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استانها

کشمش خنداب زیر دندان ِگ ِ
رد دالالن

گزارش خبری

مرکزی رئیس جهادکش��اورزی خنداب گفت :نرخ کش��مش از ۱۵
هزار تومان در سال گذش��ته به حدود  ۲۰هزارتومان در سال جاری
رسیده ،اما دالالن این حوزه در حال رایزنی برای کاهش نرخ هستند.
رضاحس��ین اس��ماعیلی در گفتوگو با ایس��نا ،اظهارکرد :از مجموع
 ۱۳هزار هکتار س��طح زیر کشت محصوالت کشاورزی در شهرستان
خن��داب ۶ ،ه��زار و  ۷۰۰هکت��ار مختص انگور و مابقی زیر کش��ت
س��ایر محصوالت باغی از جمله زردآلو ،آلو ،گیالس ،هلو ،ش��لیل و...
اس��ت .ساالنه حدود  ۱۷۰هزار تن محصول از باغهای این شهرستان
برداشت میشود که  ۱۰۰تا  ۱۲۰هزار تن آن انگور است .وی افزود:
از میزان انگور برداشتش��ده از باغهای شهرس��تان  ۱۰تا  ۱۵درصد
تازهخوری اس��ت و بقیه تبدیل به کشمش میش��ود ،بر این اساس،
حدود  ۳۰هزار تن کش��مش در شهرس��تان تولید میش��ود .رئیس
جهادکش��اورزی خنداب تصریح کرد :درحالحاضر دو واحد فرآوری
کش��مش در شهرس��تان وجود دارد و مجوز راهاندازی دو واحد دیگر
نیز صادر ش��ده ،اما این تعداد کارخانه برای شهرستان کافی نیست و
دس��تکم باید حدود  ۱۰واحد در شهرستان فعالیت داشته باشند تا
بتوانند پاسخگوی نیاز شهرستان باشد.
بخشی از کشمش فرآوری شده به خارج از کشور و بخشی نیز به
سایر استانها صادر میش��ود .اسماعیلی ادامه داد :ظرفیت تولید دو
واحد فعلی در مجموع حدود  ۵هزار و  ۵۰۰تن است که با راهاندازی
دو واح��د دیگر ظرفیت تولید در شهرس��تان به ح��دود  ۱۱هزار تن
میرس��د ،نبود واحد فرآوری کافی س��بب میش��ود باغدار کشمش
خ��ود را در بازار آزاد به فروش برس��اند ک��ه در نهایت متحمل ضرر
نیز خواهد ش��د ،چراکه باغ��دار برای تامین هزینهه��ای خود در هر
صورت باید محصولش را بفروش��د .وی اضافه ک��رد :کمبود کارخانه
فرآوری ،عدمثبات و پایین بودن نرخ کش��مش از مهمترین مشکالت
کش��مش در خنداب است ،البته نرخ کش��مش از  ۱۵هزار تومان در
س��ال گذش��ته به حدود  ۲۰هزارتومان در س��ال جاری رسیده ،اما
دالالن این حوزه در حال رایزنی برای کاهش نرخ هس��تند ،از سویی
هم کش��اورز نمیتواند از فروش محصول خ��ودداری کند ،در نتیجه
مجبور به فروش با نرخ روز اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به
تورم ایجادشده در کشور ،نرخ کشمش باید بین  ۲۰تا  ۳۰هزارتومان
محاسبه شود ،اما دالالن اجازه افزایش نرخ این محصول را نمیدهند
و نیاز است دولت و سازمان تعاون روستایی به این حوزه ورود کنند.
رئیس جهادکش��اورزی خنداب ،میزان تولید س��ایر محصوالت باغی
شهرس��تان را حدود  ۶ه��زار و  ۳۰۰تن عنوان کرد و گفت :س��طح
زیر کش��ت گندم دیم و آبی و جو دیم و آب��ی و کلزا و یونجه نیز در
شهرس��تان حدود  ۲۰هزار هکتار است و ساالنه حدود  ۱۵۰هزار تن
محصول تولید میشود ،امسال نیز ۱۲هزار تن گندم مازاد بر مصرف
کشاورزان نیز خریداری و در سیلوی ذخیره گندم شهرستان ذخیره
شده است.

ب��ورس کاال مکانی برای تقابل میان عرضه و تقاضا اس��ت.
ف��روش فوالد در ب��ورس کاال زمینه ش��فافیت در معامالت را
فراهم میکند .اما دخالت در معامالت انواع ش��مش در بورس
کاال طی ماههای گذشته ،عمال این مکانیسم را تحت تاثیر قرار
داده و به ناکارآمدی آن منجر ش��ده است .این درحالی است
که تجربه چندین ساله فروش فوالد در رینگ معامالت بورس
کاال حکایت از آن دارد که هر نوع دخالتی ،تنها به مش��کالت
ای��ن حوزه میافزاید .ف��رزاد ارزانی مدیرعامل ش��رکت فوالد
هرمزگان در گفتوگویی با چیالن به بررس��ی ش��رایط عرضه
فوالد در بورس کاال پرداخته اس��ت .در ادامه نیز به بررس��ی
عملکرد ش��رکت فوالد هرمزگان در حوزه تولید و فروش طی
 ۶ماه نخست س��ال جاری پرداخته شده است .ارزانی در این
مصاحبه تاکید کرد که شرکت فوالد هرمزگان طی سال جاری
تامی��ن نیاز بازار داخلی را در اولویت خود قرار داده اس��ت .بر
همین اساس نیز طی  6ماه نخست سال جاری شاهد رشد 17
درصدی فروش داخلی این ش��رکت در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته بودیم.
  عرض�ه ف�والد در بورس کاال بهط�ور عام و عرضه
اس�لب بهطور خاص ،در حال حاضر با چه مش�کالت و
چالشهایی مواجه است؟ بهطور کامل توضیح دهید.
اول اینکه بر اس��اس ساختار فلس��فه وجودی بورس ،وجود
چنین مکانیزمی جهت فعالیتهای تجاری کش��ور به ویژه در
زمینه عرضه محصوالت فوالدی بسیار ضروری میباشد،کشف
ن��رخ عادالنه ب��ر مبنای عرض��ه و تقاضا ،انج��ام معامالت در
محیطی امن و شفاف ،کاهش هزینههای فروش و ...از مزایای
وی��ژه عرضه فوالد کش��ور بهطور عام در بورس کاال به ش��مار
م��یرود .اما در چن��د ماهه گذش��ته به دلیل سیاس��تهای
دس��توری دولت در زمین��ه نحوه عرضه محصول اس��لب در
بورس کاال این مکانیزم از کارآیی الزم برخوردار نبوده اس��ت
بهطوریکه وقتی عرضه و تقاضا محصول اس��لب بدون رقابت
واقعی با توجه به س��همیهبندی انجام ش��ده از قبل ،در بورس
کاال صورت پذیرد و کشف قیمت نیز بهصورت دستوری تعیین
ش��ود ،مکانیزم بورس کاال ناکارآمد و غیرپویا خواهد بود و به
هیچ وجه نمیتواند از کارآیی و اثربخشی الزم برخوردار باشد
و مبنای واقعی کش��ف قیمت محصول اسلب قرار گیرد .طی
س��الیان گذشته تجربه نشان داده اس��ت سیاست قیمتهای
دستوری توس��ط ابالغیههایهای دولت و اجرای آن مصوبات
توس��ط تولیدکنندگان از طریق عرضه در بورس کاال ،همواره
با شکس��ت مواجه بوده اس��ت و حتی یک نمونه موفقیتآمیز
آن برای مث��ال وجود ن��دارد ،چنین راهکارهای��ی ،نهتنها به
کنترل قیمت در بازار و درمان بلند مدت صنعت فوالد کش��ور
کمک نخواهد کرد ،بلکه س��بب بروز مشکالت عدیده دیگری
نیز خواهد ش��د ،اقتصاد یک علم اس��ت ک��ه پایهاش عرضه و
تقاضاس��ت ،تصمی��م عرضه اس��لب در ب��ورس کاال با اجرای
فرمول نح��وه قیمت گذاری فعلی و میزان عرضههای تکلیفی
ب��ه هیچ وجه پیام��د مطلوبی برای مصرفکنن��دگان نهایی و
تولیدکنن��دگان به دنبال نخواهد داش��ت و با عث مش��کالتی
زیادی خواهد ش��د لذا نمیتواند در ی��ک بازه بلندمدت ادامه
داش��ته باشد .ش��رایط بازار را عرضه و تقاضا مشخص میکند
چنانچ��ه فرمولی تعیین ش��ود و با واقعیتهای بازار س��ازگار

جشنواره بینالمللی فیلم کودک ،آنالین برگزار میشود
گروه استانها
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آرزوخدایی -نشس��ت رس��انهای سیوس��ومین
جش��نواره بینالمللی فیلمهای ک��ودکان و نوجوانان
ب��ا حضور علیرضا تابش ،دبیر جش��نواره و محس��ن
دلیل��ی ،مدیر روابطعمومی در س��الن زندهیاد عباس
کیارس��تمی ،بنی��اد س��ینمایی فارابی برگزار ش��د.
بهگزارش س��تاد اطالعرسانی سیوسومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،این نشست
بهعل��ت ش��یوع کرونا و ل��زوم رعای��ت پروتکلهای
بهداش��تی بهصورت برخط (آنالین) برگزار و طی آن
پرس��شهای برخی از اهالی رس��انه به صورت تلفنی
مطرح و برخی دیگر از پرس��شها به صورت مکتوب
قرائت شد .براساس این خبر ،علیرضا تابش در ابتدای
این نشس��ت گفت :در ماههای اخیر هنرمندان بزرگی
چون اس��تاد ش��جریان ،اکبر عالمی ،منوچهر طیاب،
خسرو سینایی و سینماگران دیگری را از دست دادیم
که از همین جا فقدان این عزیزان را به جامعه هنری،
خانوادهه��ای آنها و جامعه س��ینمای ایران تس��لیت
عرض میکنم.
او در ادام��ه اظهارک��رد :سیوس��ومین جش��نواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شرایطی
برگ��زار میش��ود ک��ه بح��ران کرونا همه چی��ز را به
خود مش��غول کرده اس��ت .تمام مردم جامعه بهویژه

با استفاده از کدهای تخفیف میتوانند فیلمهای مورد
نظرش��ان را به صورت آنالین تماش��ا کنند .همچنین
داوران کودک و نوجوان با مراجعه به حساب کاربری
خود میتوانند فیلمها را بهصورت رایگان تماش��ا و از
طریق همان صفحه ،رأی و نظر خودشان را ثبت کنند.
تابش با اشاره به بخش کارگاههای آموزشی جشنواره
فیلم کودک و نوجوان گفت :کارگاههای آموزش��ی که
در دو بخ��ش مل��ی و بینالمللی از روز ش��نبه برگزار
میش��وند و عالقهمندان با استفاده از کدهای تخفیف
در سامانه میتوانند شرکت کنند.

 کتابخانه آنالین جشنواره آنالین شد

دانشآموزان با حجم گس��تردهای از اخبار غمانگیز رو
به رو هستند و وظیفه ما بهعنوان فعاالن فرهنگی این
اس��ت که برای بهبود ش��رایط روحی نسل جدیدمان
فکر کنیم و امیدوارم نخستین جشنواره آنالین کشور
زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی را رنگیتر کند.

 «هرخان�ه یک س�ینما ،هر ک�ودک یک
داور»

دبیر جش��نواره سیوسوم با اشاره به شعار این دوره

رفع مشکالت گازرسانی به رامیان و آزادشهر

لقم�ان میرزاعلی -بهمنظور هماندیش��ی در
راس��تای بررس��ی و رفع مش��کالت گازرسانی به
روس��تاهای آزادشهر و رامیان ،جلسهای با حضور
کوهس��اری نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی،
طالب��ی سرپرس��ت اداره گاز ،محبوب��ی مدیرکل
راه و شهرس��ازی و میقانی مدی��رکل راهداری و
حملونقل جادهای استان گلستان در محل سالن
اجتماع��ات ش��رکت گاز برگزار ش��د .بهگزارش
از گرگان ،در این جلس��ه روند گازرسانی
به  ۹روستای شهرستان آزادشهر بهویژه روستای
مهدیآب��اد بح��ث و تبادلنظ��ر و مقرر ش��د با
همکاری و همراهی نهادهای ذیربط ،مش��کالت
زیرساختی در مسیر اجرای شبکه و زمین احدث

ایستگاه تقلیل فشار گاز برطرف شود و این پروژه
هر چه س��ریعتر به پایان برس��د .در این جلس��ه
همچنین رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای
گاز گلستان با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی
در شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت :از ۵۰
روس��تای شهرستان آزادش��هر ۴۹،روستا شرایط
گازرس��انی را داشتند که درحالحاضر  ۴۰روستا
گازرس��انی ش��ده و گازرس��انی در یک روستا در
دست اجرا و  ۸مورد نیز در مرحله طراحی است.
قنبریان افزود :در شهرس��تان رامیان نیز از ۶۵
روستای موجود ۶۰ ،روستا گازرسانی شده است
و  ۵روس��تا نی��ز درحالحاضر رحس��ب مقررات
مربوط ،شرایط گازرسانی ندارند.

از جشنواره عنوان کرد :شعار امسال ما « هر خانه یک
سینما ،هر کودک یک داور» است.
او اف��زود :برگ��زاری این جش��نواره صورت مجازی
تصمیم س��ختی بود که در مش��ورت ب��ا تمام عوامل
جش��نواره ،منتقدان و اصحاب رس��انه ب��ه این مدل
از برگزاری رس��یدیم .اصحاب رس��انه ،صاحبان آثار،
داوران جش��نواره و کودکان و نوجوانان از روز شنبه با
مراجعه به سایتهای جشنواره در حساب کاربری خود

افتتاح مسیر چهارخطه اهواز-شیراز تا ۳سال آینده

مدیرعامل شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حملونقل گفت:
پ��روژه چهار خطه اهواز-ش��یراز تا  ۳س��ال آینده ب��ه بهرهبرداری
میرس��د .بهگزارش ایلنا ،خیراله خادمی با اشاره به بازدید از محور
رامهرمز-بهبه��ان گف��ت :در این س��فر میزان و وضعیت پیش��رفت
فیزیکی برخی از پروژههای مهم راهس��ازی استان مورد بررسی قرار
گرف��ت .وی یک��ی از مهمترین پروژههای در دس��ت احداث منطقه
برای ارتباط و دسترس��ی بیشتر خوزس��تان به مرکز کشور را محور
اصفهان تا بهبهان عنوانکرد و افزود :از این طریق با ایجاد مسیرهای
دسترسی مناسب ،بهبهان و دیگر شهرهای مجاور آن به مرکز کشور
وصل میشوند .معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :این محور ۹
کیلومتر تونل دارد و عالوه برآن نیز تعداد ۱۱دستگاه پل روی مسیر
احداث میش��ود که عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد ش��د.
خادمی به پروژه چهارخطه مس��یر اهواز-بهبهان اشارهکرد و گفت:

این محور بخشی از مسیر  ۵۵۰کیلومتری اهواز-شیراز است که باید
چهارخطه شود؛ بخش قابلتوجهی از این مسیر اجرا شده و عملیات
اجرای��ی آن ادام��ه دارد .معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل تصریحکرد :بخشی از
این محور شامل راه ارتباطی اهواز ،رامهرمز به بهبهان و بخشی دیگر
آن ،مسیر بهبهان-پل خیرآباد به سمت گچساران را تشکیل میدهد
که این قس��مت در اس��تان خوزستان واقع شده اس��ت .وی با بیان
اینکه بخش دیگر این مسیر از گچساران به شیراز است ،گفت :پروژه
چهارخطه اهواز-ش��یراز از لحاظ اقتصادی برای مردم و دسترس��ی
محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف بسیار مهم و با اهمیت است.
خادمی از این مس��یر بهعنوان یکی از محورهای تردد شرق به غرب
در جنوب کش��ور یاد کرد که  ۱۴۰کیلومتر آن باقیمانده و حداکثر
تا  ۳سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

فروش داخلی فوالد هرمزگان ۱۷ ،درصد افزایش یافت
تامین نیاز فوالدسازان داخلی اولویت دارد

نباشد پیادهسازی موثرآن نیز ادامه دار نخواهد بود .بنا بر این
قیمت را نمیتوان به صورت دستوری تعیین کرد زیرا بازار راه
خودش را میرود.
 ب�ه نظ�ر ش�ما ابط�ال معاملات در ب�ورس کاال و
همچنین تعیین سقف قیمتی چه پیامدهایی دارد؟
در حال حاضر مرحله جدیدی در عرضه محصوالت فوالدی
در بورس کاال ایجاد شده است بهطوریکه پس از انجام معامله
ص��ورت گرفته ،دو طرف معامل��ه اعم از خریدار و فروش��نده
منتظر تایید معامالت هستند چرا که نهادهای نظارتی بخشی
از معامالت را ابطال میکنند .استفاده بیش از حد از ابزار ابطال
معامالت میتواند خسارت بسیاری به خریدار و فروشنده وارد
کن��د بهطوریک��ه عرضهکنند ه را در برنام��ه تولید و فروش و
همچنی��ن خریدار را در تأمین پایدار مواد اولیه دچار مش��کل
میکن��د و مهم تر اینکه به اعتبار ب��ورس که در قانون ،محلی
ب��رای فاصله گرفت��ن از قیمتگذاری دولتی و کش��ف قیمت
براس��اس عرضه و تقاضا ب��وده ،آس��یب وارد میکند و این به
معنای دخالت مس��تقیم دولت در اقتصاد و بازار است .بهترین
س��ناریو آزادس��ازی قیمت به کمک نظام عرضه و تقاضا است.
چنانکه پیش از این سازوکار بازار تعیینکنند ه قیمت بود
 چگون�ه میتوان ترتیبی اتخاذ کرد تا عرضه فوالد
در بورس کاال شرایط بهینه را پیدا کند؟
در تم��ام اقتصاده��ای موفق دنیا سیس��تم عرض��ه و تقاضا
تعیینکنن��ده قیم��ت ب��وده ک��ه از ای��ن لحاظ بای��د ضمن
عرضههای مستمر تولیدکنندگان در بورس کاال جهت تامین
نی��از و تقاضای بازار داخل ،قیمتگذاریها مانند گذش��ته در
اختیار عرضهکننده و براس��اس شرایط رقابتی بازار و سیستم
عرضه و تقاضا باشد و از قیمتهای دستوری در این خصوص
اجتناب کرد.
اگ��ر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیس��م ب��ازار و تعیین
قیمت مواد اولیه و کشف قیمت محصوالت فوالدی در بورس
کاال مداخل��ه نکند فاصله قیمتی ب��ه وجود نمیآید و از ایجاد
رانت در اقتصاد جلوگیری میش��ود بنابرای��ن تنها راه ممکن
آزادسازی عرضه و تقاضاست و مجددا تاکید میشود چنانچه
نهاده��ای نظارتی در روند معام�لات بورس دخالت نکنند آن
زمان اس��ت که ش��اهد کارایی حداکثری بورس کاال بهعنوان
یک بس��تر مبادل��ه کاالی مهم خواهیم بود ک��ه قابل نظارت
بوده و دولت نیز میتواند در این بس��تر و براس��اس سیس��تم
عرضه و تقاضا ،بازار را تنظیم کند .از طرف دیگر باید عرضهها،
متناسب با نیاز واقعی صنایع پاییندستی انجام شود که انتظار
میرود وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر اس��اس تولید واقعی
ش��رکتها این موضوع را پایش نماید چ��را که الزام به عرضه
بیش از تقاضای بازار ش��رکتهای تولیدکننده را چه در تولید
برنامهریزی شده و چه در حضور موثر بازارهای صادراتی دچار
مشکل خواهد کرد.

 چه راهکارهایی برای تنظیم بازار فوالد کشور ارائه
میدهید؟
ن��گاه به بازار ف��والد باید یک نگاه جامع باش��د بهطوریکه
ای��ن نگاه کل زنجی��ره ف��والد را در برگی��رد .در حال حاضر
قسمتهای میانی و پایانی زنجیره فوالد به شدت تحت فشار
نهاده��ای نظارتی ب��رای کنترل قیمت در مورد ش��رکتهای
بزرگ و بورس��ی میباشد و در حالیکه شرکتهای خصوصی
زی��ادی وجود دارد که تناژ قاب��ل توجهی را جذب و نیاز خود
را از ش��رکتهای بزرگ بورس��ی تأمین ،ولی محصول پایانی
خ��ود را خ��ارج از بورس کاالعرضه میکنند که س��بب ایجاد
فاصل��ه قیمتی مابین قیمته��ای ب��ورس کاال و قیمت کف
بازار میش��وند .بر اس��اس تجربههای سالهای گذشته عرضه
محص��والت فوالدی در بازار ،تعیین قیمت طبق فرآیند عرضه
و تقاضا و فعال ش��دن فروش مچینگ و نیز بازگشت به روال
ع��ادی عرضه در بورس کاال ،باع��ث روند نزولی التهاب قیمت
در بازار خواهد ش��د و این امر در مجموع به نفع زنجیره فوالد
کشور و بازگشت ثبات به بازار محصوالت فوالدی خواهد بود.
موضوع مهم دیگر تقسیم سود عادالنه بین بخشهای مختلف
زنجیره فوالد است که باید بر اساس میزان سرمایهگذاری آنها
تقسیم شود.
 عالوه بر حوزه ب�ازار ،مهمترین چالشهای صنعت
فوالد در ش�رایط جاری را در چه حوزههایی میدانید؟
لطفا تشریح بفرمایید؟
یک��ی از مهمترین چالشهای موجود صنعت فوالد کش��ور،
هزین��ه ب��االی تولید فوالد در کش��ور میباش��د هزینه باالی
تولید ف��والد از مهمتری��ن چالشهای تاثیر گ��ذار این حوزه
اس��ت.از یکسو عدم بروزرسانی تکنولوژی و از سویی افزایش
هزینههای نیروی انس��انی ،حملونقل و سایر خدمات مرتبط
ب��ا زنجیره ف��والد و پایین بودن بهرهوری باعث ش��ده قیمت
تمامش��ده محص��والت فوالدی ب��رای مص��ارف داخلی روند
افزایشی پیدا کند .این موضوع سبب زیاندهی شرکتها شده
و بالطب��ع با خطر کاه��ش تولید و توقف روبهرو میش��وند و
صنایع داخلی مرتبط با آنها نیز تعطیل خواهند شد و از طرفی
بازاره��ای صادراتی نیز با مش��کالتی در آینده روبهرو خواهند
شد.

دبی��ر جش��نواره سیوس��وم فیلمهای ک��ودکان و
نوجوانان خاطر با اش��اره به کتابخانه آنالین جشنواره
تصری��ح کرد :امس��ال کتابخانه جش��نواره به صورت
آنالی��ن ب��ه کار خود را ادامه میده��د .مخاطبان این
بخ��ش میتوانند با مراجعه به بخش کاربری خود در
س��امانه جشنواره از شنبه به مدت  ۶روز از این بخش
اس��تفاده کنند و ارتباط خود با پخشکنندگان آثار و
فیلمهای مورد عالقه برقرار کنند .امس��ال چهارمین
المپیاد فیلمس��ازی هم به ص��ورت مجازی و مبتنی
ب��ر پلتفرمها برگزار میش��ود و بچهها در مدت  ۴روز
میتوانند در این رویداد شرکت کنند.

یک��ی دیگر از چالشهای مهم صنع��ت فوالد تکمیل نبودن
زنجیره تولید از س��نگ آهن تا محص��والت نهایی و تفاوت در
میزان حمایت دولت با توجه به یارانههایی که در نظر میگیرد
است .تنش صنایع باالدستی بهویژه تولیدکنندگان کنسانتره و
گندله با مصرفکننده پاییندستی بر سر تعیین قیمت یکی از
چالشهای مهم صنعت فوالد کشور است .دیگر چالش صنعت
فوالد کش��ور عدم تن��وع در حوزه تولید محص��والت فوالدی
میباش��د بهطوریکه توجه عمده تولیدکنندگان فوالد به انواع
فوالدهای س��اختمانی اس��ت ،در حالیکه فوالدهای خاص با
س��ودآوری باالیی که به همراه دارند میتوانند شرایط بهتری
را برای فعاالن این حوزه فراهم سازند.
 ص�ادرات ف�والد در ح�ال حاضر ب�ا چ�ه موانع و
مشکالتی روبرو است؟
در ح��ال حاضر با وج��ود تحریمهای بینالمللی صادرات فوالد
ادامه دارد با این حال به دلیل فشار تحریمها با هزینههای جدیدی
برای صادرات مواجه هستیم .وجود تحریمها باعث شده بسیاری
از کش��ورهای مختلف در شرایط برابر و تنها به دلیل ریسکهای
ناشی از تحریم تمایل چندانی به خرید از کشور ما نداشته باشند
ای��ن موض��وع باعث محدود ش��د بازارهای صادرات��ی هدف و به
دنب��ال آن کاهش قدرت چانهزن��ی در قیمت فروش محصوالت
صادرات��ی خواهد بود .همچنی��ن تحریمها ،مراودات بانکی نقل و
انتق��ال پول حاصل از ف��روش محصول را متاثر و پیچیده کرده و
ضمن تحمیل هزینههایی برای صادرکنندگان و کاهش حاش��یه
ش��ود ،ریس��کهای متعددی درخصوص دریاف��ت وجه و نقل و
انتق��ال آن متوج��ه آن��ان میکند .عالوه بر م��وارد فوق در حوزه
حملونق��ل ،تحریمها موجب ایج��اد محدودیتهای جدی برای
پهلوگیری کش��تی در بنادر کش��ور برای حملونقل محصوالت
صادراتی و کاهش س��ود ناش��ی از صادرات ش��ده اس��ت که در
شرایط غیرتحریمی صادر کنندگان چنین هزینههایی را متحمل
نمیش��وند .موضوع مهمتر دیگری که مانع صادرات فوالد کشور
ش��ده محدودیتهای داخلی اس��ت ،دولت نی��ز با محدود کردن
ص��ادرات از طری��ق آییننامهها و دس��تورالعملهای متفاوت به
مشکالت جدیدی برای صادرات دامن زده است .لذا مانع در حال
حاضر شرکتهای صادرکننده محصوالت فوالدی محدودیتهای
شدید داخل مرتبط با دستورالعملهای متعدد ستاد تنظیم بازار،
نسبت به کاهش صادرات فوالد کشور و کاهش درآمدهای ارزی
بوده که زنگ خطر برای صنعت فوالد کشور میباشد .فرایندهای
محدودکنن��ده متعدد داخل از جمله دریافت مجوزهای محموله
ب��ه محموله از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین الزام به
عرضههای تکلیفی در بورس کاال ،باعث شده تا صادرات به سخت
ترین امور شرکتهای تولیدی فوالد کشور تبدیل شود.
 تولید و فروش در شرکت فوالد هرمزگان چه وضعیتی
دارد؟
شرکت فوالد هرمزگان به عنوان سازمانی مطرح در صنعت

فوالد کشور ،همواره سعی کرده با به کارگیری رویکرد بهبود
مس��تمر و استراتژیهای توسعه سهم بازار ،در راستای جلب
نظر مشتریان بکوش��د و اهداف خود را در زمینه برنامههای
تولید و فروش با دقت باالیی تدوینکند .در سال گذشته هم
به دلیل شناسایی صحیح بازارهای هدف ،روند مطلوبی را در
بازارهای داخلی و صادراتی تجربه کرده است که در مقایسه
با سالهای گذش��تهتر روند رو به رشدی داشتهایم .با شیوع
ویروس کرونا در چند ماهه گذشته تاکنون ،میزان تولید ات
شرکت با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی ادامه داشته و
به هیچوجه شاهد کاهش تولید در شرکت نبودهایم در زمینه
صادرات محصول اسلب به بازارهای جهانی ،عملکرد صادرات
شرکت طی سال گذشته و  6ماهه ابتدای سالجاری مطلوب
ارزیابی میش��ود .فوالد هرمزگان در جهت بهبود فاکتورهای
قیم��ت ،کیفی��ت و پای��داری در تامین محص��ول ،گامهای
زیادی برداش��ته است .سعی شده اس��ت با اخذ گواهینامهها
و استانداردهای بینالمللی ،کیفیت خود را به سطح مطلوب
جهان��ی ارتقا داده و از ای��ن طریق بهعنوان یک برند ،خود را
در سطح جهانی مطرح کند .در این ارتباط شرکت به منظور
کسب بهترین نتیجه با توجه به شرایط پیشرو ،سناریوهای
مختلفی را تهیه کرده و در دس��تور کار خود قرار داده است
با این ح��ال انتظار م��یرود با ارائه تس��هیالت ،تمهیدات و
مش��وقهای صادراتی بیش��تر توس��ط دول��ت ،حمایتهای
الزم از ص��ادرات محصوالت فوالدی بهویژه محصول اس��لب
ب��ه بازارهای جهانی به عمل آی��د .در زمینه تامین نیاز بازار
داخل و پاس��خگویی مناس��ب ب��ه نوردکاران کش��ور که در
نقش��ه استراتژی ش��رکت همواره بهعنوان اولویت اول و یک
شاخص اساسی ،قلمداد شده ،شرکت عملکرد بسیار مطلوبی
داشته است به طوریکه فروش و عرضه محصول اسلب طی
سالهای گذشته در بازار داخل هر ساله نسبت به دوره قبل
با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.
میزان فروش داخل در  6ماهه ابتدای س��ال جاری نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل گواه این مطلب بوده و از رشد 17
درصدی برخوردار بوده است و پیشبینی میشود همین روند
برای ماههای آینده ادامه داشته باشد .در این ارتباط شرکت
فوالد هرمزگان ،نقش��ه اس��تراتژی فروش خود را معطوف به
تامین پایدار محصول اس��لب و پاسخگویی حداکثری به نیاز
نورد کاران داخلی کرده و بس��تر مناس��بی را جهت افزایش
ظرفیت تولید آنها واس��تفاده از تکمی��ل ظرفیتهای خالی
نوردکاران به وجود آورده اس��ت .در این راستا شرکت سعی
ک��رده تامین نی��از صنایع نوردکار به محصول اس��لب کیفی
خاص برای تحویل به صنایع پاییندستی کشور را مدنظر قرار
دهد که باعث صرفهجویی ارزی ،خودکفایی و عدم وابستگی
ب��ه محصوالت خارجی و کاه��ش واردات و لزوم رونق تولید
در صنایع کش��ور خواهد شد از طرفی اتخاذ فروش محصول
اسلب کیفی به بازار داخل نیز برای شرکت باعث سودآوری،
افزایش درآمد و ارتقای تکنولوژی خطوط شرکت خواهد شد
که تولید کپس��ولهای گاز  ،CNGقطعات صنعتی با کربن
باال ،ورقهای رویه خودرو ،صنایع کشتیس��ازی ،فوالدهای
آلی��اژی حاصل از نورد اس��لبهای کیف��ی و ...از جمله این
دستاوردها است.

