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صنایع معدنی

فوالد در دور زدن تحریمها حرفهای است
حدود یک هفته قبل ایاالت متحده رسما مدعی آغاز بازگشت تحریمهای ایران از طریق مکانیسم
ماش�ه برجام شد .البته هیچکدام از کش�ورهای امضاکننده برجام این اقدام امریکا را قانونی و قابل
اجرا ندانس�تهاند .با این وجود ،بس�یاری از کارشناس�ان معتقدند این امکان وجود دارد که ایاالت
متحده با اس�تفاده از ابزارهای اقتصادی و قدرت سیاس�ی درنهایت و در عمل س�ایر کش�ورها را با
خود همراه کند.
برای بررس�ی تاثیر فعال نش�دن مکانیسم ماشه بر خالف ادعای دولت دونالد ترامپ بر عملکرد و
بازار صنایع معدنی و فلزی با فعاالن و کارشناس�ان این صنعت گفتوگو کردهایم .به اعتقاد فعاالن
صنایع معدنی ،ایاالت متحده امریکا چندس�الی است که مکانیسم ماشه را فعال کرده است .اعمال
تحریمهای چندباره بر صنایع فلزی بهویژه صنعت فوالد گواه این ادعاست.
فعاالن صنعت فوالد در طول سالهای گذشته برای واردات نهادههای تولید و قطعات و تجهیزات
مورد نیاز و در ادامه صادرات محصوالت تولیدی خود با چالشهای اساس�ی روبهرو ش�دهاند .روند
اجرای طرحهای توسعه این شرکتها ُکند یا متوقف شده است .با این وجود کوشیدهاند به تحریمها
به چشم فرصت نگاه کنند و از این فرصت برای توسعه تولید داخلی و بومیسازی بهره بگیرند.

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

عکس:

ایجاد دستانداز در مسیر صنایع ادامه دارد
محم��د اعتباری ،فع��ال بازار ف��والد در گفتوگو با
و درباره تاثیر مکانیس��م ماشه برجام بر صنایع
فوالد کش��ور و بازار خرید و فروش آهنآالت گفت :با
خروج ایاالت متحده از برج��ام ،آغاز اقدامی جدید از
سوی این کشور علیه ایران و اجرای تحریمهای جدید
ممکن نیس��ت .بهعالوه آنک��ه باید اقرار ک��رد دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا در  ۴س��ال گذشته هر
اقدامی را برای تحتفش��ار قرار دادن ایران و آس��یب
به اقتصاد کش��ور اجرایی کرده اس��ت؛ بنابراین انتظار
نداریم جریان جدیدی آغاز شود.
رئیسجمهوری ای��االت متحده تنها بهدنبال اجرای
نمایشی سیاسی اس��ت اما این ماشه مدتها پیش به
س��وی ما چکانده ش��ده است و توانس��تهایم با وجود
تمام مش��کالت و سختیها در این ش��رایط به تولید
ادامه دهیم .تحریمها و دستاندازی در مسیر فعالیت
صنایع از  ۲س��ال پیش آغاز شده است .از آن گذشته
سالهاس��ت صنای��ع فوالد کش��ور با ان��واع تحریمها
روبهرو هستند و با همین شرایط به فعالیت خود ادامه
میدهند.
این کارش��ناس بازار فوالد در ادامه افزود :صنایع ما
سالهاست که شرایط تحریم را پشتءسر گذاشتهاند.
تحریمهایی که هر روز گس��تردهتر شده است و ما به
فعالیت در این ش��رایط عادت کردهایم .البته همچنان
انتخ��اب رئیسجمهور آینده این کش��ور حائز اهمیت

است ،چراکه سیاستهای جدید این کشور بر اقتصاد
و صنایع ما اثرگذار خواهد بود.
اعتب��اری در تش��ریح همزیس��تی فع��االن صنعت
فوالد ب��ا تحریمها گفت :درحالحاض��ر با وجود تمام
محدودیتهای��ی که در مس��یر ص��ادرات فوالد ایجاد
ش��ده ،همچنان محصوالت م��ا به بازاره��ای جهانی
عرض��ه و فروخته میش��ود .تنها هزین��ه صادرات در
چنین شرایطی افزایش مییابد .درواقع سالها فعالیت
در ش��رایط جنگ و تحریم ،فعاالن صنعتی را در دور
زدن تحریمها حرفهای کرده اس��ت .اما ایاالت متحده
بهدنبال آن اس��ت که عرصه اقتصادی را هر روز برای
ما تنگتر کند.
این فعال بازار فوالد در ادامه تاکید کرد :این دس��ت
مناقش��ات سیاس��ی ،بحث بر سر ش��روع تحریمها و
ایجاد محدودیتهای هر روزه از سوی ایاالت متحده،
بیشترین تاثیر خود را بر نرخ دالر میگذارد .در همین
ح��ال باید اقرار کرد که متاس��فانه نرخ فروش دالر با
زندگی مردم گره خورده است.
چندی پیش رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تاکید
کرد ک��ه نباید زندگی م��ردم را به غرب گ��ره بزنیم.
یعن��ی نباید دالر معیار داد و س��تدهای ما باش��د .اما
شاهد هس��تیم که نخستین معیار قیمتگذاری فوالد
در ب��ورس کاال ،نرخ ارز نیمایی و نرخ فروش ش��مش
صادراتی اس��ت .یعن��ی برخالف ش��عارهایی که داده

میش��ود ،زندگی ما به دالر گره خورده است .توجه به
این نکته ضروری بهنظر میرسد که تعیین نرخ شمش
ف��والد مبنای تعیین نرخ آهن اس��فنجی و حلقههای
پاییندستی یعنی محصوالت نهایی است .بدون تردید
این سیاس��ت اش��تباه اس��ت و باید مورد بازبینی قرار
گیرد.

 سیاس�تهای داخل�ی
استراتژیهای خارجی

مهمت�ر

از

وی در ادام��ه افزود :مهمتر از سیاس��تهای ترامپ
و ایاالت متح��ده ،اقدامات و اس��تراتژیهای متولیان
امر در داخل کش��ور اس��ت که بر عملکرد صنایع اثر
میگذارند .متاس��فانه اتخاذ سیاس��تهای اشتباه در
طول س��الهای گذش��ته تاثیر منفی ب��ر عملکرد این
صنایع داشته است.
اعتب��اری گفت :درحالحاضر در بازار فوالد ش��اهد
رش��د نرخ دالر و ب��ه تبع آن افزایش ن��رخ آهنآالت
هستیم .اما این بازار خریدار ندارد .خریداران این بازار
نیز مصرفکننده واقعی نیس��تند ،بلکه با هدف حفظ
ارزش پول خود به این بازار روی میآورند.
کم��ا اینکه بررس��ی رون��د خرید و ف��روش در این
بازار حکای��ت از آن دارد که در روزهایی که نرخ دالر
افزایشی اس��ت ،تقاضا برای خرید محصوالت فوالدی
افزایش مییابد .اما در روزهایی که نرخ ارز ثابت است،
هیچ خریداری در بازار آهنآالت دیده نمیشود.

این فع��ال بازار ف��والد گفت :اقتصاد م��ا از مرحله
بیم��اری هلندی عبور کرده و به مرحله رکود بس��یار
شدید تولید ،خرید و فروش و رشد قابلتوجه قیمتها
رسیده اس��ت .رش��د بیرویه قیمتها ،کاهش ارزش
ملی پول ،رش��د ارزش دالر صنایع ما را با چالشهای
بسیار اساسی روبهرو میکند.
در س��ایه رش��د روزافزون قیمته��ا از قدرت تولید
صنایع کاس��ته میش��ود ،در چرخه رکود شدید قرار
میگیریم و از قدرت خرید خانوادهها کاسته میشود؛
بنابرای��ن از تصمیم��ات امریکا مهمتر ،سیاس��تهای
داخلی است که در قبال صنایع اتخاذ میشود.
درنتیجه انتظار م��یرود این چرخه معیوب زنجیره
فوالد برطرف شود .در غیر اینصورت در آینده نزدیک
ش��اهد جهش قیمت��ی مجدد نرخ تیرآه��ن و میلگرد
خواهی��م بود .ام��ا در ادامه هیچ خرید و فروش��ی در
این بازار انجام نمیش��ود و بدی��ن ترتیب روند تولید
کارخانهه��ا با مش��کل روب��هرو میش��ود .بنابراین از
سیاستگذاران انتظار میرود برای رفع این مشکالت
پا پیش بگذارند.
متاسفانه دودس��تگی میان تصمیمگیران و متولیان
ام��ر یکی از دالیل اصلی ایجاد چال��ش در بازار فوالد
اس��ت که باید هرچه س��ریعتر برطرف ش��ود .در غیر
اینصورت شاهد بروز چالشهای اساسی در این بازار
خواهیم بود.

محمد اعتباری

آیندهای روشن در انتظار صنعت فوالد
س��یدرضا شهرس��تانی ،عضو هیات مدی��ره انجمن
تولیدکنندگان فوالد در گفتوگو با
تاکید کرد:
ایاالتمتحده در طول سالهای گذشته از هیچ اقدامی
برای تحری��م ایران و اعمال محدودی��ت بر صنایع ما
فروگذار نکرده اس��ت؛ بنابراین فعال ش��دن یا نشدن
مکانیسم ماشه تنها جنبه شعاری دارند.
وی اف��زود :البته اعمال تحری��م علیه ایران در طول
س��الهای اخیر زمینه افت ارزش پ��ول ملی را فراهم
کرده اس��ت ،چراکه درآمدهای کشور وابسته به نفت
بوده و اکن��ون این صادرات بهش��دت کاهش یافته و
حتی به صفر رسیده است.
ع�لاوه بر ای��ن روند نقل و انتق��االت پول از طریق
سیس��تمهای بانک��ی ممک��ن نیس��ت .ای��ن انتق��ال
درحالحاضر ب��ه کمک صرافیها انجام میش��ود که
هزینههای بیش��تری را به ما تحمیل میکند .بهعالوه
آنکه انجام معامالت در چنین شرایطی با ریسکهای
متعددی روبهرو است.
ای��ن عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد
گفت :آنچه مس��لم اس��ت این است که ما عزم خود را
ج��زم کردهایم که در ش��رایط تحریم ب��ه حیات خود
ادام��ه دهیم .نی��از ،مادر اختراع اس��ت .وب��ر همین
اس��اس نیز شاهد بودیم که تولیدکنندگان با توجه به
محدودیتها تالش کردهاند تا خود را با ش��رایط وفق
دهند و در مس��یر بومیسازی قطعات و تجهیزات گام
بردارند.

 تصمیمگیران داخلی مخربترند

شهرستانی خاطرنشان کرد :تولیدکنندگان و فعاالن
صنعت فوالد در طول سالهای گذشته تالش کردهاند

خود را با ش��رایط تحریم وف��ق داده و به فعالیت خود
ادام��ه دهن��د .اما در ای��ن میان برخ��ی تصمیمات و
اس��تراتژیهای اخذ ش��ده از س��وی دولتمردان جای
گالیه دارد .بهعنوان مثال ،میتوان به پیش��نهادهایی
مبنی بر خروج فوالد از بورس یا ایجاد مانع در مس��یر
صادرات اشاره کرد.
این دس��ت اقدامات و سیاستهای اشتباه داخلی،
ضرب��ات جبرانناپذی��ری را ب��ه تولیدکنن��دگان وارد
میکند.
در ای��ن ش��رایط و ب��ا وج��ود ای��ن چالشه��ا ،از
سیاس��تگذاران انتظار داریم با درک موقعیت موجود
در مسیر رفع مشکالت گام بردارند و بهویژه از صادرات
محصوالتی ک��ه در بازارهای بینالمللی خریدار دارند،
حمایت و بدین ترتیب کسری ارز دولت تامین شود.
وی در ادامه گفت :تولید محصوالتی با ارزشافزوده
باال و صادرات آن باید در اولویتهای مسئوالن باشد.
بدینترتیب از ارز حاصل از آنها برای واردات مایحتاج
عمومی مردم استفاده شود.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که حمایت
دولت از ص��ادرات صنایعمعدنی و فلزی زمینه تامین
ارز ضروری کش��ور را فراهم میکند .بهعالوه آنکه این
صنایع میتوانند در مسیر توسعه حرکت کنند.
صنعت فوالد در طول سالهای گذشته تالش کرده
نیاز خ��ود را از داخل تامین کند ،ام��ا همچنان برای
تامین برخ��ی مایحتاج خود ب��ه واردات نیاز دارد که
میتوان��د آنها را از ارز حاص��ل از صادرات خود تامین
کن��د؛ بنابراین ت��داوم صادرات فوالد ب��ه منزله تداوم
فعالی��ت این صنعت از یکس��و و تامین ارز مورد نیاز

کشور از سوی دیگر است.

 تحریم ،نقاط قوتی هم داشت

شهرس��تانی افزود :براساس بررس��یهای انجامشده
ازس��وی انجمن تولیدکنندگان فوالد ۲ ،سال گذشته
تولید هر تن فوالد ۱۲۰ ،دالر نیاز ارزی داشت .اما در
طول  ۲سال اخیر ،فعاالن این صنعت تالش کردهاند با
بومیسازی بخش قابلتوجهی از نیاز خود را از داخل
کشور تامین کنند.
در همی��ن حال تبادل اطالعاتی میان ش��رکتهای
فوالدی آغاز ش��د ت��ا بدینترتیب نیاز ای��ن صنایع از
طریق ظرفیتهای داخلی برطرف شود .درنتیجه این
 ۱۲۰دالر درحالحاضر به  ۸۰دالر کاهش یافته است.
در ادامه برنامه داریم که نیاز ارزی این صنایع تاپایان
امسال به  ۵۰دالر بهازای هر تن تولید کاهش یابد.
درنتیج��ه بای��د اقرار ک��رد که این دس��ت اقدامات
از یکس��و صرفهجوی��ی ارزی را بهدنب��ال دارد و از
س��وی دیگر ،رکورد س��االنه افزایش تولید توسط این
صنعت شکسته میش��ود .تا جاییکه صنعت فوالد ما
درحالحاضر در رتبه دهم جهان قرار دارد .در س��ال
ج��اری نی��ز تولید بی��ش از  ۳۰میلیون ت��ن فوالد و
محصوالت فوالدی برنامهریزی ش��ده است؛ یعنی باید
به تحقق اهداف سند چشمانداز توسعه در افق ۱۴۰۴
امیدوار باشیم.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه اثرات مثب��ت تحریمها
بر عملک��رد صنایع فوالد گفت :ب��ا اعمال تحریمهای
بینالمللی علیه صنعت فوالد کش��ور ،روند توسعه در
این صنایع با مشکالتی روبهرو شد .بهویژه که بسیاری
از شرکتها به استفاده از تجهیزات و توان داخلی باور

نداش��تند .با آغاز و تش��دید تحریمها ،سرعت اجرای
این پروژهها کم ش��د .اما در سایه همین محدودیتها
به توان داخلی بیش از پیش توجه ش��ده و بیشتر در
مسیر ساخت داخل و بومیسازی گام برداشتهایم .این
خودباوری و ات��کا به توان داخلی ک��ه ذیل تحریمها
ایجادشده ،نوید درخشانی برای صنعت فوالد و آینده
روشنی در انتظار صنعت فوالد ما است.

سیدرضا شهرستانی

� سخن آخر...

با وج��ود تهدیدهای ایاالت متح��ده برای فعال
کردن مکانیس��م ماش��ه برج��ام ،مخالفت س��ایر
کش��ورهای امضاکننده این قرارداد ،امتیاز مثبتی
را در پرون��ده برجام ب��ه نفع ایران ثبت کرد .با این
وجود ،برخی کارشناس��ان اعتقاد دارند این کشور
لحاضر بزرگترین اقتصاد جهان اس��ت از
که درحا 
ابزارهای قدرت خود برای همراهی س��ایر کشورها
اس��تفاده میکند .بس��یاری دیگر نیز معتقدند این
مکانیسم از مدتها پیش فعال شده است .ب هعنوان
مث��ال ،صنایعمعدن��ی و فل��زی در طول  ۲س��ال
گذش��ته بارها تحریم ش��دهاند و در شرایط دشوار
توانس��تهاند به حیات خود ادام��ه دهند .در چنین
موقعیتی اقدامات سختگیرانه و اتخاذ سیاستهای
اشتباه از سوی مسئوالن دولتی اشتباه است و باید
اصالح ش��ود .اینگونه تصمیمات اشتباه در مسیر
فعالی��ت این تولیدکنندگان س��نگاندازی کرده و
تداوم فعالیت را در چنین شرایط دشواری بیش از
پیش دشوار میکند.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان خبر داد

کارکنان جهادگر فوالد خوزس��تان توانستند
با تالش شبانهروزی و تکیه بر توان داخلی پس
از  ۲س��ال رک��ورد تولید  ۶ماه��ه را به میزان
قابلتوجهی ارتقا دهند.
بهگ��زارش روابطعموم��ی ش��رکت ف��والد
خوزس��تان ،عل��ی محم��دی ،مدیرعامل این
شرکت عبور از تولید یک میلیون و  ۹۷۶هزار
تن را در  ۶ماه نخس��ت سال  ۹۹را گامی بلند
در تحقق جهش تولید دانست و افزود :با وجود
همه سختیهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و
محدودیتهایی که بهواسطه شیوع کرونا ایجاد

رکورد تولید  ۶ماهه فوالد شکسته شد

ش��ده بود ،کارکنان غیور فوالد خوزس��تان در
مسیر تحقق شعار سال  ۱۳۹۹گام برداشتند و
به ندای رهبر انقالب لبیک گفتند.
این رکود تولید نس��بت به سال  ۹۷بیش از
 ۶۷هزار تن افزایش داشته است.
دس��تیابی به این می��زان تولی��د در چنین
شرایط دش��واری ،نشان از تالش و کار با تکیه
بر ایمان و اعتقاد به موفقیت روزافزون دارد.
محم��دی در ادامه اظهارک��رد :این موفقیت
را مدیون ش��هدا ،جانبازان و ایثارگران  ۸سال
دف��اع مقدس هس��تیم .در آن زمان س��ربازان

میدان نبرد ،در جنگی نابرابر ،از میهن اسالمی
جانان��ه دف��اع کردن��د و امروز ه��م در جنگ
اقتصادی که بر کش��ور تحمیل ش��ده اس��ت،
کارکن��ان فوالد خوزس��تان ،در س��نگر تولید
سرباز صنعت هس��تند و با تولید پایدار و فتح
قلههای پی��روزی ،تحریمهای ظالمانه را بیاثر
میکنند.
مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان گریزی هم به
رکورده��ای پیش��ین زد و اظهارکرد :در  ۳ماه
نخس��ت امس��ال با تولید یک میلی��ون و ۲۴
هزار تن ش��مش ،رکورد جدیدی در فصل بهار

بهدست آمد.
مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان ادام��ه داد :از
س��ویی در  ۴نوب��ت رک��ورد تولی��د ماهانه در
فروردین و خرداد و رکورد تولید روزانه در 14
فروردین و  24اردیبهشت ارتقا یافت.
محمدی در پایان اظهارکرد :ش��عار محوری
س��ال  ۱۳۹۹ف��والد خوزس��تان «تکمی��ل
زنجی��ره ارزش و تح��ول در تولید محصوالت
خاص ب��ا تمرکز بر طرحهای توس��عه ،ایمنی،
محیطزیست و بهداش��ت محیط کار و تقویت
س��رمایههای انس��انی» اس��ت و برنامه ساالنه

تولی��د ۳ ،میلی��ون و
 ۸۰۰هزار تن ش��مش
فوالد پیشبینی شده
است.
مدیرعام��ل ف��والد
خوزس��تان بیان کرد:
بدون ش��ک همه توان
خود را ب��هکار میگیریم که ب��ه اقتصاد بدون
نفت کمک کنیم و به مانند سالهای گذشته،
با اولوی��ت تامین نیاز داخ��ل ،درصدی از این
تولید به صادرات اختصاص دارد.

سیاست وزارت صنعت،
معدن و تجارت در س��ال
ج��اری جلوگی��ری از
واردات ریل مت��رو و راه
آهن به کشور است.
بهگزارش روابطعمومی
ذوبآه��ن
ش��رکت
اصفهان ،مهرداد توالئیان ،معاون بهرهبرداری این
ش��رکت با بیان این مطلب افزود :ش��رکت ذوب
آه��ن اصفهان در س��ال ج��اری با توج��ه به نیاز
داخل ،تمرکزی بر صادرات ریل نخواهد داشت.
اولویت این ش��رکت ،تامین نیاز داخلی اس��ت.
درحالحاضر ریل ذوب آهن مطابق با اس��تاندارد
روز جهان تولید میشود و این شرکت موفق شد
گواهینامه استاندارد ملی برای ریل تولیدی خود
دریافت کند.
معاون بهرهب��رداری ذوب آهن اصفهان با بیان
اینکه حتی تا نیمه نخس��ت سال آینده نیز تعهد
تحویل ریل برای  ۶محور مهم کش��ور در دستور
کار ذوب آه��ن ق��رار دارد ،اظهارک��رد :ب��ا توجه
به سیاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی بر توس��عه
حملونقل ریلی ،شرکت ذوب آهن درحالحاضر
با توجه به نیازهای موجود کش��ور میتواند ۱۰۰
درص��د نیازهای ریلی داخ��ل را تامین کند و در
اینب��اره ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی در تعامل و
هماهنگی کامل قرار دارد.
وی افزود :ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان اکنون
برای تمام پروژههایی که تا یک سال و نیم آینده
در برنامه وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت ،قرارداد
منعقد کرده و ماهانه با دستور این وزارتخانه برای
محورهای مختلف ریل را ارسال میکند.
وی با بی��ان اینک��ه در دنیا ب��رای محصوالت
اس��تانداردهای زیادی تعریفش��ده ،تصریح کرد:
زمانی که یک محصول برای نخستینبار در کشور
تولید میشود ،با توجه به اینکه در آینده رقبایی
وارد بازار میشوند ،استانداردی برای آن محصول
مطابق با استانداردهای جهانی تعریف میشود تا
محصول کیفی وارد بازار شود.
معاون بهرهبرداری ش��رکت ذوب آهن اصفهان
ب��ا بی��ان اینک��ه درحالحاضر ذوب آه��ن برای
صادرات ری��ل با اس��تاندارد  DEاروپا در تالش
اس��ت ،افزود :زمانی که محص��ول جدیدی تولید
میش��ود اس��تاندارد آن باید با استانداردهای آن
کشور و منطقه تطابق داده شود و بعد از دریافت
استاندارد ملی برای صادرات آن تالش میشود.
وی با اشاره به ضرورت دریافت استاندارد ملی
ری��ل ذوب آهن ،گفت :اگ��ر در آینده مجموعه و
کارگاه دیگری اق��دام به تولید ریل کرد ،ملزم به
رعایت این استانداردها خواهد بود تا هر نوع ریلی
وارد بازار نشود.
توالئیان با تاکید بر اینکه درحالحاضر شرکت
ذوب آهن تنها تولیدکننده ریل در کش��ور است،
خاطرنشان کرد :با وجود اینکه ذوب آهن رقیبی
در تولی��د ریل ندارد ،بهعنوان تنها فروش��نده به
بورس کاال ورود کرده است و خریداران براساس
قیمت تعیینش��ده در بورس کاال محصول مورد
نظر خود را خرید میکنند.
وی ب��ا بیان اینکه راه آهن جمهوری اس�لامی
ای��ران خری��د ریل مورد نی��از خ��ود را از طریق
مناقص��ه انج��ام میدهد که ذوب آه��ن اصفهان
در تمام مناقصهها ش��رکت و تنها برنده آن است،
افزود :البته ش��رکتهای کوچکی وجود دارند که
نیازمند ریلگ��ذاری در کارخانه و مجموعه خود
هستند که بدون برگزاری مناقصه ،ریل مورد نیاز
خود را از بورس کاال خرید میکنند.
معاون بهرهبرداری ذوب آه��ن اصفهان درباره
قیمتگ��ذاری ری��ل ذوب آهن در ب��ورس کاال،
گفت :برای اینکه در حق خریداران اجحاف نشود
و ذوب آهن متهم به انحصار نش��ود ،ریل تولیدی
ای��ن ش��رکت در ب��ورس کاال عرض��ه و فروخته
میشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه سیاس��ت موج��ود وزارت
صنعت ،معدن و تجارت جلوگیری از واردات ریل
مترو و راه آهن به کش��ور اس��ت ،اظهارکرد :اگر
هر مجموعهای تمایل به واردات ریل داشته باشد
تا زمانیکه ش��رکت ذوب آهن تاییدیه کتبی آن
مبنی بر نداش��تن ش��رایط تولید آن و ...را صادر
نکند ،وزارتخانه نیز مجوز واردات ریل را نخواهد
داد.
توالئی��ان با بی��ان اینکه پیش از ای��ن ،ریل از
روسیه ،هند ،چین ،ترکیه و ...وارد کشور میشد،
تاکی��د کرد :درحالحاضر واردات ریل به کش��ور
نداریم و این موضوع موجب جلوگیری خروج ارز
از کشور میشود.
وی درباره ورود ذوب آهن برای تامین ریل راه
آهن قطار سریعالسیر اصفهان -تهران ،اظهارکرد:
ریل تولید ذوب آهن برای خطوط پرسرعت ذوب
آهن قابل استفاده است و جای هیچ نگرانی وجود
ندارد و ریل مورد نیاز این پروژه مطابق استاندارد
تولیدی ذوب آهن است.

گزارش خبری

ماشهای که  ۲سال پیش چکانده شد

تمرکز ذوبآهن تامین
ریل داخل کشور است

