو داده شده
است .در اين شــرايط دولت بايد موضوع را
پيگيري و از واردكنندگان خودرو سوال كند
كه ارز يارانهاي اختصاص يافته را چه كردهاند.

به گفته عضو هيات علمي دانشــگاه عالمه
طباطبايي ،حال كه پــول بيتالمال صرف
واردات خــودرو شــده و كاري هم نميتوان
كرد حداقل وظيفه دولت اين است كه نظارت
كند شركتهاي واردكننده ،خودروهاي وارد
شــده با ارز يارانهاي دولتي را به نرخ ارز آزاد
نفروشــند .اميني تصريح كرد :وظيفه دولت
اســت كه از اين اتفــاق جلوگيري و نظارت
كند كه اين پول كجا رفته است.
 دولت اشتباه خود را جبران كند
از سوي ديگر اميرحسن كاكايي،كارشناس
ارشد صنعت خودرو گفت :دولت بايد حدود
 ۶۰۰ميليارد تومان يارانه پرداخت شــده به
واردكنندگان خودرو كه متعلق به بيتالمال
اســت را از اين شــركتها بازپــس گيرد.
عضــو هيات علمي دانشــگاه علم و صنعت
معتقد اســت :اين در حالي است كه سوابق
شركتهاي واردكننده خودرو نشان ميدهد
كــه برخي از اين شــركتها يــا از تحويل
خودروهاي وارد شده از اين محل به مشتريان
خودداري كرده يا اين خودروها را با نرخ ارز
آزاد عرضــه خواهند كرد .بــه گفته كاكايي
دولت بايد به سرعت وارد عمل شود و اشتباه
پيشين را جبران كند و  ۶۰۰ميليارد تومان
يارانه پرداختي را از شــركتهاي واردكننده
خودرو بازپس گيرد.
 سخن آخر
مــردم همچنان منتظرند كه دولت و قوه
قضاييه چه برخوردي با رانتخواران در اين
ليســت دارند .اين در حالي است كه رييس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
روز گذشــته اعــام كــرد از  ۳۷۰۰پرونده
شــكايت از واردكنندگان خــودرو در تهران
به  ۲۷۰۰مورد بهطور كامل رســيدگي و به
تعزيرات معرفي شده است.
اين شــكايتها مربــوط به عمل نكردن
بــه تعهدها يا گرانفروشــي بوده اســت و
مابقي پروندهها هر روز  150مورد بررســي
و به تعزيرات فرســتاده ميشود .به راستي
معلوم نيســت چه زماني مسووالن بنا دارند
راهكارهايــي غير از دســت كردن در جيب
مــردم را بــراي هرگونه كاســتي بودجه و
مشــكالت مالي پيش روي نهاد و ســازمان
تحت مديريتشان انتخاب كنند.

خبر

در نشست رييس هيات عامل ايدرو با استاندار زنجان تاكيد شد

حمايتازتوليدكنندگان

ايدرو نيوز -در ديدار معاون وزير صنعت و
رييس هيات عامل ايدرو با استاندار زنجان ،طرفين
بر هماهنگي و همگامي بخشهاي مختلف براي
حمايت از توليد داخل تاكيد كردند.در اين ديدار
كه همزمان با حضور رييس هيات عامل سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران به منظور شركت
در مراسم تجليل از صنعتگران معدنكاران و اصناف
زنجان صورت پذيرفت ،منصور معظمي بر ضرورت توسعه متوازن صنعتي و مبتني
بر مطالعات علمي در كشــور تاكيد كرد .اسداهلل درويش اميري استاندار زنجان
نيز در اين ديدار ضرورت مديريت جهادي قاطع و اســتوار در راستاي حمايت از
توليدكنندگان واقعي را در شرايط فعلي بسيار حياتي برشمرد و اظهار اميدواري
كرد مشكالت تخصيص ارز تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي با سرعت بيشتر
حل و فصل شود.

آغاز فعاليت مركز توسعه اقتصادي جوانان
كشورهاي اسالمي

« جهان صنعت» -فعاليت مركز توسعه اقتصادي جوانان كشورهاي اسالمي
بنا به رسالت فدراسيون توسعه علوم فناوري كشورهاي اسالمي در دستور كار قرار
گرفت .مركز توسعه اقتصادي جوانان كشورهاي اسالمي جهت ارتباط موثر بر پايه
توسعه اقتصادي و تبادالت در امر سرمايهگذاري صنايع معادن تجارت گردشگري
نوآوري و فناوري با محوريت كشورهاي اسالمي آغاز به فعاليت ميكند.ضمن معرفي
نســل جوانان كشورهاي اسالمي در جهت وحدت و تعامل دولتها و بخشهاي
خصوصي و فعال اقتصادي كشورهاي اسالمي ،به تبادلنظر و انتقال تجربه نيز خواهد
پرداخت.تمركز اصلي مركز بر پايه تعامالت و بدون هرگونه سياسيكاري خواهد بود
و در آينده نزديك با ميزباني جمهوري اسالمي ايران از كشورهاي هدف برگزاري
نالمللي با حضور كشورهاي جهان اسالم با محوريت همكاري و تبادلنظر
همايش بي 
برقرار خواهد كرد.

كشف ذخاير معدني جديد در كردستان

ايلنا -رييس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور در مراسم اختتامه
برداشتهاي ژئوفيزيك هوايي در سقز نسبت به كشف ذخاير پنهاني مواد معدني در
استان كردستان ابراز اميدواري كرد .راضيه لك با بيان اينكه استفاده از روش ژئوفيزيك
هوايي و با استفاده از هليكوپتر براي فضاي جغرافيايي كردستان مناسب است گفت:
امروز مراسم اختتاميه برداشتهاي ژئوفيزيك هوايي در كردستان و پهنه سقز است
كه طبق برآوردهاي اوليه پتانسيلهاي خوبي شناسايي شده است .وي با بيان اينكه
بعد از پروازهاي هوايي در بخش معادن ،مرحله حفاري و اكتشاف انجام ميشود ،بيان
كرد :اميدوارم در هفته دولت امسال و با تكميل مطالعات اكتشافي خبرهاي بسيار
خوبي در بخش ذخاير پنهان معدني كردستان اعالم شود .لك به واگذاري معادن
بعد از شناسايي و كشف به بخش خصوصي بر طبق قانون خبر داد و گفت :مهم
اين است كه همزمان با اكتشاف و واگذاري معادن در حوزه فرآوري و ايجاد صنايع
پاييندستينيزسرمايهگذاريشودتاازاينرهگذربتوانبرايمنطقهاشتغالزاييكرد.
رييس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور ،استان كردستان را در بخش
غناي معادن جزو استانهاي خاص برشمرد و تصريح كرد :اكنون نميتوان بهطور
قاطع گفت نوع وميزان ذخاير معدني به چه مقدار است و تنها اين مساله را بعد از
پايان همه مراحل اكتشافي ميتوان اعالم كرد.

در افتتاح طرح توسعه فوالدسازي و نورد پيوسته سبا ،با حضور معاون اول رييسجمهور مطرح شد

اصليترين محدوديت در اصفهان ،مساله آب است
محصوالت فوالد مباركه اصفهان به بزرگترين هلدينگهاي عملياتي كشور تبديل شده است

نشود.جهانگيريادامهداد:درمجموعمقابلهبااينتحريمهابه
يك عزم و اراده جدي نياز دارد و بايد آگاه بود كه اين تحريمها
عالوهبراينكهسختيهاييرابههمراهدارد،فرصتهاييراهم
فراهم ميكند كه بايد از اين فرصتها استفاده شود به اين
معناكهازظرفيتتوليدداخلاستفادهشودتاميزانتوليدات
داخلي افزايش پيدا كند.

  تالش فوالد براي صرفهجويي در مصرف
آب

معاون اول رييسجمهور گفت :در شرايطي كه آمريكا
به دنبال اعمال فشارهاي اقتصادي بر ايران است عدهاي در
كشور به دنبال اين هستند كه در اين شرايط جيب مردم را
خالي كنند .وي تاكيد كرد :يكي از افتخارات فوالد مباركه
اين اســت كه باتوجه به مشكل كمآبي در استان اصفهان
توانســته  75درصد در مصرف آب صرفهجويي كند و اين
شركت ميتواند با استفاده از فرصتها پيشرفت بيشتري در
زمينه توليد و صادرات فوالد داشته باشد.

افزود :يكي از مهمترين فعاليتهاي شركت فوالد مباركه در
اين مدت تالش در استفاده از توان داخلي است.
شــريعتمداري ادامه داد :حدود چهار هزار شركت در
پاييندست و باالدست مشغول فعاليت هستند كه2800
واحدصنعتيكوچكوبزرگتجهيزاتاينواحدراپشتيباني
ميكنند ،تكنولوژيهاي روز را بوميسازي كرده و باعث شده
آنچه در اين مجموعه رقم ميخورد به دست متخصصان و
صنعتگرانداخلكشورباشد.
وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :پيشبيني ميشود
از سهم 55ميليون تن توليد فوالد كشور براي سال،1404
سهم فوالد مباركه اصفهان 25ميليون تن باشد.

 سرمايهگذاري 8ميليارد يورويي براي توليد
 55ميليون تن فوالد

شــريعتمداري ادامه داد :با وجود كمبود آب و كاهش
دريافــت آب به يكهفتم و در عين حال افزايش ظرفيت
توليد،اينمجموعهتالشداردبهمسايلآبمنطقههمتوجه

شــريعتمداري ادامه داد :در ســال  2017درحالي كه
جهان شش درصد رشد فوالد داشت در كشور  22درصد
رشد داشتيم .در همين سه ماهه سال  97هم يك ميليون
و  907هزار تن محصوالت به خارج از كشور صادر شده كه
رشد داشته است.
وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :در توليد شمش و
محصوالت فوالدي رشد  17درصدي داشتهايم و در ساير
محصوالت فوالدي هم  11درصد رشد داشتهايم كه نشان
ميدهدصنعتفوالدصنعتپويايياستوميتوانددرجهت
توليد و اشتغال قدم بردارد.

  احياي  240واحد صنعتي كوچك

 صنعت فوالد ،از سنگ تا رنگ

در ادامه اين مراسم محمد شريعتمداري با اشاره به اينكه
فوالدمباركهبهصنعت«ازسنگتارنگ»مشهوراستاظهار
كرد:فوالدمباركهاصفهانبهاقتصادمليايرانخدمتموثري
داشته است و اين مجموعه در هفت استان فعاليت دارد كه
يكي از اقدامات موثر اين شركت استفاده از توان داخلي براي
پيشبرد اهداف است .وزير صنعت ،معدن و تجارت در ادامه

جدي كند .وي سرانه مصرف فوالد در كشور را 230كيلوگرم
اعالم كرد و گفت :اميدواريم با اجراي طرحهاي ساخت و ساز
در كشور سرانه مصرف افزايش يافته و همه نيازهاي داخل
كشور را تامين كنيم و به ظرفيت صادرات  15ميليون تن
برسيم.شريعتمداريادامهداد:هماكنونحدود 9ميليونتن
صادرات صورت ميگيرد كه با افتتاح اين پروژه سهم توليد
فوالد به 34ميليون تن ميرسد.
وي با اشــاره به اينكه در ســال  1390سهم فوالد 23
ميليون تن بوده است گفت :براي رسيدن به چش مانداز توليد
 55ميليون تن فوالد نيازمند سرمايهگذاري هشت ميليارد
يورويي در زنجيره فوالد هستيم.

 رشد  22درصدي فوالد در كشور

شريعتمداري در ادامه گفت :تامين نيازهاي مربوط به
زيرساختهاياينبخشنيازبهسرمايهگذاريششميليارد
يورو در بخش ريل و چهار ميليارد يورو در تامين برق دارد كه
طرحهاي توسعه براي انتقال فوالد به مناطق آبي كشور بايد
همراه با آن زيربنا هم توسعه پيدا كند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :همچنين در حوزه
معــدن اميدواريم خبرهاي خوش از اكتشــافات دقيق و
ظرفيتهاي جديد سنگ آهن در كشور را اعالم كنيم تا از
آيندهصنعتفوالدكشورمطمئنباشيم.

شريعتمداري اظهار كرد :صنعت فوالد يكي از نمونههاي
اقتصاد مقاومتي در كشور است كه اگر توليد مازاد در بخشي
بودهكنترلكردهودربخشهايمختلفزنجيرهفوالدايجاد
تعادلداشتهاستوتنوعتوليددرصنعتفوالدكشورروندرو
بهرشديداشتهباشدتاكشوردرزمينهتنوعتوليدمحصوالت
فوالد و صادرات آن بيمه شود.
شريعتمداريگفت:خبرهايخوبرابايدبهمردمبدهيم
كهباوجودهمهتالشهايمخربعليهنظاماسالميسرداران
بزرگ صنعت كشور و فعاالن اين عرصه اجازه نميدهند به
بدنهصنعتكشورآسيبجديبرسد.مجموعههايصنعتي
مشكالت و نيازمنديهايي هم داشت هاند و امسال 240واحد
صنعتي كوچك كه دچار مشكل بوده و در آستانه تعطيلي
بودند را احيا كردهايم .وزير صنعت ،معدن و تجارت در پايان
گفت :صنعت در مجموع به صورت پويا به مسير خود ادامه
ميدهدومخاطراتيكهاينروزهااقتصادكشورراموردهجمه
قرار داده پشت سر ميگذارد.
محمد شريعتمداري ادامه داد :به مردم شريف ايران بايد
وعده داد همانطور كه جوانان عزيز كشور جان خود را در
راه نظام اسالمي فدا كردند در حوزه صنعت هم تا پاي جان
ايستادهايم تا چراغ صنعت در كشور هر روز پرفروغتر شود.

 تبديل محصوالت فــوالد به بزرگترين
هلدينگعملياتيكشور

دراينمراسمبهرامسبحانيمديرعاملفوالدمباركهاظهار
كرد:فوالدمباركهمولودانقالببزرگترينواحدصنعتياست
كه بعد از انقالب شروع شد و در دهه 60و 70به بهرهبرداري
رسيد.ويادامهداد:فوالدمباركهبزرگترينتوليدكنندهورق
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با سهم 22درصدي در
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منطقه است كه توليدات آن در سال 96از مرز 100ميليون
تن گذشت .وي افزود :ظرفيت گروه در حال حاضر شامل
سه مجموعه فوالد مباركه ،فوالد سبا و فوالد هرمزگان ،از
 10ميليون و  300هزار تن عبور كرده است.
سبحاني گفت :محصوالت فوالد مباركه امروز به يكي از
بزرگترين هلدينگهاي عملياتي كشور تبديل شده .فوالد
سبا ،فوالد هرمزگان ،فوالد اميركبير كاشان ،صنايع معدني
فوالد سنگان ،فوالد سپيددشت چهارمحال و وين الكترود
اردكان،سههلدينگزيرمجموعهشركت،واحدهايعملياتي
در شرق و جنوب و شمال كشور گسترده 30 ،درصد سهام
عدالت 17،درصد ايميدرو ،حدود 15درصد شستا و حدود
 19درصد ساير سهامداران حقيقي و حقوقي هستند.

  رتبه اول فوالد مباركه در شاخص فلزات
اساسي

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان افزود :اين شركت در
رتبهبندي 100شركت برتر در شاخص فلزات اساسي رتبه
اول و فوالد هرمزگان رتبه دوم را كســب كرده است و اين
شركت از نادر واحدهايي است كه از سنگ تا رنگ معروف
است و در هيچ كدام از مراحل توليد وابستگي نداريم.
سبحانيدرارتباطباميزاناشتغالدرفوالدمباركهگفت:
از نظر اشتغال در مجتمع فوالد  11هزار و  800نفر نيروي
مستقيم و به طور كلي جمع نيروها  350هزار نفر اشتغال
مستقيموغيرمستقيمداريم.
ويادامهداد:فوالدمباركههميشهدرمسيرتوسعهاستو

لحظهايازتوسعهظرفيتغافلنيست،ازسال،1391شش
ميليون و  600هزار تن ظرفيت توليد امروز به  9ميليون و
 450هزار تن رسيده است.
سبحاني در ادامه گفت :يكي از سياستهايي كه در فوالد
دنبال ميكنيم اين است كه چه محصولي در كشور توليد
نميشودووارداتياستتارويتوليدآنسرمايهگذاريكنيم.
وي به توليد نمونه ورق رويه خودرو اشاره كرد و گفت :اين ورق
رويه وارداتي بود كه هماكنون در داخل برنامهريزي و توليد
ميشود و اخيرا هم چند محصول جديد به بازار ارائه شده و در
قطع وابستگي اقتصاد در توليد و كار و تالش است.
مديرعامل فوالد مباركه ادامه داد :بيش از شــش هزار
ميليارد تومان در جايجاي كشــور براي توســعه فوالد
سرمايهگذاري هوشمند كردهايم به اين معني كه گلوگاهها را
شناساييوسرمايهگذاريميكنيم.
وي همچنين افزود :دو پروژه بزرگ نورد گرم شماره 2و
توسعه فوالد هرمزگان هم در دست اقدام داريم كه براي نورد
گرم با آلمان قرارداد منعقد شده و درحال فاينانس هستيم.

  كاهش  75درصدي آب با ايجاد تصفيه و
بازچرخاني پساب صنعتي

مديرعاملفوالدمباركهاصفهانگفت:برايتوسعهفوالد
هرمزگانهماز 1/5تا 3ميليونتنقراردادمنعقدكردهايمكه
در صورت تاييد وزارتخانه قرارداد فاينانس منعقد ميشود.
سبحاني ادامه داد :بزرگترين معضل صنعت فوالد ،آب
است و در اين راستا اقدامات موثري انجام دادهايم كه با تصفيه
و بازچرخاني پسابهاي صنعتي 75درصد كاهش مصرف
آب داشتهايم ،امروز نيز با بيش از 6/5ميليون تن 23ميليون
مترمكعبآبمصرفميكنيم.
بهرام سبحاني بيان كرد :اجراي شبكههاي فاضالب و
تصفيهخانههايبهداشتيشهرهايهمجوارافتخاراتزيادي
داشته است و فوالد مباركه رتبه دهم توليدكنندگان فوالد
جهان و بين كشورهاي آسيايي رتبه يازدهم در هشت معيار
را كسب كرده است.
سبحاني ادامه داد :امروز پنج طرح توسعه فوالدسازي و
نوردپيوستهسبا،احداثنيروگاه 25مگاواتيفوالدسباوپروژه
ايستگاهتقليلفشارگاز،احداثتصفيهخانهپسابهايصنعتي
فوالد مباركه و كارخانه آهك كلسينه فوالد سنگ مباركه با
اعتبار 1500ميليارد تومان به بهرهبرداري ميرسد.
الزم به ذكر است آييــــن افتتــاح طــرح توســعه
فوالدســازي و نــورد پيوســته ســبا با حضور معاون اول
رييسجمهور ،وزير صنعت ،معدن و تجارت ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،استاندار و مقامات صبح سهشنبه
 19تيرماه در اصفهان برگزار شد.
خبرنگاركيمياصادقي

