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سعید برزگر

 به تحریم عادت کردهایم

س��عید برزگر از کارشناس��ان صنایع معدنی و فلزی در
گفتوگو با
تاکید کرد :چندین س��ال است صنایع
ما با تحریم روبهرو ش��دهاند .طی س��الهای اخیر نیز این
محدودیتهای بینالمللی شدت گرفتهاند .محدودیتهای
یادش��ده در حوزههای مختلف پولی و بانکی ،حملونقل،
ص��ادرات و واردات و ...جریان دارد .در ادامه بس��یاری از
صنای��ع فلزی نیز از این ش��رایط متاثر ش��دند و حتی در
فهرس��ت مس��تقیم تحریمها قرار گرفتند .بنابراین انتظار
نداریم اجرایی ش��دن یا نش��دن مکانیس��م ماش��ه تاثیر
چندانی بر عملکرد این صنایع داشته باشد.
وی تاکی��د کرد :با وجود تم��ام محدودیتهایی که در
ای��ن حوزه وجود دارد ،صنایع معدنی در طول س��الهای
گذشته توانس��تهاند ،صادرات قابلتوجهی داشته باشند و
نقش قابلقبولی در ارزآوری برای کش��ور ایفا کنند .البته

تحتتاثیر مناقشات بینالمللی ،بازار ملتهب میشود و نرخ دالر افزایش
مییاب��د .نب��ود ثب��ات در سیاس��تهای پول��ی و ارزی یک��ی از مهمترین
چالشه��ای تولیدکنندگان و فع��االن اقتصادی اس��ت؛ درنتیجه عملکرد
صنایع تا حدودی بهطور غیرمستقیم از این روندها تاثیر میپذیرد
ب��دون تردید چالشهایی در مس��یر فعالی��ت آنها وجود
دارد ک��ه ازجمله آن میتوان به دش��واریهای موجود در
مس��یر نقل و انتقال پول و فروش با واس��طه اش��اره کرد.
این چالشها هزینه ص��ادرات را برای ما افزایش میدهد
اما مانع آن نمیش��ود .بر همین اس��اس نی��ز به اعتقاد ما
اجرایی شدن یا نش��دن موضوع مورد مناقشه میان ایران
و ایاالتمتحده تاثیر ش��گرفی بر عملکرد صنایعمعدنی و
فلزی نخواهد داشت.

 در انتظار التهاب بازار

برزگر در ادامه افزود :البته باید تاکید کرد که تحتتاثیر
این دس��ت موضوعات ،ب��ازار ملتهب میش��ود .نرخ دالر
افزایش مییابد .توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد
ک��ه نبود ثب��ات در سیاس��تهای پول��ی و ارزی یکی از
مهمترین چالشهای تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادی
اس��ت .درنتیجه عملکرد صنایع بهطور غیرمستقیم از این

مدیرعامل فوالد غرب آسیا تأکید کرد

راه ثبات در بازار ورق
از اصالح قیمت پایه در بورس کاال میگذرد
درحالحاض��ر ،قیمت خری��د مواد
اولیه برای بس��یاری از تولیدکنندگان
ورق فوالدی ،بیش از قیمت پایه ورق
در بورس کاالس��ت و برای بازگش��ت
ثب��ات به ب��ازار الزم اس��ت که قیمت
پایه در معامالت ب��ورس کاال ،اصالح
شود.
بهگ��زارش چی�لان ،غالمرض��ا خلیق��ی،
مدیرعام��ل ف��والد غ��رب آس��یا ،اظهارک��رد:
درحالحاض��ر ،قیم��ت خرید م��واد اولیه برای
بس��یاری از تولیدکنندگان ورق فوالدی ،بیش
از قیم��ت پایه ورق در بورس کاالس��ت و برای
بازگشت ثبات به بازار الزم است قیمت پایه در
معامالت بورس کاال ،اصالح شود.
خلیقی درباره پیشش��رطهای ایجاد ثبات در
بازار ورق فوالدی گفت :بازگشت آرامش به بازار
ورق منوط به این اس��ت که شرایط برای عرضه
ورق توس��ط تولیدکنن��دگان مختلف در بورس
کاال مهیا باشد.
خلیق��ی با اش��اره به این موضوع که ش��رایط
درحالحاض��ر برای عرض��ه ورق در بورس کاال
فراهم نیست ،افزود :یکی از پیششرطهای الزم
برای مهیا بودن ش��رایط عرض��ه ورق در بورس
کاال ،قیمت پایه این محصول است.
در بازار کنونی ،ش��رایط بهگونهای اس��ت که
قیم��ت خرید مواد اولی��ه باالت��ر از قیمت پایه
تعیینشده است.
همین موضوع س��بب ش��ده فعاالن این حوزه
تمایل��ی ب��ه عرض��ه در ب��ورس کاال و بخ��ش

خصوص��ی نیز فعالیت چندانی در این
زمینه نداشته باشد.
مدیرعام��ل فوالد غرب آس��یا ادامه
داد :وقت��ی تولیدکننده م��واد اولیه را
ب��رای مثال با قیمت ه��ر کیلو  ۸هزار
تومان خریداری میکند و با احتساب
هزینه حم��ل ،هزینه مواد اولیه به هر
کیل��و  ۹ه��زار تومان میرس��د ،چگونه میتوان
انتظار داش��ت محصول تولیدی خود را با قیمت
پای��های کمتر از قیمت م��واد اولیه عرضه کند؟!
متاس��فانه تمامی این م��وارد در نهایت منجر به
کاهش تولید و توقف آن خواهد شد.
خلیق��ی با انتق��اد از دس��تورالعملهای اخیر
ارائهشده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در ح��وزه تنظی��م بازار فوالد گفت :بیش��تر این
دس��تورالعملها ،متأس��فانه بهدلیل کارشناسی
نبودن ،همراس��تا با تولید نیست .بعضا میبینیم
این دس��تورالعملها به جای اینکه در راس��تای
تقویت تولید باش��د ،در راستای خواباندن تولید
است!
مدیرعامل فوالد غرب آس��یا در راس��تای رفع
مش��کالت ب��ازار ورق فوالدی پیش��نهاد داد که
مش��کل قیمت پایه ب��رای تولیدکنندگان غیر از
فوالد مبارکه حل شود.
وی ب��ا تأکید بر جدی بودن مش��کل موجود،
یعنی باالتر بودن قیمت مواد اولیه از قیمت پایه
عرضه ورق در معام�لات بورس کاال ،اظهارکرد:
عدمحل این مش��کل در نهایت منجر به تعطیل
شدن تولیدات این حوزه خواهد شد.

ثبت رکورد جدید تولید آهن اسفنجی در شهریور
در ش��هریور  ۱۳۹۹با تولید  ۷۴۳۷۰تن آهن
اس��فنجی رکورد جدید تولید ماهانه در مقایسه
ب��ا آخرین رکود ماهانه تولید در خرداد امس��ال
به ثبت رسید.
بهگ��زارش دنیای معدن ،سرپرس��ت عملیات
شرکت فوالد سفیددشت ضمن بیان این مطلب
از افزایش  ۱۳درصدی تولید در  ۶ماه نخس��ت
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد
و اعالم کرد با تولید  ۳۹۹۴۲۸تن آهن اسفنجی
از ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور ۹۹ ،درصد
برنامه تولید  ۶ماه نخست محقق شده است.
ایم��ان س��لیمانی ضمن قدردان��ی از مجتمع
ف��والد مبارکه ب��ه جهت حمایت درب��اره تامین

 مقاوم در برابر محدودیت

عکس :آیدا فریدی

ط��ی هفتهه��ای اخی��ر بحث فعال ش��دن
مکانیسم ماش��ه برجام از سوی ایاالت متحده
خبرس��از ش��ده اس��ت .هرچند خروج ایاالت
متحده از توافق برجام حقی را برای این کشور
درجه��ت بازگش��ت تحریمها بهجا نگذاش��ته
اس��ت .با این وج��ود ،اعمال مج��دد تحریمها
تاثیر بیش��تری بر صنایع فلزی کش��ور بهویژه
صنعت فوالد ندارد .درواقع این دست تحریمها
موضوعات جدی��دی نیس��تند .صنایع آهن و
فوالد ایران در طول س��الهای گذشته بارها و
به ش��کلهای گوناگون از سوی ایاالت متحده
تحریم شده اس��ت؛ بنابراین اینگونه اقدامات
تنه��ا با هدف ایجاد تش��نج و جو روانی منفی
اجرایی میشود.
کما اینک��ه زمین��ه التهاب در ب��ازار خرید
و ف��روش آه��نآالت را ه��م فراه��م میکند.
درواق��ع ایاالت متح��ده ب��رای تنگتر کردن
شریانهای اقتصادی کشور برنامه دارد .یعنی
از ظرفیته��ای خود تمام به��ره را میگیرد تا
بیشترین فشار را بر عملکرد صنایع ایران وارد
کن��د .بدون تردید این ش��رایط تاثیر منفی بر
عملکرد صنایع و اقتصاد کشور بهدنبال خواهد
داشت.
هرچن��د فع��ال کردن مکانیس��م ماش��ه از
س��وی ایاالت متحده در عم��ل نافرجام مانده
اس��ت اما این کشور در طول سالهای گذشته
سختترین تحریمها را علیه صنایع ایران فعال
کرده است .بنابراین حتی اگر سایر کشورهای
عضو برجام و س��ازمان ملل ب��ا ایاالت متحده
در تنگتر کردن حلقههای اقتصادی همکاری
نکنند ،همچنان ت�لاش میکند با تهدید این
کشورها را در عمل با خود همراه کند.
در چنین ش��رایطی باید برای توسعه صنایع
برنامهای متناس��ب با این محدودیتها داشته
باش��یم .چنانچه اینگونه برنامههای راهبردی
برای مقابله با تحریمها تدوین شود ،میتوان بر
چالشهای ناشی از تحریمها فائق آمد.
اقتصاد کش��ور نمیتواند متوقف ش��ود و در
این می��ان ،تنها راه نجات اقتص��اد ما نیز اتکا
بر همین توانمندیهای داخلی است .بهعنوان
مث��ال ،کش��ورهای همس��ایه م��ا از ظرفیت
قابلتوجه��ی برای مص��رف ف��والد برخوردار
هس��تند .س��الها جنگ و درگی��ری نیاز این
کش��ورها به ساختوساز را افزایش داده است.
در چنین ش��رایطی ایران میتوان��د با فروش
آهنآالت به این کشورها از یکسو نیاز آنها را
به فوالد تامین و از س��وی دیگر ،زمینه توسعه
صنایع را فراهم کند.
کش��ورهای همجوار ما جمعیت��ی افزون بر
 ۶۰۰میلیون نفر دارند .با توجه به سرانه مصرف
فوالد به ازای هر نفر باید ظرفیت قابلتوجهی
ب��رای جذب محص��والت ف��والدی در اطراف
ایران وجود دارد .بنابراین سیاستگذاران باید
زمینه تداوم مراودات با کش��ورهای همسایه را
فراه��م کنند تا بدین ترتی��ب این نیاز برطرف
شود .تحقق این هدف ش��دنی است و تنها به
برنامهریزی ،پیگری و اهمیت قائل شدن برای
مباحث اقتصادی و توسعه بستگی دارد.
توج��ه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د
که زنجیره و بازار فوالد بیشتر از هر موضوعی
از دخالت مس��تقیم یا غیرمستقیم دولت تاثیر
میگیرد .دخالت دولت در امور کسبوکارهای
گوناگ��ون بهط��ور مس��تقیم و غیرمس��تقیم،
فعالی��ت این صنایع را متاثر میکند و همچون
مانع��ی در مس��یر فعالیت آنها ق��رار میگیرد.
این دخالتها در حالی هس��تند که از دولتها
انتظار میرود فقط وظایف حمایتی را بر عهده
بگیرن��د .چنانچه دولت در نقش حمایتی ورود
کن��د ،بدون تردید میتواند در بهبود ش��رایط
کمککننده باش��د .یا چنانچه دولت بر حسن
اج��را نظارت کند که باز ه��م جزو وظایف آن
اس��ت ،تاثیر بس��زایی بر بهبود ام��ور خواهد
داش��ت .ام��ا ورود دولت به نح��وه و روش کار
فع��االن این عرص��ه اش��تباه اس��ت .بهعالوه
آنک��ه زمینه بهبود ش��رایط را فراهم نمیکند.
درنتیج��ه از سیاس��تگذاران و متولی��ان امر
انتظار م��یرود بهجای دخال��ت در بازار فوالد
اقدام به حمایت از صنایع کند .چنانچه حضور
بخش خصوصی در اقتصاد پذیرفتهشده ،نباید
با صدور دس��تورالعملهای متف��اوت عملکرد
آنه��ا را به ش��کل منفی متاثر کرد .متاس��فانه
بیش��ترین گرفت��اری بخ��ش خصوص��ی در
صنعت فوالد و حتی در س��ایر صنایع بهدلیل
همین دس��تورالعملهای اشتباه دولتیهاست.
دخالتهایی که حت��ی از تحریم هم مخربتر
هستند.

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

ط��ی هفتههای گذش��ته ش��اهد تهدید مج��دد ایاالت
متح��ده مبنی بر تش��دید تحریمها علیه ایران هس��تیم.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری این کش��ور میگوید ماشه
را علیه توافقنامه برجام چکانده است .اما بیشتر کشورهای
جه��ان از جمله  ۱۳عضو ش��ورای امنی��ت این موضوع را
قانون��ی نمیدانند .ب��ا این وجود ،چنانچه این مکانیس��م
تحت هر ش��رایطی فعال شود ایران موظف به تعلیق تمام
فعالیتهای هستهای خواهد بود و بدینترتیب تحریمهای
بسیار سنگین تس��لیحاتی ،موش��کی ،اتمی و مالی علیه
ایران اعمال میشود.
برای بررس��ی تاثیر این ماشه که هنوز چکانده نشده ،بر
عملکرد صنایعمعدنی و فلزی به سراغ فعاالن این صنعت
رفتهایم و نظر آنها را در اینباره جویا ش��دهایم .به اعتقاد
اغل��ب فعاالن صنای��ع معدنی و فلزی ،ای��ران طی دوران
ریاس��ت جموری دونالد ترامپ تحت شدیدترین تحریمها
قرار گرفته است؛ یعنی شرایط از این بدتر نمیشود.
البته که این دست مناقشات بار روانی را بر جامعه وارد
میکن��د .تا جاییکه انتظار رش��د ن��رخ دالر دور از ذهن
نیس��ت .در ادامه با توج��ه به وابس��تگی عملکرد صنایع
گوناگون م��ا به نرخ ارز ،عملکرد این صنایع نیز از رش��د
نرخ دالر تاثیر میگیرد.

م��واد اولیه خاطرنش��ان کرد :دس��تیابی به این
موفقیتها مرهون تالش خالصانه و شبانهروزی
کارکنان شرکت و پیمانکاران در تمامی بخشها
ب��وده و همچنی��ن حمایته��ای س��هامداران،
مدیرعامل و هیات مدیره حاصل شده است.
س��لیمانی در پایان اعالم کرد :مجموعه فوالد
سفیددش��ت مصمم اس��ت تا پایان اس��فند به
تمام��ی برنامه  ۸۰۰هزار تنی تولید محصول در
واحد احیاء مستقیم دست یابد و با توجه به آنکه
یکی از موارد مهم در دس��تیابی به برنامه ساالنه
تامین گندله مورد نیاز ش��رکت اس��ت ،با توجه
به ش��رایط موجود پیگیریهای الزم در راستای
تامین مواد اولیه در حال انجام است.

رون��د تا حدودی تاثیر میپذی��رد؛ بنابراین چنانچه دولت
در کنترل نرخ ارز موفق باش��د ،چالشهای احتمالی رفع
میشوند.
وی در ادام��ه گف��ت :صنای��ع معدنی ما با مناقش��ات
بینالمللی خو گرفتهاند .مهمتر از این دس��ت چالشهای
دیپلماتیک ،عملکرد مس��ئوالن و سیاستگذاران داخلی
اس��ت .نکتهای که بارها از س��وی کارشناس��ان و فعاالن
صنعتی و اقتصادی تاکید شده اما هیچگاه مورد توجه قرار
نگرفته است .بدین شرح که تحریمهای داخلی اثرگذارتر
از تحریمهای خارجی هستند.
بهگفته این فعال صنعتی بسیاری از کشورهای همسایه
همچنان ب��ه ادامه فعالیت با ای��ران تمایل دارند؛ هرچند
ممکن اس��ت این مبادالت تج��اری را در ترازهای تجاری
خود ثبت نکنند .فعاالن بازار و صنعتی نیز با این ش��رایط
آشنایی کامل دارند.

وی افزود :درواقع صنایعمعدنی و فلزی به سبب ماهیتی
که دارند ،کمترین تاثیر را از تحریمها میپذیرند .البته در
این میان برخی صنایع وابستگی کمتری به واردات دارند
که ازجمله آنها میتوان به زنجیره فوالد اشاره کرد .برخی
مانند صنعت آلومینیوم نیز وابس��تگی بیشتری به واردات
دارند درنتیجه بیش از س��ایر صنایع مشابه از این شرایط
متشنج میشوند.
برزگ��ر تاکید کرد :اما همین صنع��ت آلومینیوم نیز به
س��بب کارکردهای خاص و ویژهای که دارد در سالهای
گذش��ته تحتتاثیر شدیدترین تحریمها قرار گرفته است؛
بنابراین نباید انتظار ش��رایط جدید و منفیتری را داشته
باش��یم .در واقع فعاالن این صنعت هم در طول سالهای
گذش��ته آموختهاند با پذیرش ش��رایط موجود به فعالیت
خود ادامه دهند و در سایه انواع محدودیتهای بینالمللی
به تولید ،واردات و صادرات مشغول باشند.

� سخن پایانی

تهای��ی که تحریمهای
با وج��ود تمام محدودی 
بینالمللی برای صنایع کش��ور ایجاد کرده است،
همچنان صنایع معدنی و فلزی کشور کوشیدهاند
ب��ا بهرهگی��ری از ت��وان و دان��ش متخصصان و
یسازی تجهیزات
کارشناسان داخلی اقدام به بوم 
و قطعات مورد نی��از صنایع کنند .درواقع فرصتی
برای رش��د و توس��عه صنایع فراهم شده است .در
همین حال صنایع یادشده در همین شرایط تاثیر
بسزایی در ارزآوری برای کشور داشتهاند و جایگاه
استراتژیک خود را در اقتصاد کشور باز یافتهاند .در
موقعیت کنونی هم اگ��ر از اثرات تنشهای روانی
حاصل از این دست مناقشات بینالمللی صرفنظر
کنیم ،نباید نگران آثار آن باش��یم .چراکه صنایع
ما در طول سالیان گذشته با انواع محدودیتهای
بینالمللی روبهرو شدهاند .گفتنی است این دست
محدودیته��ا ب هوی��ژه در  ۲س��ال اخیر تش��دید
ش��ده اس��ت .در چنین موقعیتی فعاالن صنعتی
راهکارهای مقابله با تحریمها را آموختهاند.

