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صنایع معدنی
تثبیت رونق تولید در صنایع معدنی

صادرات ،سرنوشتساز است
بخش معدن و صنایع وابسته به آن میتوانند نقش ویژهای در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
بر عهده داشته باشند .اما سرانه مصرف این حوزه در داخل کشور محدود است؛ بنابراین تداوم فعالیت
صنایع معدنی وابسته به حضور در بازارهای جهانی است .به همین علت صادرات معدن و صنایعمعدنی
از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است .تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران و توقف تقریبی
صادرات نفت کش�ور بر اهمیت فعالیت این بخش بیش از پیش افزوده اس�ت .تا جاییکه نگاهها به این
حوزه معطوف ش�ده اس�ت .اما همچنان با وجود اثبات اهمیت این بخش و تاثیری که بر رش�د و توسعه
اقتصادی دارد ،ش�اهد اتخاذ سیاس�تهای اش�تباه از سوی مس�ئوالن در ارتباط با این حوزه هستیم.
اس�تراتژیهایی ک�ه ص�ادرات بخش معدن و صنایع معدنی را نش�انه میگیرد و در بلندمدت آس�یب
جدی به تولید وارد میکند .دولت نقش اصلی را در سیاس�تگذاریهای تولیدی و صنعتی بهویژه در
حوزههای صادرات بازی میکند .حال چنانچه در تصمیمات خود از نظرات و مشورت بخش خصوصی
و فعاالن حوزه تولید و صادرات بهره بگیرد ،بسیاری از چالشها در این حوزه برطرف میشوند .توجه
به این نکته ضروری بهنظر میرس�د که س�ود حاصل از این تصمیمگیری درس�ت درنهایت کل اقتصاد
کشور را تحتتاثیر قرار میدهد و به سمت و سوی درستی هدایت میکند.
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عکس:

توسعه صادرات ،وظیفه ملی است
امیرحسین کاوه از فعاالن صنعت فوالد در گفتوگو با
و درباره اهمیت صادرات صنایع معدنی گفت :در
برهه زمانی کنونی که درآمدهای نفتی کش��ور بهواسطه
تحریمها کاهش پیدا کرده اس��ت ،ص��ادرات غیرنفتی با
رویک��رد پرهی��ز از خامفروش��ی و ص��ادرات محصوالت
تکمیلی انتهای زنجیرههای تولید؛ از یک رویکرد به یک
وظیف��ه ملی صنعتگران و صاحب��ان بنگاههای اقتصادی
تبدیل شده است.
در این میان با توجه به رکود نس��بی بازارهای داخلی،
رشد هزینههای تولید ،تورم فزاینده و کاهش ارزش پول
مل��ی ،صاحبان کس��بوکار ناگزیر به توج��ه به بازارهای
جهانی و منطقهای هس��تند تا ضمن کسب سهم مناسب
از این بازارها ،بخش��ی از تولیدات و خدمات خود را روانه
بازاره��ای صادراتی کنند .تا بدینترتیب ضمن کمک به
اقتصاد ملی و ارزآوری ،درآمد و سود مناسبی را تحصیل
نماین��د و تا حدودی خألهای ف��روش در بازار داخلی را
جبران کنند.
مدیرعامل گروه صنعتی س��دید در ادامه و در پاس��خ
به س��والی مبنی بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد و تداوم
تولید گفت :همانگونه که پیشتر هم اشاره شده توسعه
صادرات غیرنفتی ،از بعد بنگاهداری س��بب میش��ود تا
س��اختار مالی ش��کننده اغلب تولیدکنندگان کشور که
بهدالی��ل گوناگ��ون و همچنین به عل��ت نظام خاص در
فرآیندهای صادراتی ایجادشده ترمیم شود.
در همی��ن ح��ال نقدینگیه��ای حاص��ل از ف��روش
محصوالت و خدمات ،هرچه سریعتر بهعنوان سرمایه در
گردش مورد نیاز در اختیار شرکتها قرار گیرد.
هرچند این روال درباره شرایط و اتمسفر عادی تعریف
شده است.
در واقع در شرایط تحریمی و شیوع پاندمی کرونا ،الزام
ب��ه رعایت مصوبات رفع موانع ارزی و ...خود از مهمترین
چالشهای صادرکنندگان هستند.

 ض�رورت تعام�ل می�ان بخ�ش
خصوصی و دولت

وی درباره نقش دولت در توس��عه صادرات
گفت :ب��دون تردید دولت نق��ش اصلی را در
سیاس��تگذاریهای تولی��دی و صنعت��ی
بهوی��ژه در حوزههای ص��ادرات و واردات ،ایفا
میکن��د .در این بی��ن وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و نهادهای زیرمجموعه مانند س��ازمان توس��عه
تج��ارت؛ با رصد و مانیتورین��گ محیط داخل و خارج در
ح��وزه بازارهای کاالیی مختلف ،نس��بت ب��ه تنظیم بازار
داخل��ی ،واردات و ص��ادرات؛ از طری��ق اب�لاغ مصوبات و
دستورالعملهای متعدد اقدام میکند.
کاوه اف��زود :چنانچه در این مس��یر از مش��ورت بخش
خصوصی اس��تفاده و نظرات مرتبط اخذ ش��ود ،درنهایت
ش��اهد ابالغ مصوبات غیرکارشناسی نخواهیم بود .بهطور
مث��ال ،در بخ��ش رف��ع تعه��دات ارزی صادرکنن��دگان
و اس��ترداد مالی��ات ارزشاف��زوده مرتب��ط و بهرهمندی
از مش��وقهای صادرات��ی و ...بای��د تعام��ل بیش��تری با
صادرکنندگان خصوصی واقعی که خود با انواع مشکالت
روبهرو هس��تند ،انجام شود .هر چند دولت نیز در شرایط
نامس��اعدی ازحیث تامین ارز دارد و کس��ری بودجه نیز
ب��ار دیگری بر دوش دولت اس��ت ،ام��ا در هر حال تعامل
دو س��ویه قوی ،بین دولت و بخش خصوصی راهکار حل
بیشتر مشکالت و چالشهاست.

 خامفروشی ممنوع

ای��ن فعال صنع��ت فوالد درباره تاثی��ر صادرات صنایع
معدن��ی بر اوضاع اقتصادی کش��ور گفت :صادرات صنایع
معدن��ی حوزه بس��یار گس��تردهای را به خ��ود اختصاص
میده��د .بهعن��وان مثال ،زنجی��ره فوالد از اکتش��اف و
اس��تخراج س��نگ آهن آغاز میش��ود و تا تولید هزاران
محص��ول در صنایع تکمیلی ادام��ه مییابد .بنابراین باید
این صنعت را به حوزه باالدست ،میاندست و پاییندست

تقس��یمبندی و درباره ص��ادرات و اثر آن بتوان
دقیقت��ر نتیجهگیری کرد .در این راس��تا طی
س��الهای اخیر از سوی مقامات مختلف کشور
و حتی رهبر معظم انقالب ،بهشدت سعی شده
از خامفروشی بهعنوان یک اصل مذموم در نظام
تولی��دی و صنعتی م��ورد توجه قرار گیرد .این
اصل بهعنوان یک رویک��رد بنیادین در تمامی
صنایع مادر از جمله صنعت فوالد ،مانند چتری
در برگیرنده سایر استراتژیهای تدوین شده صنایع مادر
باش��د .بهطور مثال ،با هدفگذاری تولید  ۵۵میلیون تن
فوالد در افق  ،۱۴۰۴نیاز به س��نگ آهن به حدود ساالنه
 ۱۶۰میلیون تن میرس��د؛ در حالیکه تولید فعلی کفاف
دس��تیابی به هدف یادش��ده را نداشته و در بهترین حالت
ب��ا کس��ری بی��ش از  ۳۰میلیون تن س��نگ آهن مواجه
خواهیم بود .بنابراین همانگونه که مش��اهده میشود در
این شرایط جایی برای صادرات سنگ آهن بهعنوان ماده
اصل��ی صنایع میانی صنعت فوالد ک��ه خود تولیدکننده
مواد اولیه صنایع تکمیلی پاییندست است ،وجود ندارد.
البته صادرات سنگ آهن کمعیار که مناسب تولید فوالد
نیست ،جدای از این موضوع است .در هرحال در زنجیره
صنع��ت فوالد ابتدا باید نیاز صنایع پاییندس��ت تامین و
م��ازاد نیاز داخلی ،صادر ش��ود .در ادامه صادرات اصلی با
ارزشافزوده مناس��ب توسط صنایع تکمیلی پاییندستی
انجام ش��ود که در این صورت عهدهدار تحقق بخش��ی از
تولید ناخالص ملی کش��ور خواهد بود .امیرحس��ین کاوه
در ادام��ه و درباره توجه به تکمی��ل زنجیره ارزشافزوده
در صادرات گفت :براس��اس سند چشمانداز توسعه کشور
در س��ال  ،۱۴۰۴تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در این سال
هدفگذاری شده است .بر همین اساس نیز طی سالهای
اخیر صاحبان س��رمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع
تکمیل��ی اقدام کردهاند .بهگونهای ک��ه هماکنون در این
بخ��ش ظرفی��ت تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل فوالدی

ح��دود  ۱۸میلیون تن برآورد میش��ود .این رقم نش��ان
از اطمینانخاطر درب��اره فراوانی مواد اولیه در این حجم
سرمایهگذاریهاست؛ درحالیکه هم اکنون این صنعت با
چالشهایی مانند کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبهرو
اس��ت .در همین ح��ال وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
نیز این صنعت را از صنایع اش��باع برای س��رمایهگذاری
معرف��ی کرده اس��ت .اما با تمام این اوص��اف با در اختیار
قرار دادن مواد اولیه به این حوزه ،امکان صادرات بیش از
یک میلیارد دالر در س��ال نیز وجود دارد که قابلیتهای
این حوزه را نمایان میکند.

 اصالح قوانین صادراتی ضروری است

ای��ن فعال صنعت ف��والد تاکید ک��رد :تولیدکنندگان
صادراتگرا ،در دوران تحریم با مش��کالت متعددی روبهرو
هستند .از مهمترین این چالشها میتوان به نوسانات نرخ
ارز و تاثی��ر آن در تهی��ه مواد اولی��ه مورد نیاز و همچنین
چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد.
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در اینباره میتواند
از طری��ق اصالح نظام توزیع و قیمتگ��ذاری مواد اولیه،
برگزاری جلس��ات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور
و بیان معضالت تولیدکنندگان ،کاهش مالیات تا س��طح
۵درصد را در دستور کار خود قرار دهد .همچنین استرداد
مالی��ات ارزشافزوده صادرکنن��دگان را که درحالحاضر
منوط به رفع تعهدهای ارزی اس��ت را در ستاد رفع موانع
تولید ،بیش��تر بررس��ی کند .وی اف��زود :در همین حال
ب��ا تدوین پروتکلهای مش��ترک با بازارهای  ۱۵کش��ور
همس��ایه و نیز کش��ورهای چین و هند بهعنوان مقاصد
صادراتی ،نس��بت به تسریع در روندهای صادراتی تالش
کن��د و با هم��کاری وزارت امور خارج��ه ،رایزنان تجاری
قوی در بازارهای هدف را مش��غول فعالیت کند .بررس��ی
چگونگ��ی ایجاد خطوط مش��ترک مال��ی ،تهاتر کاالیی و
تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک
مرکزی در ستاد رفع موانع نیز میتواند راهگشا باشد.

پایان بیمهری به صنایع معدنی
قدیر قیافه ،نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در
گفتوگو با
تاکید کرد :معدن و صنایع معدنی طی
س��الهای گذشته از سوی سیاستگذاران مورد بیمهری
قرار گرفتهاند.
در همین حال تنگناها و موانعی که به شکل خواسته یا
ناخواسته در مسیر فعالیت این بخش ایجاد و به نوعی مانع
ورود بخش خصوصی به این حوزه شده است.
در چند سال گذشته و با توجه آغاز و تشدید تحریمهای
ظالمان��ه ایاالت متح��ده علیه ایران ،کاه��ش قابلتوجه
فروش نفت کش��ور و تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره
جایگزین��ی مع��دن به ج��ای نفت ،نگاهها ب��ه این بخش
تغییر کرده است .یعنی زمینه ورود سرمایه به این بخش
فراهم شده است .فرآوری مواد معدنی و تولید محصوالت
نیمهنهایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 چالشهای اساسی در مسیر صادرات

نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران افزود :توجه
وی��ژه ب��ه بخش مع��دن و صنایع معدن��ی و بهرهگیری از
ظرفیته��ای این صنایع در مس��یر ص��ادرات ،میتواند
بخش��ی از خألهای کشور را برطرف کند .اما ظرف همین
م��دت اتخ��اذ سیاس��تهای غیراصولی در بدن��ه وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت و بخش��نامههای خلقالس��اعه،
ص��ادرات صنایع معدنی را با چالشهای اساس��ی روبهرو
کرده است .یعنی در مواردی حتی با افت صادرات برخی
محصوالت معدن و صنایع معدنی روبهرو شدهایم.

قیافه در ادامه گفت :وضع عوارض صادراتی
اب��زاری در اختیار دولت برای تعدیل ش��رایط
اس��ت .اما اس��تفاده نابجا برخی دولتمردان از
ای��ن ابزار ،ص��ادرات را در برخی از بخشها با
وقفه و مشکل روبهرو کرده است.
وی تاکی��د کرد :با توجه به ش��رایط موجود
از متولی��ان و سیاس��تگذاران انتظار میرود
برای اتخاذ سیاس��تهای مناسب برای حوزه
صادرات ،نگاهی گش��ودهتر اتخاذ کنن��د .صادرکنندگان
در جایگاه افس��ران جبهه اقتصادی کش��ور فعالیت دارند.
حضور در بازار بینالمللی و کس��ب سهمی از این بازار در
ش��رایط موجود دشوار اس��ت .بنابراین از مسئوالن انتظار
م��یرود روند فعالیت این تولیدکنندگان را بیش از پیش
دشوار نکنند.
درحالحاضر بخشنامههای خلقالساعه ،ممنوعیتها و
وضع عوارض صادراتی ،کار را برای صادرکنندگان دشوار
میکند .حتی ممکن اس��ت به از دس��ت رفتن بازارهایی
منتهی ش��ود که با مشقت بسیار کسب شدهاند .به همین
دلیل اگر قرار بر این است که در حوزه صادرات اتفاق ویژه
و مثبت��ی بیفتد ،از دول��ت و وزارتخانههای مربوط انتظار
م��یرود از نظرات صادرکنن��دگان ،انجمنهای صنفی و
تخصصی صادراتی و از تشکلهای بخش خصوصی مانند
اعض��ای اتاق بازرگانی ایران و کمیس��یونهای تخصصی
آنها ،مشورت و کمک بگیرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با گالیه از اینکه گروهی خاص،
بازار ورق را در اختیار داشته و قیمتها را به شکل سلیقهای اعالم
میکنند ،گفت :هرچه نامهنگاری کردم به هیچ نتیجهای نرسیدم.
به گزارش دنیای معدن ،رستگار در گفتوگویی ،با اشاره به اینکه
بازار آهن متاثر از ش��رایط نوس��انات ارزی دچار بالتکلیفی و بهم
ریختگی اس��ت ،اظهارکرد :با توجه به تغییرات در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ساماندهی این اوضاع آن هم به دست وزیر جدید

 پیامدها را جدی بگیرید

نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات گفت:
ش��اید اگ��ر متولی��ان ام��ر و سیاس��تگذاران
ب��رای یکب��ار حضور در بازار جهانی و س��پس
از دس��ت دادن آن را تجرب��ه ک��رده بودند ،در
تصمیمگیریه��ای خود با دقت نظر بیش��تری
عمل میکردند .متاس��فانه متولیان امر تجربه
کاف��ی در مس��ائل اجرای��ی ص��ادرات ندارند؛
بنابرای��ن بهراحت��ی اقدام ب��ه وضع ان��واع محدودیتها،
ممنوعیته��ا و عوارض صادراتی میکنند .در همین حال
به پیامدهای آن نیز اندیشیده نمیشود.
وی تاکی��د ک��رد :پیامده��ای یادش��ده تنه��ا عملکرد
تولیدکنندگان ی��ا صادرکنندگان را متاثر نمیکند ،بلکه
کل اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار میدهد .اما متاسفانه
این دس��ت پیامدهای به هیچ عنوان مورد توجه متولیان
قرار ندارد .در همین حال در برخی موارد شاهدیم که این
دس��ت محدودیتها نهتنها برای کشور سودی را بهدنبال
ندارد ،بلکه هزینههای ارزی قابلتوجهی را به کشور وارد
میکند.
ی��ا در م��واردی برخ��ی قرارداده��ا ک��ه اغل��ب هم در
سازمانهای دولتی بس��ته میشود نهتنها درآمد ارزی را
برای کش��ور به دنبال ندارد ،بلکه درنهایت به ضرر کشور
تمام میشود.
یا وقتی به یکباره بخشنامههایی صادر میشود ،بدون

چرا بازار ورق در اختیار یک عده خاص است؟

زمانبر اس��ت و ما متوجه این موضوع هس��تیم اما این نکته باید
مورد توجه قرار گیرد که نابس��امانی بازار اثرات جبرانناپذیری را
به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما مخالفتی با عرضه کاال در بورس کاال نداریم،
افزود :مشکل سازکار این موضوع است ،البته در واکنش به برخی
صحبته��ا مبن��ی براینکه در بازار کاال کمبود اس��ت باید بگویم
کمبودی در بازار نیس��ت .اما در بخش ورق متاس��فانه عرضه در

آنک��ه فرجه قانون��ی برای تغییر ش��رایط در نظر بگیرند؛
زیانهای قابلتوجهی به صادرکننده و در نهایت به کشور
وارد ش��ود .وی افزود :ایاالت متحده با همه دشمنی که با
ایران دارد ،برای شروع تحریمها و آغاز محدودیتی جدید،
فرج��های را در نظ��ر میگی��رد .اما ما در داخل کش��ور با
تحریمکنندگانی روبهرو هستیم که بدون توجه به شرایط
کش��ور به یکباره بنگاههای اقتصادی کش��ور و صنایع را با
چالشهای جدی روبهرو میکنند .گفتنی است در اتخاذ
چنی��ن تصمیماتی حتی در مواردی اه��داف ملی دنبال
میشود اما نتیجه برعکس حاصل میشود.

توسعه صادرات
غیرنفتی ،از
بعد بنگاهداری
سبب میشود
ساختار مالی
شکننده اغلب
تولیدکنندگان
کشور که
بهدالیل مختلف
و همچنین به
علت نظام خاص
در فرآیندهای
صادراتی
ایجادشده،
ترمیم شود

سخن پایانی
صادرات محصوالت مختلف در کشور ما از جنبههای
متفاوتی تهدید میش��ود .تحریمه��ا و محدودیتهای
بینالملل��ی از یکس��و حض��ور تولیدات ایران��ی را در
ب��ازار بینالملل��ی دش��وار میکن��د و از س��وی دیگر،
قوانی��ن و مقررات داخلی هر روز چالش��ی جدید برای
تولیدکنن��دگان ایج��اد میکند .در این می��ان ،قوانین
خلقالس��اعه و مصوبات��ی که ب��دون کار کارشناس��ی
وضع میشوند ،س��نگی جدید در مسیر صادرکنندگان
میاندازن��د .با وج��ود تمام موارد یادش��ده اگر بهدنبال
ت��داوم تولید و بهدنب��ال آن رونق اقتصادی هس��تیم،
صادرات و الزامات آن باید جدی گرفته شوند.

اختیار گروهی خاص قرار گرفته که همین موضوع عاملی شده تا
آنها خود قیمتها را تعیین و نوعی بازار را در اختیار خود داشته
باشند .رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با تاکید براینکه در بخش
ورق عرضه کاال در اختیار عدهای خاص قرار گرفته و آنها قیمتها
را هرقدر دلشان بخواهد تعیین میکنند ،افزود :ما در این زمینه
نامهنگاریهای گوناگونی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام
دادهایم اما هنوز به هیچ نتیجهای نرسیدهایم.

رس��تگار تصری��ح ک��رد :علیالقاع��ده باید تم��ام فروشهای
ورق در مراک��ز توزیعی اتحادیه انجام ش��ودام��ا این عده خاص
خارج از سیس��تم توزیع مش��غول تخلف ب��وده و همین موضوع
نابس��امانیهای در بازار ورق بهوجود آورده اس��ت .وی گفت :آنها
از طری��ق واس��طههای خود ورق را از ب��ورس کاال خریداری و با
قیمتهای سلیقهای در بازار میفروشند .بعضا در برخی از موارد
کاال را احتکار کرده و منتظر گرانی بیشتر ورق هستند.

در تقوی��م رس��می
کش��ورمان از  ۲۹مه��ر
بهعنوان روز ملی صادرات
یادش��ده اس��ت .ف��والد
مبارکه بهعنوان بزرگترین
تولیدکننده فوالد کش��ور،
هم��واره عالوه ب��ر تأمین
بازارهای داخل��ی در صحنه بینالمللی نیز حضوری
موف��ق داش��ته و توانس��ته برای ذینفعان ش��رکت
س��ودآوری بیشتر و برای کشور نیز ارزآوری مناسبی
داشته باش��د .بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد
مبارکه ،علیرضا منصوری ،مدیر صادرات این شرکت
درب��اره ص��ادرات و اهمیت آن گف��ت :اقتصاددانان
ص��ادرات را موتور محرک رش��د اقتصادی میدانند.
افزای��ش صادرات منجر به مثبت ش��دن تراز تجاری
کش��ور میشود و بهمثابه تزریق منابع مالی از خارج
به درون اقتصاد اس��ت .قطعا مش��کل آینده کشورها
و س��ازمانها ،یافتن بازار ب��رای محصوالت تولیدی
خود اس��ت .کش��ورها باید بتوانند منابع داخلی خود
را بس��یج کنند ،نیروی انسانی خود را بهکار گیرند و
ب��ا توجه به کمب��ود بازارهای داخلی فرصتهایی در
خارج ب��رای آن بیابند .این موض��وع اهمیت زیادی
دارد و بررسی شرایط کنونی کشورهای مختلف نشان
میدهد بس��یاری از آنها مس��ائل سیاسی خود را در
راس��تای این خواس��ته تعریف و دنبال میکنند .وی
افزود :در س��طح بنگاهها نیز به همین ش��کل اس��ت
و بس��یاری از ش��رکتها سیاس��تهای تجاری خود
را ب��ر تملک بازارهای��ی برای فروش محصوالت خود
تعری��ف کردهاند .ش��رکت فوالد مبارک��ه همزمان با
بهرهب��رداری ،در بازارهای بینالمللی حضور داش��ته
و هر س��اله متناس��ب ب��ا نیازهای داخلی کش��ور و
همچنی��ن نیازهای ارزی ،اقدام به صادرات درصدی
از محص��والت خود میکند .منص��وری گفت :آنچه
بی��ش از پیش بای��د مورد توجه قرارگیرد ،ش��رایط
آین��ده بازارهای جهان��ی فوالد ،بازار ف��والد ایران و
ش��رایط ش��رکت فوالد مبارکه است .آینده بازارهای
جهان��ی ف��والد ،چنانکه تش��ریح ش��د ،چیزی جز
ازدیاد رقابت در س��الهای آینده نیس��ت و بر همین
اس��اس فوالدسازان در کشورهای مختلف طرحهای
توسعهای زیادی را برای افزایش ظرفیت آغاز کرده و به
بهرهبرداری رساندهاند .بنابراین شاخصترین ویژگی
بازار جهانی آتی فوالد ،مازاد عرضه بر تقاضاس��ت که
کشورها و ش��رکتها باید برای آن بازارسازی کنند.
مدیر صادرات ف��والد مبارکه گفت :بازار فوالد ایران
درحالحاضر در ش��رایط خاصی قرار دارد که بخشی
از آن ناش��ی از تحریمه��ای ظالمانه امریکاس��ت که
به بس��ته ش��دن درهای کش��ور به روی محصوالت
وارداتی ،تقاضای کاذب زیاد در بازار و ...منجر ش��ده
است .با این همه ،شرایط آینده این بازار بدین شکل
ت��داوم نخواهد یافت و عالوه بر آن ،اجرای طرحهای
توس��عه مختلف بهویژه در زمینه محصوالت تخت و
به بهرهبرداری رسیدن آن در سالهای آینده رقابتی
ش��دید در بازار ایجاد میکند؛ بنابراین ش��رکتهای
مختلف باید عالوه بر تالش برای کس��ب س��همی از
بازار داخلی ،در بازارهای بینالمللی نیز بیشتر تالش
کنند .ش��رکت فوالد مبارکه نیز طرحهای توسعهای
مختلفی برای افزایش ظرفیت در دس��ت اقدام دارد
که ازجمله مهمترین آنها میتوان به ایجاد خط نورد
گرم  ۲اش��اره کرد .این امر به معنای آن اس��ت که در
آینده ،رقابت ش��دید داخلی و خارجی وجود خواهد
داشت و با شرایط فعلی که درهای کشور کامال بسته
و رقاب��ت داخلی آنچنان��ی نیز وجود ندارد ،متفاوت
اس��ت .بنابراین برنامهریزی دقیق برای بازارسازی و
تغییر نگاه به بازار ضروری به نظر میرسد.
قطع��ا ش��رکت ف��والد مبارکه میتوان��د از تجربه
س��الها حضور خود در بازارهای خارجی به ش��کل
مثب��ت بهرهب��رداری کن��د و برای حض��ور مؤثر در
بازارهای رقابت��ی آینده برنامهریزیهای مناس��بی
انج��ام ده��د ،همچنانک��ه از این ش��رکت بهعنوان
شرکت برتر بازگرداننده ارز به کشور تجلیل شد.

فوالد مبارکه حامی توسعه
ورزش کشور

حمیدرض��ا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه در
بازدید از مجموعه ورزش��ی صفائیه اظهارکرد :توجه
به ورزش کارکنان و خانوادههای ایش��ان و همچنین
ورزش قهرمان��ی ب��ه جهت ترویج روحیه نش��اط و
س�لامتی در شرایط فعلی کش��ور از اهمیت زیادی
برخ��وردار اس��ت .وی مجموعه ورزش��ی صفائیه را
کامل دانس��ت و بر رفع برخ��ی نواقص موجود برای
بهرهب��رداری حداکث��ری تأکید ک��رد .عظیمیان در
ادامه با اش��اره به مش��ارکت فوالد مبارکه در توسعه
زیرس��اختهای ورزش اس��تان ،از عزم شرکت برای
تکمیل هرچه بیشتر ورزشگاه نقشجهان خبر داد و
افزود :معتقدیم فوالد مبارکه با تکمیل این ورزشگاه
خدمت بزرگی به ورزش استان و کشور خواهد کرد؛
چراکه در این صورت امکان س��رویسدهی به ورزش
قهرمانی استان و میزبانی مسابقات ملی و آسیایی نیز
فراهم خواهد شد.

اخبار

حضور مؤثر فوالد مبارکه
در بازارهای صادراتی

