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صنایع معدنی

اماواگرهای ثبت اطالعات فوالد در سامانه جامع تجارت

سرنوشت بازارمتالطم فوالد

س�تاد تنظیم بازار ،معاون�ت امور معادن و صنایعمعدن�ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مجلس شورای اسالمی و معاونت اقتصادی رئیسجمهوری از مهمترین نهادها یا مسئوالنی
هس�تند ک�ه تاکنون برای تنظیم ب�ازار فوالد پا به عرصه گذاش�تهاند؛ تالش�ی که تاکنون
موفقیتآمیز نبوده اس�ت .اینبار س�تاد تنظیم بازار با توجه به جلس�ات خود و همچنین با
توجه به ابالغ شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد از سوی معاونت اقتصادی
رئیسجمهوری تولیدکنندگان شمش و اسلب فوالدی ،تولیدکنندگان مقاطع طویل فوالدی
و همچنی�ن فعاالن تجاری در زمینه توزیع و فروش محص�والت طویل فوالدی را موظف به
ثبت اطالعات در س�امانه جامع تجارت کرده اس�ت .این آییننامه با هدف افزایش شفافیت
در معاملات فوالد ،حذف واس�طهگری از این زنجیره و همچنین بازگش�ت آرامش به بازار
فوالد اجرایی میش�ود .این مصوبه از  ۲منظر قابلیت بررس�ی دارد .نخست آنکه چه میزان
از تولیدکنن�دگان اقدام به اجرای آن کردهاند؟ چگونه و با چه راهکاری با متخلفان برخورد
میش�ود؟ و آیا اجرایی شدن آن تاثیر مثبتی بر بازگشت آرامش به زنجیره فوالد و منطقی
شدن قیمت محصوالت فوالدی دارد؟

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

عکس:

بازگشت شفافیت به زنجیره فوالد
مرتض��ی احمدی ،مدیر پروژه رصد الکتریکی زنجیره
فوالد در گفتوگو با
تاکید کرد :بازار محصوالت
ف��والدی طی تقریبا  ۲س��ال گذش��ته با مش��کالت و
نابسامانیهای عدیدهای روبهرو شده است .نبود شفافیت
در حلقههای مختلف زنجیره تولید و توزیع را باید یکی
از چالشه��ای اصل��ی این بازار دانس��ت.وی در ادامه با
اش��اره به ظرفی��ت قابلتوجه تولی��د محصوالت طویل
فوالدی در کشور گفت :مجموع میزان تولید محصوالت
طویل در کش��ور ما مازاد نیاز داخلی برآورد میش��ود؛
بنابراین انتظار نمیرود مش��کلی در تامین نیاز کش��ور
به این محصوالت وجود داش��ته باشد .با این وجود ،طی
یکی دو س��ال گذشته شاهد کمبود و بهدنبال آن رشد
قابلتوج��ه قیمت محصوالت طویل بودهایم .تا جاییکه
در مواردی قیمت این محصوالت حتی از نرخ فروش در
بازارهای جهانی نیز فراتر رفته است.

 ثبت اطالعات ضروری است

احمدی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد :به اعتقاد فعاالن
ح��وزه ب��ازار ،این رش��د غیرمنطقی بهنظر میرس��ید.
درنتیجه این س��وال مطرح ش��د که محص��والت تولید
ش��ده در ای��ن صنایع به چه نحوی توزیع میش��ود که
شاهد کمبود در بازار داخلی هستیم؟
بنابراین در یکی از جلسات کارگروه ستاد تنظیم بازار
تصویب ش��د که اطالعات معام�لات کل زنجیره فوالد
از ابت��دا تا محص��والت نهایی در س��امانه جامع تجارت
ثبت ش��ود؛ تا بدینترتیب سرنوش��ت ای��ن محصوالت
در حلقههای گوناگون زنجیره مش��خص شود .بنابراین
میتوان انتظار داش��ت ک��ه این اقدام به ش��فافیت در
زنجیره فوالد منتهی شود.
مدیر پروژه رصد الکتریک��ی زنجیره فوالد افزود :این

اق��دام در گامه��ای مختلف��ی اجرایی ش��د .در ابالغیه
ش��هریور ماه ،تولیدکنندگان ش��مش و اسلب فوالدی
مش��مول ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت شدند.
در گام دوم یعن��ی از پای��ان مهر م��اه ،تولیدکنندگان
مقاطع طویل فوالدی که مصرفکننده شمش هستند؛
موظف ش��دند اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت
ثبت کنند .در گام س��وم نی��ز تمامی فعاالن تجاری در
زمین��ه توزیع و فروش محصوالت فوالدی ش��امل انواع
میلگرد ،میله ،تیرآهن ،ناودانی ،نبش��ی ،سپری ،تسمه
و مفت��ول فوالدی نیز مکلف ش��دند از ابتدای دی ماه،
اطالعات موج��ودی اولیه ،فروش ،ص��ادرات ،مصرف و
ورود و خ��روج به انبار کاالهای یادش��ده را در س��امانه
جامع تجارت ثبت کنند.
احم��دی تاکید کرد :این اقدام همچن��ان ادامه دارد.
در گام بعدی تولیدکنن��دگان محصوالت مقاطع تخت
شامل انواع ورق و محصوالت ثانویه حاصل از انواع ورق
شامل لوله و پروفیل موظف خواهند شد اطالعاتشان را
در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

 همراستا با شیوهنامه فوالدی

مدیر پ��روژه رصد الکتریکی زنجیره ف��والد در ادامه
تاکید کرد :مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار با ماده ۱۶
شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد که
چندی پیش از س��وی معاون اقتصادی رئیسجمهوری
ابالغ شد ،همراستاست .در ماده  ۱۶این شیوهنامه تاکید
ش��ده تمامی واحدهای تولی��دی و فعاالن اقتصادی در
تمام��ی زنجیره فوالد (مواد اولیه از جمله س��نگ آهن
تا محص��ول نهایی ازجمله لوازمخانگ��ی ،انواع کالفها
و میلگرد ،لوله و پروفی��ل و )...مکلفند اطالعات تولید،
توزی��ع ،صادرات ،انتقال ،مالکی��ت ،موجودی انبار خود

و قیمت را در س��امانه جامع تج��ارت داخلی ،انبارها و
بهینیاب مطابق رویههای ابالغی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ثبت کنن��د .چنانچه این واحدها نس��بت به
ثبت اطالع��ات اقدام یا اطالعاتی درس��ت درج نکنند،
به تش��خیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،س��همیه
م��واد اولیه آنه��ا با اعالم قبلی در عرض��ه یا عرضههای
بعدی تعلیق و بهعنوان توزیع و فروش خارج از ش��بکه
به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی میشوند.

 با متخلفان برخورد میشود

وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی ب��ر اینکه آی��ا الزام
تولیدکنن��دگان ش��مش و اس��لب فوالدی ط��ی  ۳ماه
گذش��ته برای ثبت اطالعات در س��امانه جامع تجارت
موفقیتآمی��ز بوده اس��ت یا خیر ،گف��ت :هنوز تمامی
ش��رکتها پای کار نیامدهاند .چنانچه آمار شرکتها را
از منظر تعداد و ظرفیت تولید بررس��ی کنیم ،مشاهده
میشود که تعداد قابلتوجهی از شرکتهای تولیدکننده
ش��مش فوالد هنوز آم��ار خود را در این س��امانه ثبت
نکردهاند .با این وجود ،ش��رکتهایی که اقدام به رعایت
این مصوبه کردهاند ،بخش اصلی ظرفیت تولید ش��مش
فوالد کشوررا در اختیار دارند ،چراکه در حوزه شمش،
ح��دود  ۸۰درصد ای��ن محصول را ح��دود  ۲۰درصد
ش��رکتهای فعال در این صنعت تولی��د میکنند .وی
افزود :در مصوبه جدیدی که ستاد اقتصادی دولت ابالغ
کرده ،تاکید شده چنانچه مجموعهای اطالعات خود را
در سامانه جامع تجارت ثبت نکند ،مواد اولیه در اختیار
آن ق��رار نگیرد .جزئیات ای��ن بند از مصوبه در کارگروه
مش��ورتی معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در دست بررسی است.
احمدی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر دالیل

استقبال نکردن شرکتهای کوچک از این مصوبه گفت:
ت��ا وقتی الزام��ات اجرایی مورد نیاز پیشبینی نش��ود،
نباید به اجرایی ش��دن آن هم امید داش��ت .واحدهایی
که ظرفیت تولید پایینی دارند یا وس��عت بازار کوچکی
دارند س��ختتر از این الزامات پی��روی میکنند .البته
در م��واردی برخی فعاالن صنعتی با ش��فافیت در روند
اجرای فعالیتهای خود مش��کل دارن��د ،چراکه از این
نبود شفافیت س��ود میبرند تا جایی که حتی میتوان
بخش��ی از تالطم��ات ب��ازار را به عملکرد ای��ن فعاالن
صنعتی نس��بت داد .بنابراین نیاز است با فشار قانونی و
الزام��ات نظارتی ،زمینه حضور این افراد ،ثبت اطالعات
آنها در سامانه جامع تجارت و اجرای مصوبات را فراهم
کرد.

 چگونگی تخصیص مواد اولیه

وی در ادامه تاکید کرد :انتظار داریم چنانچه الزامات
اجرای��ی نهایی ش��ود ،هم��ه تولیدکنن��دگان و فعاالن
صنعتی اطالعات تولید و فروش خود را در این س��امانه
ثبت کنند .هرچن��د تخصیص نیافتن مواد اولیه به یک
واحد با پیچیدگیهایی همراه اس��ت؛ یعنی نمیتوان به
همین راحتی س��همیه مواد اولیه شرکتی را قطع کرد.
وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت نیز مالحظاتی در این
زمین��ه دارد؛ بنابراین این مصوبه با حساس��یت خاصی
اجرایی میشود.
احمدی در پایان تاکید کرد :قوی نبودن این دس��ت
مصوب��ات را میتوان از دیگر دالیل اجرایی نش��دن آنها
دانس��ت .اما درحالحاضر اجرای این مصوبه از س��وی
دولت و معاونت اقتص��ادی رئیسجمهوری مورد توجه
قرار گرفته است .درنتیجه انتظار میرود این بار مصوبه
یادشده به مرحله اجرا برسد.

مرتضی احمدی

علیمحمد زمانی

بروکراسی در مسیر تولید
علیمحم��د زمان��ی ،مدیرعامل ش��رکت صب��ا فوالد
زاگ��رس در گفتوگ��و ب��ا
و در ارزیابی مصوبه
کارگروه ستاد تنظیم بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان
مقاط��ع طویل فوالدی ب��رای ثبت اطالع��ات تولیدی
خ��ود در س��امانه جامع تج��ارت گف��ت :درحالحاضر
تولیدکنن��دگان مقاطع طویل ف��والی موظف به اجرای
این مصوبه هس��تند ،چراکه در غیر این صورت بهعنوان
عامل توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی
و قضایی معرفی میشوند .در همین حال ،امکان تعلیق
سهمیه مواد اولیه آنها در عرضههای بعدی وجود دارد.

 مصوبات بینتیجه

ای��ن تولیدکننده محصوالت ف��والدی در ادامه تاکید
کرد :س��وال مهمی که وجود دارد این اس��ت که اجرای
مصوب��ه س��تاد تنظیم ب��ازار چ��ه نتیج��های دارد؟ آیا
سیاستگذاران قصد دارند با این دست مصوبات زمینه
س��اماندهی در عرضه و تقاضای زنجیره فوالد را فراهم
کنند؟ آیا متولیان زنجیره فوالد گمان میبرند که ثبت

اطالعات در سامانه جامع تجارت واقعا تاثیری در تنظیم
بازار ای��ن فل��ز دارد؟ زمانی در ادامه خاطرنش��انکرد:
چالشه��ای این زنجیره و التهابات آن از عوامل دیگری
نشات میگیرد؛ بنابراین این دست اقدامات هیچ تاثیری
در تنظیم ب��ازار فوالد و محصوالت ف��والدی ندارد .در
چنین شرایطی ،تنها تولیدکننده ناچار است آمار تولید
خ��ود را س��امانه جدیدی ثبت کند .ب��دون تردید ثبت
ای��ن اطالعات هیچ تاثیری ب��ر عرضه و تقاضا یا تنظیم
ب��ازار نخواهد داش��ت .ای��ن فعال صنعت ف��والد ضمن
انتقاد به مصوبات س��ختگیرانهای ک��ه بر روند فعالیت
تولیدکنن��دگان در این زنجیره اعمال میش��ود ،گفت:
پیچی��ده کردن رون��د فعالیت و بروکراس��یهای جدید
نهتنها مش��کلی را رفع نمیکند ،بلکه بر بار مش��کالت
نی��ز میافزاید .زمانی اف��زود :تولیدکنن��دگان فوالدی
درحالحاض��ر آم��ار تولید ماهان��ه خود را در س��امانه
بهینیاب ثبت میکنند ام��ا ثبت این اطالعات تاکنون
چه تاثیری در مدیریت اقتصادی زنجیره فوالد داش��ته

آم��ار تجارت خارج��ی  ۸ماهه امس��ال (منتهی ب��ه آبان)
نش��ان میدهد هندیه��ا در بخ��ش واردات غیرنفتی خود از
ایران بیش��ترین س��هم را به خرید کاتد و قطعات کاتد از مس
تصفیهشده با  ۶۵.۴میلیون دالر اختصاص دادند.
بهگزارش ایرن��ا ،آمارهای گمرک جمهوری اس�لامی ایران
حکای��ت از آن دارد ک��ه در دوره  ۸ماهه امس��ال ،هند حدود
 ۴۵۱میلی��ون دالر از ایران کااله��ای غیرنفتی خریداری کرد
که س��هم نخس��ت آن مربوط به کاتد و قطع��ات کاتد از مس
تصفیهشده با  ۱۴.۵درصد است.
بررسیهای اتاق بازرگانی تهران گویای آن است که متوسط
قیم��ت صادراتی این محصول به هن��د  ۶هزار و  ۴۰۷دالر به

است؟ وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر تاثیر این اقدام
بر حذف واسطهها و شفافیت هرچه بیشتر در معامالت
زنجیره فوالد ،گفت :متاس��فانه اقدامات دولت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به فعالیت واس��طهها رسمیت
بخشیده اس��ت .بهعالوه آنکه ،درحالحاضر خرید مواد
اولیه شرکتهای تولیدی براس��اس اطالعات درجشده
تولی��د در س��امانه بهینی��اب انجام میش��ود؛ بنابراین
واسطهای در این میان وجود ندارد.

 تجمیع سامانههای اطالعاتی

زمان��ی با اش��اره مجدد ب��ه ثبت اطالع��ات تولید در
س��امانه بهینی��اب درباره اینکه ثبت ای��ن اطالعات در
قالب روزان��ه چه تاثیری بر روند نظ��ارت بر بازار دارد،
گفت :بدون تردید در چنین ش��رایطی ایجاد سامانهای
جدید معنی ندارد؛ بنابراین از متولیان امر انتظار میرود
با تجمیع س��امانههای موجود از پیچیدگی فعالیتهای
اداری و بروکراسیها بکاهند .این پیچیدگیها فقط کار
اضاف��ه را به تولیدکنن��دگان تحمیل میکند .در همین

نگاهی به آمار تجارت خارجی صنایع معدنی

ازای هر تن ثبت ش��ده و ارزیابی انجامشده نشان میدهد در
دوره این گ��زارش بیش از  ۹۳درص��د ارزش صادرات کاالی
غیرنفت��ی ایران به هند مربوط ب��ه  ۵۰قلم کاال بود .هندیها
در دوره یادش��ده محصوالت آهن اسفنجی با خلوص ۹۹.۹۴
درص��د آهن به وزن  ۱۰۹.۹هزار ت��ن به ارزش  ۲۱.۴میلیون
دالر ب��ا میانگین قیم��ت هرتن  ۱۹۵دالر از ای��ران خریداری
کردند که س��هم  ۴.۸درصدی از کل را به خود اختصاص داد.
بازرگان��ان هندی در دوره این گزارش ،افزون بر  ۱۵.۵میلیون
دالر آلومینیوم کارنشده از ایران خریداری کردند که سهم ۳.۵
درصدی از کل واردات غیرنفتی از کشورمان را شامل میشد و
در فهرست خرید این کشور جایگاه دهم را دارد.

حال باید نیروی انسانی جدیدی را به اجرای این دست
مقررات اختصاص دهند؛ یعنی فقط هزینه اضافه به آنها
تحمیل میشود و هیچ بازدهی برای تولیدکننده و سایر
ذینفعان این زنجیره به همراه ندارد.

سخن پایانی
ب��دون تردی��د بازگش��ت آرامش ب��ه زنجی��ره فوالد
خواس��ت اغلب فعاالن ای��ن زنجی��ره ،مصرفکنندگان
و سیاس��تگذاران این حوزه اس��ت .اما در مواردی این
برداش��ت میش��ود که هدف یادش��ده بهدرستی دنبال
نمیش��ود؛ یعنی تحقق آن از راهکارهای اش��تباه دنبال
میشود .اقداماتی که نهتنها نتیجه مثبتی بهدنبال ندارد،
بلک��ه پیچیدگی فعالیت تولیدکنندگان را بیش از پیش
افزایش میدهد؛ بنابرای��ن از متولیان امر انتظار میرود
ضمن شناس��ایی نقاط ضعف و بهب��ود یک مصوبه برای
تداوم اجرای آن تصمیمگیری کنند.

از دیگر اقالم بخش معدن و صنایع معدنی که طرف هندی
در  ۸ماه��ه امس��ال از کش��ورمان خریداری ک��رده ،میتوان
کلینکر با س��هم  ۱.۴درصدی ،سنگ گچ با  ۱.۲درصد ،سرب
تصفیهنشده ،فرومولیبدن و فلز روی را نام برد.
براس��اس آمارهای گم��رک در دوره  ۸ماهه امس��ال حدود
 ۱۳.۳میلیارد دالر کاال بدون احتساب نفت خام به  ۲۰کشور
همس��ایه و مجاور ایران صادر ش��ده که در مقایس��ه با مدت
مشابه سال گذشته حدود  ۱۴درصد کاهش نشان میدهد.
بیشترین رشد صادرات ایران در بین کشورهای یادشده در
دوره  ۸ماهه فروردین تا آبان امس��ال مربوط به تاجیکستان،
روسیه و جمهوری آذربایجان بوده است.

گم��رک ایران اعالم کرد ۸ :ماه��ه  ۹۹آمار تجارت خارجی
ایران نشان میدهد ۹۷ ،میلیون و  ۷۰۰هزار تن کاال به ارزش
 ۴۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر مبادله شده است.
می��زان واردات کاال در  ۸ماهه امس��ال ۲۱ ،میلیون و ۸۰۰
ه��زار تن به ارزش  ۲۳میلی��ارد و  ۱۰۰میلیون دالر بوده که
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ وزن یک درصد و
از لحاظ ارزش  ۱۸درصد کاهش ثبت کرده اس��ت .همچنین
بی��ش از  ۷۵میلیون ت��ن کاال ب��ه ارزش  ۲۱میلیارد و ۵۰۰
میلی��ون دالر افزون بر  ۳برابر می��زان واردات ،صادرات انجام
ش��ده که از نظر وزنی  ۱۴درص��د و از لحاظ ارزش  ۱۹درصد
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اس�لامی ،طرح توس��عه و تولید پایدار زنجیره فوالد
دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی اس��ت و برخالف
پیشبینی طرح ،عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد
در ب��ورس امکانپذیر نیس��ت .بهگزارش خبرگزاری
ف��ارس ،مرکز پژوهشهای مجل��س در اظهارنظری
کارشناسی ،نقاط ضعف و قوت طرح توسعه و تولید
پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاس��تهای
تنظیم بازار را مطرح کرده است.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس ،زنجیره
فوالد ایران با چالشهای متعددی رو به رو است .از
جمله چالشهای س��اختاری این زنجیره میتوان به
عدمتوازن زنجیره ،ابهام در تحقق برنامههای توسعه
صنع��ت ف��والد ،عقبماندگی در زمینه اکتش��افات
معدن��ی و چالش تأمی��ن مواد اولی��ه ،فراهم نبودن
زیرساختها (تأمین آب ،بنادر ،راه آهن و ،)...ساختار
معیوب تعیین قیمت حاملهای انرژی ،سیاستهای
نادرس��ت تنظیم بازار ،بهرهوری پایین ،توجه نکردن
ب��ه ارتقای فن��اوری و فقدان س��امانههای آماری و
اطالعاتی جامع در زنجیره فوالد اشاره کرد.
طرح توسعه و تولید زنجیره فوالد بر مبنای اصالح
روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فوالد تدوین شده
اس��ت .در عین ح��ال در برخی م��واد آن ایرادهایی
وجود دارد که ممکن اس��ت موجب برطرف ش��دن
چالشها و مش��کالت زنجیره فوالد کش��ور نشود .از
جمله نقاط قوت این طرح میتوان به این نکته اشاره
ک��رد که در طرح حاضر به هم��ه حلقههای زنجیره
ارزش ف��والد توجه ش��ده و برای حمایت و توس��عه
ص��ادرات محص��والت زنجیره فوالد پیش��نهادهایی
ارائهش��ده که اجرای درس��ت آنه��ا میتواند عالوه
بر تأمین نیاز داخل کش��ور موج��ب صادرات پایدار
محصوالت زنجیره فوالد شود.
از جمل��ه ایرادهای این طرح میتوان به الزام همه
تولیدکنن��دگان زنجیره فوالد ب��ه عرضه محصوالت
خود در بورس کاال اشاره کرد که با توجه به واقعیات
موج��ود ،ام��کان عرض��ه محصوالت زنجی��ره فوالد
ازس��وی همه تولیدکنندگان بهویژه تولیدکنندگان
کوچ��ک و متوس��ط و برخی واحدهای��ی که دارای
قرارداده��ای بلندم��دت تأمین مواد اولیه هس��تند،
امکانپذی��ر نخواهد بود و بازار زنجیره فوالد کش��ور
با چالش روبهرو خواهد شد.
طرح حاض��ر با شناس��ایی برخی از آس��یبهای
زنجی��ره فوالد ،درص��دد حل آنها ب��وده و تا حدی
در این زمینه موفق هم ش��ده اس��ت؛ بنابراین مرکز
پژوهشهای مجلس با کلیات این طرح موافق است
اما برخ��ی رویکردهای این طرح نادرس��ت ارزیابی
میشود.
مهمتری��ن ای��ن رویکرده��ا عب��ارت اس��ت از:
بیتوجه��ی به ض��رورت ثبات در ص��ادرات در کنار
تأمین پایدار نیاز داخ��ل ،الزام به عرضه محصوالت
هم��ه تولیدکنندگان در ب��ورس کاال و ایجاد کمیته
جدید برای سیاستگذاری در صنعت فوالد .اصالح
این رویکردها ضروری است و در صورت عدماصالح
مس��تعد ایجاد مش��کالت جدید برای زنجیره فوالد
کش��ور خواه��د بود که ب��ه جزئیات پیش��نهادهای
اصالحی در متن گزارش اشاره میشود.

 10طرح توسعهای
آماده سرمایهگذاری

 10طرح توس��عهای مص��وب در کمیته واگذاری
زمی��ن ،آم��اده س��رمایهگذاری در س��ایتهای  1و
 3منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدن��ی و فلزی
خلیجفارس است .به گزارش روابطعمومی ایمیدرو،
حسن خلجطهرانی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس با اعالم این مطلب
گفت :در س��ایت ش��ماره یک منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فل��زی خلیجفارس  5طرح معدنی
و صنای��ع معدنی با س��رمایهگذاری  ۱۳۷.۵میلیون
دالر در کمیته یادش��ده مصوب شده و شرکتهای
خصوصی آماده اجرای آنها هستند.
وی ادامه داد :این طرحها شامل تولید حاللهای
ش��یمیایی با ظرفیت  50هزار تن ،تولید فروآلیاژها
(ظرفیت  50هزار ت��ن) ،تولید آهک (ظرفیت 330
هزار ت��ن) ،تولید فروس��یلیس (ظرفی��ت  10هزار
تن) و کارگاه س��اخت و تعمیرات اسکلتهای فلزی
(ظرفیت  500تن) است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و
فلزی خلیجفارس با اش��اره به  5طرح مصوب دیگر
با سرمایهگذاری  206میلیون دالر در سایت شماره
 3منطقه یادش��ده تصریح کرد :این طرحها ش��امل
تولید فروآلیاژ با ظرفیت اسمی ساالنه  50هزار تن و
احداث نیروگاه گازی با ظرفیت ساالنه  200مگاوات
برق است.
وی اف��زود :طرحه��ای تولید س��یلیکون متال با
ظرفیت اس��می س��االنه  10هزار تن ،تولید الکترود
گرافیت��ی (ظرفی��ت  10ه��زار ت��ن) و ف��روم آلیاژ
(ظرفی��ت  55هزار تن) ،از دیگ��ر طرحهای مصوب
آماده سرمایهگذاری در سایت شماره  3منطقه ویژه
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس است.

اخبار

بهرهبرداری
ایمیدرو از
۱۶.۳میلیارد دالر
سرمایهگذاری

س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به
همراه ش��رکتهای زیرمجموعه و تابع ،از سال  ۹۹تا سال  ۱۴۰۳بیش
از  ۱۶.۳میلیارد دالر طرح اجرا و راهاندازی خواهد کرد.
بهگزارش روابطعمومی ایمیدرو ،با راهاندازی و افتتاح این طرحها در
زنجیرههای فوالد،مس ،آلومینیوم ،طال و ...بخش بزرگی از چش��مانداز
کشور در بخش معدن و صنایع معدنی محقق خواهد شد .گفتنی است
این س��ازمان به همراه ش��رکتهای تابع و زیرمجموعه ۸۸۹۳ ،میلیون

دالر سرمایهگذاری بین سالهای  ۹۳تا  ۹۸انجام داده است.
طبق این پیشبینی ،میزان سرمایهگذاری در سال  ،۹۹برابر با ۳۰۸۸
میلیون دالر خواهد بود که بیش از  ۲میلیارد دالر آن ازس��وی سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای
زیرمجموع��ه و تابع و ی��ک میلیارد دالر آن از س��وی بخش خصوصی
محقق میشود .همچنین در سال  ۱۴۰۱سرمایهگذاری  ۶۶۴۹میلیون
دالری مورد توجه اس��ت .گفتنی اس��ت طی سالهای  ۱۴۰۱و ۱۴۰۲

بهترتیب برنامه سرمایهگذاری  ۱۴۸۲میلیون دالر و  ۴۳۶۳میلیون دالر
را برای تحقق اهداف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری
کرده است .همچین میزان سرمایهگذاری در این حوزه طی سال ۱۴۰۳
به  ۷۵۱میلیون دالر خواهد رسید.
گفتنی اس��ت مجموع اشتغال ایجادشده طی سالهای  ۹۹تا ۱۴۰۳
بهطور مس��تقیم  ۴۲هزار و  ۳۱نفر و بهطور غیرمس��تقیم  ۱۷۴هزار و
 ۳۵نفر خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف
طرح فوالدی مجلس

