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صنایع معدنی

واکاوی شرایط تولید لوله و پروفیل فوالدی

دست نامرئی واسطهها در بازار ورق فوالدی
مرضیه احقاقی

صنعت لوله و پروفیل درحالحاضر با چالش کمبود مواد اولیه روبهرو است .اختصاص مواد اولیه مورد نیاز
این صنعت در قالب سهمیهبندی ،نهتنها کمبودهای این بخش را برطرف نکرده ،بلکه بیشتر هم کرده است
ت��ا جاییکه خری��داران ورق فوالدی از بورس کاال با هدف تولید لوله و پروفیل به اندازه غیرمنطقی افزایش
یافتهان��د .البته بخش قابلتوجهی از این خریداران مصرفکننده واقعی نیس��تند و این محصول را با هدف
فروش در بازار آزاد و کسب سود از واسطهگری خریداری میکنند.
در چنین ش��رایطی از متولیان و سیاس��تگذاران انتظار میرود ش��یوه عرضه محصوالت را تغییر دهند
یا با نظارت کافی مانع این دس��ت واس��طهگریها شوند .گفتنی اس��ت در طول سالهای گذشته ،ظرفیت
قابلتوجهی از صنایع لوله و پروفیل فوالدی در کشور احداث شده است و چنانچه مواد اولیه در اختیار این
واحدها قرار گیرد ،میتوان از ظرفیت یادشده برای رونق تولید و ارزشآفرینی هرچه بیشتر بهره گرفت .در
ادامه موقعیتهای ش��غلی متعددی در کشور ایجاد میش��ود که رونق اقتصادی را بهدنبال دارد .حال برای
بررسی دالیل این چالشها و شناخت راهحلی برای مشکالت یادشده با فعاالن این صنعت گفتوگو کردهایم.
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عکس:

رشد تولید به الزاماتی نیاز دارد
کیوم��رث فتحال��هکرمانش��اهی ،دبی��ر س��ندیکای
تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل ف��والدی در گفتوگو با
تاکید کرد :امس��ال از سوی رهبر معظم انقالب
با عن��وان جهش تولی��د نامگذاری ش��ده و تحقق این
ش��عار همواره از سوی مس��ئوالن یادآوری میشود .در
همین حال ،تحقق جهش تولی��د به الزاماتی نیاز دارد.
ازجمله آنکه باید مقدمات اولیه برای حرکت در مس��یر
تولید فراهم ش��ود و صادرات یکی از الزامات در مس��یر
تحقق جهش تولید اس��ت .با این وجود ،استراتژیهای
انتخابشده از سوی سیاستگذاران در مسیر صادرات،
چن��دان دلگرمکننده نیس��تند .کما اینک��ه در ماههای
نخست امس��ال نیز صادرات محصوالت فوالدی ،نزولی
گزارش شده است.

داش��ته باش��ند؛ بنابراین باید تا جاییکه امکان دارد از
خامفروشی در زنجیره فوالد جلوگیری و تولید محصول
نهایی با ارزشافزوده بیشتر تسهیل شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
اف��زود :درحالحاض��ر ،واحده��ای تولیدکنن��ده لوله و
پروفی��ل فوالدی که در این س��ندیکا عضوی��ت دارند،
بهطور میانگین فقط با  ۲۰درصد ظرفیت خود فعالیت
میکنند ،چراک��ه تنها همین مقدار مواد اولیه از طریق
ب��ورس کاال در اختیار آنها قرار میگی��رد .بدون تردید
فعالیت با چنین ظرفیتی صرفه اقتصادی ندارد و تداوم
فعالیت این مجموعهها در خطر است .تامین نیاز صنایع
پاییندستی باید در اولویت واحدهای باالدستی باشد تا
بدینترتیب برخی کمبودها دراین حوزه برطرفشود.

کرمانش��اهی با تاکید بر رف��ع چالشهای موجود در
مسیر فعالیت تولیدکنندگان محصوالت لوله و پروفیل
ف��والدی و تاثیر آن در تحقق جه��ش تولید اظهارکرد:
تامین مواد اولی��ه مهمترین چالش این فعاالن صنعتی
اس��ت .چالشهای یادشده در حالی وجود دارند و روند
فعالیت تولیدکنندگان را متاثر میکنند که این صنعت
از اثرگذاری باالیی در اش��تغالآفرینی برخوردار بوده و
فعالیت آن به منزله تکمیل زنجیره ارزشافزوده اس��ت.
چنانچ��ه تولید در این صنایع رون��ق یابد ،این ظرفیت
را دارن��د که با صادرات ،نقش وی��ژهای در ارزآوری هم

کرمانشاهی گفت :براساس ظرفیتسنجی انجامشده
در س��امانه بهینیاب ،درحالحاضر بیش از  ۱۸میلیون
تن ظرفی��ت برای جذب ورق ف��والدی در صنعت لوله
و پروفیل کش��ور وج��ود دارد .اما براس��اس برآوردهای
س��ندیکای تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفی��ل فوالدی،
ظرفیت واحدهای فعال این بخش در حال حاضر حدود
 ۵میلیون تن اس��ت ،اما مواد اولیه بهمراتب کمتری در
اختیار این تولیدکنندگان قرار میگیرد.
با توجه به کمبود قابلتوجه مواد اولیه مورد نیاز برای
تولی��د لوله و پروفیل ،باید بخش��ی از این نیاز از طریق

 تولید با  ۲۰درصد ظرفیت

 واردات مواد اولیه جدی گرفته شود

واردات تامین ش��ود .کما اینکه در س��الهای گذش��ته
نیز بخش��ی از نیاز واحدهای پاییندس��تی به ورق گرم
فوالدی از واردات تامین میش��د .اما اکنون این واردات
تحتتاثیر تش��دید تحریمهای بینالمللی و کاهش ارز
متوقف شده است .در چنین ش��رایطی ،از متولیان امر
انتظار میرود با تس��هیل واردات در مس��یر تامین مواد
اولیه صنعت لوله و پروفیل گام بردارند .این تسهیل در
حوزههای مختلفی مانند تخصیص ارز ،ثبت س��فارش،
اصالح تعرفه واردات و ...باید مورد توجه قرار گیرد.

 تسهیل صادرات ،توسعه تولید

وی در ادام��ه تاکید کرد :میتوان ب��ا اقداماتی مانند
تامی��ن تس��هیالت و نقدینگی و همچنی��ن حمایت از
صادرات و بازاریابی بینالمللی از تولیدکنندگان حمایت
کرد .همچنین از س��ازمان توس��عه و تج��ارت بهعنوان
متولی توس��عه صادرات انتظار میرود شرایط فروش در
کش��ورهای دیگر و حداقله��ا را در اینباره فراهم کند.
در چنین ش��رایطی ،تولیدکنندگان میتوانند با آرامش
خاطر نس��بت به فروش محصوالت خود به تولید ادامه
دهند .کرمانش��اهی افزود :صادرات محصوالت نهایی از
اهمیت ویژهای برای کش��ور برخوردار است ،چراکه در
موقعیت کنونی صادرات نفت کش��ور و ارزآوری حاصل
از آن بهشدت محدود شده است .بدون تردید در چنین
ش��رایطی میتوان با بهرهگیری از ص��ادرات غیرنفتی،
بخشی از نیاز کشور به ارز را تامین کرد.

در توس��عه صادرات ،حلقههای پاییندس��ت صنایع
مادر مانند فوالدسازی و صنایع تکمیلی باید مورد توجه
باش��ند .چنانچه ای��ن صنایع حمایت ش��وند میتوانند
بخش��ی از درآمدهای نفتی کش��ور را جبران کنند .در
چنین شرایطی ،مس��ئوالن دولتی میتوانند با تسهیل
تولید همانطور که پیشتر هم به آن اش��اره شد ،ایجاد
شرکتهای مدیریت صادرات و ...تحقق اهداف یادشده
را تسریع بخشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
در پای��ان گفت :ب��ا وجود اینکه فقط حدود یک س��ال
از عمر دولت باقیمانده ،امکان اجرای اقدامات مختلفی
از س��وی متولیان امر وجود دارد تا بدینترتیب شرایط
تولی��د در صنای��ع گوناگون تس��هیل ش��ود .کما اینکه
رهبر معظم انقالب نیز چن��دی پیش تاکید کردند که
دولتها در ش��روع دوره فعالیت خود ب��رای یک دوره
 ۹۰روزه برنام��ه میدهند .ح��ال در پایان عمر فعالیت
خود میتوانند برای زم��ان باقیمانده که قابلتوجه هم
هس��ت برنامههایی بچینند و اقدام��ات قابلتوجهی را
اجرایی کنند.
بهعالوه آنکه ،تولید و فعالیت اقتصادی در کشور ما با
چالشهای جدی روبهرو اس��ت؛ بنابراین از متولیان امر
انتظ��ار میرود با ایجاد ثبات و آرامش در حوزه تولید و
تج��ارت ،از روند فعالیت این تولیدکنندگان نیز حمایت
کنند.

کان��ون ارزیاب��ی
ف��والد
کارکن��ان
هرم��زگان ب��ا حض��ور
ارزیاب��ان و جم��ع
منتخبی از کارشناسان،
روس��ا ،مدی��ران و
معاونان این شرکت و با
اس��تفاده از آخرین متدهای ارزیابی کارکنان،
شایستگیهای عمومی و مدیریتی سنجش و
بررس��ی ش��د .امین رنجبرفرد ،مدیر آموزش
و توس��عه منابع انس��انی ف��والد هرمزگان در
گفتوگو با روابطعمومی این شرکت ،ارزیابی
شایستگیهای عمومی و مدیریتی و شناسایی
کارکنان مس��تعد و شایسته را از اولویتهای
واحد آموزش فوالد هرمزگان دانست و گفت:
شرکت فوالد هرمزگان برای توسعه کارکنان
خویش دارای یک مدل جامع توس��عه است
ک��ه فرآیند کانون ارزیابی و توس��عه از ارکان
این مدل بوده و گزارشهای بازخورد حاصل
از این فرآیند در فرآیندهای آموزش ،توسعه
و توانمندسازی کارکنان و تدوین برنامههای
توسعه فردی آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در تکمیل صحبته��ای خود بیان کرد:
شایس��تگیهایی مانند مهارته��ای ادراکی،
تصمیمگی��ری ،ارتباطی ،کار تیمی ،مدیریت
افراد ،مدیریت عملکرد کارکنان ،شم تجاری
و رهب��ری در این کانون با ابزارهای گوناگون
م��ورد ارزیاب��ی و س��نجش ق��رار میگیرند.
وی جانش��ینپروری با اس��تفاده از نیروهای
کیفی و شایس��ته بهمنظور تامی��ن نیازهای
پس��تهایسازمانی در سطوح مدیریتی را از
نتایج ارزیابیها در این کانون دانس��ت .مدیر
آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان
همچنین از ارزیابی تمامی کارشناس��ان این
ش��رکت در فرآیند کانون ارزیابی و توسعه تا
پایان سال  ۱۴۰۰خبر داد .برگزاری فرآیند
کانون ارزیابی و توس��عه ک��ه اصلیترین ابزار
ارزیابی شایس��تگیهای عموم��ی و مدیریتی
کارکن��ان اس��ت ،از س��ال  ۱۳۹۵و بهط��ور
مس��تمر و موثر و در راس��تای اهدافی چون
توس��عه توانمندیه��ای کارکنان و همچنین
ارتقای کارکنان شایسته در مجموعه شرکت
فوالد هرمزگان و با محوریت واحد آموزش و
توسعه منابع انسانی اجرا میشود.

افزایش تولید
آلومینیوم در سال ۹۹

امیدوار به رفع نابسامانیها
مه��دی ملکثاب��ت ،نای��ب رئی��س س��ندیکای
تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل ف��والدی در گفتوگو با
خاطرنشان کرد :تغییر مداوم و جای خالی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در ماههای گذش��ته بس��یاری
از صنای��ع را ب��ا چالشهای جدی روبهرو کرده اس��ت.
بنابراین باید امیدوار بود فردی آش��نا به امور در مسند
وزارت قرار گیرد تا بتوان به رفع نابس��امانیهای موجود
امید داشت.
وی کمب��ود م��واد اولی��ه را از چالشه��ای اصل��ی
تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل فوالدی عن��وان کرد و
افزود :چنانچه ش��فافیت در عرضه م��واد اولیه افزایش
یابد ،برخی از کمبودها برطرف میشوند .درحالحاضر،
بخش��ی از ورق گ��رم تولید ش��ده در کش��ور در قالب
معام�لات مچینگ در اختیار خری��داران قرار میگیرد

و قس��متی نیز در بورس عرضه میشود .برای بازگشت
ثبات به این بازار باید در گام نخست طرفهای قرارداد
مچینگ مشخص شوند .ملکثابت در ادامه تاکید کرد:
درحالحاضر ،سهمیه عرضه ورق فوالدی به شرکتهای
تولیدکننده لوله و پروفیل بهش��دت کاهش یافته است.
حال این س��وال مطرح میش��ود که ورق گرم فوالدی
تولید ش��ده در کشور دقیقا به چه مصرفی میرسد که
تولیدکنندگان با این چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
س��هم تولیدکنندگان از مواد اولی��ه در ماههای اخیر
بهش��دت کاهش یافته تا جاییکه این م��واد اولیه تنها
کفاف  ۵روز کاری آنها را میدهد .در چنین ش��رایطی،
واردات ورق فوالدی نیز بهدلیل تشدید تحریمها ،رشد
قابلتوجه نرخ ارز و محدودیت منابع ارزی کش��ور عمال
متوقف ش��ده اس��ت .کما اینک��ه واردات ورق با چنین

قیم��ت ارزی ب��رای تولیدکنندگان ب��ا صرفه اقتصادی
همراه نیس��ت .نایب رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان
لوله و پروفیل فوالدی در ادامه افزود :چنانچه واحدهای
تولیدکنن��ده ورق ف��والدی ،محص��والت نهایی خود را
بهطور منظم در اختیار تولیدکنندگان واقعی این صنعت
قرار دهند ،برخی از چالشهای تولید برطرف میش��ود.
بهعالوه آنکه میتوان محصول نهایی را با قیمت مناسب
در اختی��ار مصرفکننده نهایی قرار داد .تولیدکنندگان
نیز از پس تامین نیاز خود بر خواهند آمد.
وی گف��ت :ظرفیت تولید لوله و پروفیل در کش��ور از
ی گرفته است .ظرفیت
ظرفیت تولید ورق فوالدی پیش 
اسمی واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل فوالد کشور
 ۱۸.۵میلیون تن برآورد میش��ود .البت��ه ظرفیتی که
ام��کان تولید واقعی دارد  ۴.۵ت��ا  ۵میلیون تن گزارش

ش��ده است .با این وجود ،ظرفیت تولید ورق فوالدی به
مراتب کمتر اس��ت .بهویژه که صنایع دیگری همچون
خودروس��ازی و لوازم خانگی نیز از این ورق برای تولید
محصول نهایی استفاده میکنند.
درواق��ع برای تامی��ن نیاز کامل ای��ن صنایع به مواد
اولی��ه ،واردات ضروری اس��ت و چنانچ��ه واردات با ارز
مناسب باشد ،میتواند تاثیر بسزایی در رفع چالشهای
این صنعت داشته باشد.
ملکثابت افزود :چنانچه زمینه رشد تولید در صنعت
س��اخت لوله و پروفی��ل فوالدی فراهم ش��ود ،میتوان
زمینه توس��عه ص��ادرات آن را فراهم کرد .کش��ورهای
همس��ایه ای��ران از ظرفی��ت باالیی ب��رای مصرف این
محصوالت برخوردار هس��تند و میتوان از این ظرفیت
برای توسعه تولید در صنعت لوله و پروفیل بهره گرفت.

سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده اینگونه برداشت میشود که بخش قابلتوجهی
از کمب��ود مواد اولیه مورد نی��از برای تولید لوله و پروفیل فوالدی بهدلیل

عرضه نامناسب این محصول ایجاد میشود .بنابراین میتوان به آزاد شدن
عرض��ه و تقاضا برای خرید ورق فوالدی بهعن��وان راهحلی برای رفع این

چالش اندیش��ید .در چنین شرایطی ،فرصت واسطهگری از بین میرود و
بازار به سمت تعادل پیش میرود.

ساخت نخستین واحد فروسیلیس  ۲۰هزار تنی کشور در همدان
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت همدان از احداث
نخس��تین واحد صنعتی فروسیلیس کشور با ظرفیت  ۲۰هزار
تن تولید در این اس��تان خبر داد و گفت :این واحد با سرمایه
 ۲۴۰میلی��ارد تومانی ارزشافزوده فراوانی به س��نگ معدنی
سیلیس این منطقه میدهد.
به گزارش ش��بکه اطالعرسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)،
حمیدرضا متین با بیان این مطلب ،افزود :طرح توس��عه واحد
صنعتی فروسیلیس آذرخش اجرا شده و آماده بهرهبرداری در
سال جاری است.
وی اضاف��ه کرد :این واحد صنعتی 2 ،س��ال پیش با حضور
معاون اول رئیسجمهوری با ظرفیت  ۱۲هزار تن در ش��هرک
صنعتی جوکار بهرهبرداری ش��د و امس��ال با س��رمایهگذاری

جدید ظرفیت این واحد به  ۳۲هزار تن در س��ال رسید که در
کشور طرحی بینظیر بهشمار میرود.
رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تج��ارت همدان تصریح
کرد :طرح توس��عه فروسیلیس آذرخش با  ۲۴۰میلیارد تومان
س��رمایهگذاری اجرا شده که فقط  ۴۰میلیارد تومان از طریق
حمایت دولت و تسهیالت بانکی فراهم شدهاست.
به گفته متین ،همدان در عرصه ذخیره و اس��تخراج سنگ
س��یلیس بسیار غنی اس��ت و احداث اینگونه صنایع فرآوری
ارزشافزوده بیش��ماری نصیب اس��تان کرده و از خامفروشی
معادن نیز جلوگیری میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :ب��ا وجود تحریم و ش��رایط نامطلوب
اقتصادی شاهد رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن

اس��تان همدان هس��تیم که نوید رونق اش��تغال و تولید را به
مردم این منطقه میدهد.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت همدان به احیای
مع��ادن راکد اس��تان اش��اره ک��رد و اف��زود :ای��ن موضوع از
اولویتهای دولت محسوب شده و بهزودی با واگذاری اختیار
به شورای معادن اس��تان بسیاری از مشکالت و گرفتاریهای
معدنها و صنایع معدنی با ش��تاب بیش��تر و بدون معطلی به
ریاست استاندار همدان رسیدگی میشود.
متین محدودیت فصلی را از مشکالت معادن استان برشمرد
و گف��ت :با آغ��از بارشه��ای پاییزی فعالیت مع��ادن همدان
بهویژه س��نگهای تزئینی کاهش مییابد ،اما معادن ش��ن و
ماس��ه با ظرفیت کمتری در این فصل ب��ه فعالیت خود ادامه

میدهند.
وی تاکید کرد :معادن جزو س��رمایههای کش��ور محسوب
شده و بنابر تاکید رئیسجمهوری استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود و بازگش��ت معادن راکد به چرخه تولید در دستور کار
مس��ئوالن اس��تان قرار گرفته اس��ت .گفتنی اس��ت که آهن،
سرب آندالوزیت ،س��یلیمانیت ،فلدسپات ،س��یلیس ،گارنت،
دولومیت ،انواع سنگ آهک ،مرمریت ،تراورتن ،گابرو ،گرانیت
خاکس��تری ،هورنفلس ،کروندم ،رزکوارتز ،بنتونیت ،پامیس،
گچ ،مارن ،ش��یل ،خاک صنعتی ،چین��ی ،کیانیت ،پگماتیک،
می��کا ،آرن گرانیتی ،خ��اک رس ،مس ،گرانیت س��بز ،تالک
شیس��ت و کردیریت انواع مواد معدنی استان همدان بهشمار
میروند.

طبق اعالم س��ازمان توس��عه و نوس��ازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تولید
شمش آلومینیوم در  5ماه نخست سال رشد
 ۷۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشته است.
بهگزارش روابطعموم��ی ایمیدرو ،با توجه
ب��ه هدفگ��ذاری تولی��د آلومینی��وم که فلز
اس��تراتژیک در برنامههای توس��عه کش��ور
محس��وب میشود ،میزان تولید این محصول
از ابتدای س��ال تا پایان م��رداد در واحدهای
آلومینیومس��ازی ،ح��دود  ۱۷۵هزارتن بوده
که در مقایس��ه با عملکرد مدت مشابه سال
قبل حکایت از رش��د تولید  ۷۰درصدی این
محصول دارد.
تولی��د این محصول ب��ه تفکیک واحدهای
تولیدکنن��ده آلومینی��وم در کش��ور ش��امل
ش��رکت آلومینیوم ایران با تولید بیش از ۸۰
هزارتن ،رش��دی معادل  ۶درصد نس��بت به
مدت مشابه سال قبل داشته است.
این رقم برای ش��رکت المهدی و هرمزال
بی��ش از  ۶۶هزارتن با رش��دی معادل ۱۶۰
درصد است.
ضم��ن اینکه ش��رکت آلومین��ای ایران با
راهاندازی واحد ش��مش در یک سال گذشته
در این مدت بیش از  ۹هزارتن تولید داش��ته
که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۳۰۷
درصد رشد داشته است.
یکی از بزرگترین دالیل رشد تولیدات در
این بخ��ش ،ورود ظرفیتهای جدید به مدار
تولید اس��ت که در ابتدای امسال آلومینیوم
جنوب بهعن��وان بزرگتری��ن ،مجهزترین و
کاملترین خط تولید این فلز در کشور اضافه
ش��د که تاکنون ب��ا ورود  ۶۴دی��گ به مدار
تولید ،حدود  ۲۳هزارتن تولید داشته است.

اخبار

محدودیت مشوق
صادرات مواد
خام و کاالهای
واسطهای

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :براس��اس
پیش��نهاد ای��ن وزارتخان��ه و تصویب کمیس��یون اقتصادی دول��ت ،ایجاد
محدودیت برای مشوقهای صادرات مواد خام و کاالهای واسطهای تصویب
ش��د .بهگزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،س��عید زرندی افزود :برای
جلوگیری از خامفروش��ی و نیز درباره سیاستهای کلی بخش معدن و بند
( )۵سیاس��تهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه ایرانی ،موضوع
«تکمیل زنجیره ارزش و فاصلهگیری از خامفروش��ی» ماده  ۱۴۱قانون در

الیحه اصالح مالیات مس��تقیم در دس��ت بررسی و تنظیم در سطح دولت،
م��ورد اصالح قرار گرف��ت .بهگفته وی ،امتیازات در نظر گرفتهش��ده برای
صادرات کاالها و خدمات و مزایای محاس��به درآمد مالیاتی با نرخ صفر در
این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد و سهم  ۲۰درصدی صادرات
م��واد خام مش��مول این مزیت در قانون فعلی ب��ه  ۱۰درصد کاهش یافت.
همچنین  ۹۰درصد صادرات موادخام مشمول هیچگونه معافیت مالیات بر
درآمدی نخواهند شد .وی اضافه کرد :برای تکمیل زنجیره ارزش نیز برای

نخس��تینبار مقرر شد صادرات برخی کاالهای واسطهای که امکان تکمیل
زنجیره در داخل را دارند ۳۰ ،درصد درآمد حاصل از صادرات آنها ،مشمول
مالیات با نرخ صفر شده و از  ۷۰درصد بقیه درآمد صادراتی ،مالیات بر درآمد
اخذ ش��ود .تصویب و اجرایی ش��دن این قانون ،انگیزه صادرات مواد خام و
ن به
ت داد 
کاالهای واس��طهای محدود میش��ود .زرندی تصریح کرد :اولوی 
ی کشور و تکمیل زنجیره ارزش در داخل،
ع داخل 
ن مواد مورد نیاز صنای 
تامی 
مورد تاکید قرار گرفتهاست.

ارزیابی شایستگیهای
کارکنان در اولویت است

