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باتوجه به کاهش
نسبی نرخ ارز و
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شدن بازار برای
عرضهکنندگان،
مشتریان تمایل
بیشتری برای
خرید موبایل
پیدا کردهاند

ک س��ال گذش��ته بازار تلفن همراه ،مانند بسیاری
در ی 
از بازارهای دیگر ،تحت تاثیر مس��ائل اقتصادی مختلف از
جمله کاهش ارزش پول ملی ،کم ش��دن دسترسی به ارز،
تخصیص نیافتن ارز به واردات موبایل و تش��دید تحریمها
علیه کشور دچار نوسانات بسیاری شد .در کنار این موارد،
نیاز به اس��تفاده از ش��بکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای
مختل��ف در دوران همهگیری کرون��ا ،افزایش تقاضا و باال
رفتن قیمتها در این حوزه را در پی داشت و پس از مدتی
این بازار را وارد رکود کرد.
ای��ن ش��رایط در بازار موبایل ادامه داش��ت ت��ا اینکه در
هفتهه��ای اخی��ر بانک مرک��زی با اصالح سیاس��تهای
انقباض��ی خ��ود در حوزه ارز ،با تخصی��ص ارز این رکود را
دچ��ار تغییر کرد و در پی آن کاهش محس��وس نرخ دالر
ش��رایطی را برای جان گرفتن مجدد ب��ازار موبایل فراهم
ک��رد .در حالحاضر گزارشها از بازار تلفن همراه نش��ان
میدهد قیمتها به کمترین حد در  ۶ماه گذش��ته رسیده
و کارشناس��ان حوزه موبایل اعتقاد دارند نرخ این روزهای
موبایل در بازار داخلی به حد منصفانهای رسیده است.
ام��ا چه عواملی ب��ر این کاهش نرخ موث��ر بودهاند و آیا
میتوان انتظار داش��ت این روند کاهش نرخ در هفتهها و
ماههای آینده نیز تداوم داشته باشد؟ برای یافتن پاسخ این
پرس��شها ،در گفتوگوی اختصاصی این شماره
با
مهدی محبی ،رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی،
ارتباطی و لوازم جانبی تهران به گفتوگو نشس��تهایم که
شرح آن را در ادامه میخوانید:
 اخبار حاکی از کاهش نرخ موبایل در بازار است.
تغییر سیاس�تهای ارزی بانک مرکزی تا چه حد بر
بازار موبایل موثر بوده است؟
باتوجه به اینکه تلفن همراه یک کاالی وارداتی اس��ت،
هرگون��ه تغییر در سیاس��تهای ارزی میتوان��د تغییر و
تح��والت عمدهای را در این بازار ایجاد کند .باتوجه به این
موضوع ،میبینیم زمانی که با موافقت بانک مرکزی کشور
امکان ثبتس��فارش برای تلفن همراه دوباره فراهم ش��د و
ش��رکتهای واردکننده تاییدیه الزم برای واردات این کاال
را دریاف��ت کردند ،قیمتها در این حوزه تا حدودی دچار
تغییر و کاهش شد؛ البته کاهش قیمتها در این بازار ،فقط

عکس :آیدا فریدی

شاپور پشابادی-
قیمت تراکت��ور چند
ماه��ی اس��ت ک��ه
بهش��دت افزای��ش
یافت��ه اس��ت .عل��ت
چیست؟ کارخانجات
از
تراکتورس��ازی
حجم تولید کاس��تهاند؟ تراکتور به وفور در بازار
آزاد موجود اس��ت اما خری��د از کارخانه به این
راحتیها نیس��ت .بازار تراکتور هم مثل خودرو
بهش��دت ،دونرخی ش��ده اس��ت .از طرف دیگر
ش��روطی بس��یار عجیب برای خرید از کارخانه
ب��رای متقاضیان خرید از کارخانه مطرح ش��ده
است .خبرنگار
برای بررسی ابعاد مختلف
این موضوع ب��ا حمیدرضا نامی ،یکی از اعضای
انجمن تولیدکنندگان ماشینآالت کشاورزی به
گپ و گفتی کوتاه نشسته است.
 ماش�ینآالت کش�اورزی از اب�زاری
هس�تند که باال رفتن قیمت آنها بر کارکرد
کش�اورز و در نهای�ت قیم�ت تمامش�ده
محص�والت موثر اس�ت .قیم�ت تراکتور
چند ماهی است که بهشدت افزایش یافته
است .علت چیست؟
گرانی تراکتور به قیمت آن در بازار آزاد مربوط
میش��ود ،ن��ه کارخانه .در حال��ت خوشبینانه
میتوان گفت سیاستگذاری اشتباه و استفاده
از روشهای توزیعی غیرهوشمند ،کار را به آنجا
رس��انده که کشاورز مجبور ش��ود تراکتور را به
 2براب��ر قیمت کارخان��ه از دالل بخرد .بهاعتقاد
من وضعیت کنونی نتیجه رویه دستوری دولت
اس��ت .کش��اورز واقعی نمیتوان��د خرید خود
را بهراحت��ی انج��ام دهد .بهنظر میرس��د باید
تجدیدنظر اساس��ی در ای��ن زمینه بهعمل آید.
بهعالوه اینکه صنعت تراکتورس��ازی ایران توان
تامین نیاز بازار داخل را دارد.
 چه مواردی منجر به بروز مشکالت در
حوزه تامین تراکتور شده است؟
در یکی ،دو ماه گذشته قیمت کارخانه بعد از
چانهزنیهای بسیار زیاد مقداری افزایش یافت.
البته این افزایش تناسبی با قیمت بازار ندارد.
یک��ی از تراکتورهای ش��اخص که جزو گروه
متوس��ط به باال بهش��مار میآید ام اف  ۳۹۹نام
دارد .اگ��ر برای خرید این کاال  ۲۲۰میلیون هم
بدهید قادر به خرید نخواهید بود ،چراکه دارای
ارزش ذاتی باالتر اس��ت و به این قیمت فروخته
نمیشود.
 ظاه�را علاوه ب�ر تراکت�ور ،کمباین و
س�ایر ادوات کشاورزی نیز با همین مشکل
مواجهند؟
در کل روش جدی��دی ب��رای خری��د ادوات و
ماش��ینآالت کش��اورزی تعیین شده است .در
گام نخس��ت خرید تراکتور فقط از طریق شبکه
ی که دول��ت و وزارت جهاد کش��اورزی
توزیع�� 
مش��خص کرده ،امکانپذیر است و فروش تنها
طبق س��همیهبندی که تعری��ف کردهاند انجام
میش��ود .بهعالوه اینکه قیمت تراکتور برخالف
روال گذشته ،دستوری شده و واقعی نیست.
 برای حل مشکل چه میتوان کرد؟
کافی است به رویه یکی دو سال قبل بازگردیم.
در  ۴۰سال گذشته نه با مشکل کمبود تراکتور
مواجه میش��دیم و نه در تامین نیاز زمینهای
کشاورزی مشکلی وجود داشت .تا  2سال پیش
تراکتور تحویلی درب کارخانه با محاس��به نرخ
 ۵درص��د زیر قیمت فروخته میش��د .باید دید
تفاوت اکنون با  2سال قبل چیست؟ تنها تفاوت
تغییر نگاه و اعمال سیاستهای دستوری است.
با رفع این نگاه مشکل حل خواهد شد.
 متقاضیان واجد ش�رایط ب�رای خرید
تراکتور به قیمت کارخانه چگونه تشخیص
داد ه و انتخاب میشوند؟
تش��خیص متقاضیان واجد شرایط برای خرید
تراکت��ور به قیمت کارخانه برعهده مجموعهای از
کارشناس��ان اس��ت ،اما بهنظر میرسد زنجیرهای
متش��کل از کارگ��زار دولتی و واس��طههای بازار
آزاد تش��کیل شده اس��ت .به این ترتیب کشاورز
واقعی به تراکتور دسترسی ندارد اما چند برابر نیاز
کش��اورزان در بازار آزاد در دسترس است .موضوع
جالبتر آن اس��ت ک��ه گاهی کش��اورز متقاضی
خری��د  ۶ماه تا یک س��ال در ص��ف خرید انتظار
میکش��د اما هن��گام تحویل تراکت��ور به او گفته
میش��ود که باید برای مثال فالن ماش��ین را هم
بخری! یعنی انتخاب نوع تراکتور و ماش��ینآالت
نیز برعهده مش��تری نیست و دستوری با موضوع
برخورد میش��ود ،این در حالی است که بهعنوان
نمونه خریدار ممکن اس��ت به دس��تگاه گندمکار
نیاز نداش��ته باشد .بهعالوه اینکه در این سیاست
به این موضوع توجه نمیش��ود که خریدار ممکن
اس��ت اصال گندم کش��ت نکند یا تراکتور را برای
انجام کارهای دامداری الزم داشته باشد .در نهایت
خریدار مجبور است ماشین معرفی شده را بخرد.

با رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی تهران مطرح شد:

بهدلیل تغییر سیاستهای بانک مرکزی نبود.
 یعنی عوامل دیگری نیز در این کاهش نرخ نقش
داشتند؟
قطع��ا؛ غی��ر از کاهش ن��رخ دالر و تغییر سیاس��تهای
بانک مرکزی ،عامل موثر دیگر در کاهش نرخ گوشیهای
تلف��ن هم��راه در بازارهای داخلی کاهش س��ودی اس��ت
ک��ه ش��رکتهای واردکننده برای کااله��ای خود در نظر
گرفتهان��د ،وگرنه سیاس��تهای بانک مرک��زی بهتنهایی
نمیتوانس��ت تاثی��ر چندانی بر کاهش ن��رخ تلفن همراه
بگذارد.
 این کاهش س�ود توسط شرکتهای واردکننده
به چه دلیل انجام شد؟
این شرکتها گرچه بهصورت قانونی اجازه دریافت سود
تا میزان  ۱۸درصد را دارند اما در حالحاضر سود خود را
به  ۵تا  ۶درصد کاهش دادهاند که باتوجه به نرخ این کاال در
بازار ،تاثیر قابلتوجهی در نرخ آن گذاشته است .البته یکی
از دالیل مهم این تصمیم شرکتهای واردکننده ،وفور کاال
در بازار و ایجاد رقابت برای فروش بوده است.
 تغییر در مراحل رجیستری گوشی تلفن همراه
نی�ز در این مدت در تغییر وضعی�ت بازار موثر بوده
است؟
در واقع این تغییرات بیشتر در کاهش قاچاق و سوداگری

چهره

وقت خرید گوشی است

رض�ا قربان�ی  -رئی�س
کمیس�یون س�اماندهی
و تنظی�م ب�ازار انجم�ن
واردکنن�دگان موبای�ل۲۵ :
روز قب��ل زمانی ک��ه تخصیص
ارز ب��رای واردات گوش��ی تلفن
همراه در نظر گرفته شد ،برخی
ب��ه این مس��ئله انتق��اد کردند
ک��ه چرا وقت��ی تخصیص ارز انجام ش��ده
قیمت گوش��ی تلفن هم��راه پایین نیامده
اس��ت؟ دلیلش این اس��ت که تا زمانی که
تامین ارز اتفاق نیفتد و کاال با آن ارز وارد
نشود ،قیمتها پایین نمیآید .از دوشنبه
قبل گوش��یهای تلفن همراه با ارز حدود
 ۲۶هزار تومانی وارد ش��ده و گوشی تلفن
همراه بین  ۱۰تا  ۱۵درصد و برخی موارد

 ۲۰درصد ارزان ش��د .بررس��ی
بازار نش��ان میدهد بیش��ترین
افت قیمت مربوط به آیفون پرو
مکس  ۲۵۶اس��ت که با قیمت
 ۵۶میلیون تومان در بازار خرید
و فروش میش��د که اکنون نرخ
آن به  ۴۳میلیون تومان رسیده
اس��ت .نرخ گوشی آیفون  ۱۲با
حافظه  ۲۵۶نس��بت به یک ماه پیش بین
 ۴ت��ا  ۶میلیون تومان کاه��ش پیدا کرده
است .گوش��ی نوت  ۱۲۸ ،8شیائومی که
حدود یک ماه قبل  ۷میلیون تومان بود ،از
دوشنبه گذشته با قیمت  ۵میلیون و ۹۰۰
هزار تومان معامله میشود .نرخ شیائومی
پوک��و  x۳هم از  ۱۱میلی��ون تومان به ۸
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسید ه است.

گشتی در بازار

افزایش  ۲۳تا  ۱۲۰درصدی قیمت کاالهای اساسی

قیمت ان��واع کاالهای اساس��ی از جمله
گوش��ت قرمز ،گوش��ت مرغ ،ش��کر و برنج
در آذر امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال
گذش��ته بی��ن  ۲۳تا  ۱۲۰درص��د افزایش
یافته است .به گزارش مهر ،بررسی وضعیت
قیمت برخی کاالهای اساسی در  ۹ماه سال
جاری نش��ان میدهد قیم��ت هر کیلوگرم
برنج پاکس��تانی باسماتی درجه یک در آذر
سال گذشته  ۱۲هزار و  ۳۵۰تومان بوده که
در آذر امس��ال ب��ا  ۹۸درصد افزایش به ۲۴
هزار و  ۴۵۹تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگ��رم برنج تایلندی نیز از
 ۷هزار و  ۸۱۵تومان در آذر س��ال گذش��ته
ب��ا  ۱۲۰درصد افزای��ش به  ۱۷هزار و ۱۹۲
تومان در آذر امسال رسیده است.
برنج ایرانی از جمله برنج طارم و هاشمی
درجه یک نیز در یک س��ال گذشته در بازه
زمان��ی آذر  ۹۸تا آذر  ۹۹ب��ه ترتیب ۴۶.۷
و  ۴۶.۲درص��د افزایش قیمت داش��تهاند؛
بهشکلی که نرخ هر کیلوگرم برنج طارم که
در آذر س��ال گذشته  ۲۲هزار و  ۸۰۴تومان
بوده در آذر امسال به  ۳۳هزار و  ۴۴۹تومان
و هر کیلوگرم برنج هاش��می درجه یک که
در آذر س��ال گذشته  ۲۲هزار و  ۴۸۸تومان
بوده در آذر امسال به  ۳۲هزار و  ۸۷۵تومان
رسیده است .قیمت هر کیلوگرم شکر سفید

با  ۶۷.۷درصد افزایش از  ۵هزار و  ۶۴تومان
در آذر  ۹۸ب��ه  ۸ه��زار و  ۴۹۲تومان در آذر
امس��ال رس��ید.قیمت هر کیلوگرم گوشت
م��رغ تازه نیز با  ۹۳.۱درصد افزایش قیمت
از  ۱۲ه��زار و  ۷۳۶تومان در آذر  ۹۸به ۲۴
هزار و  ۵۸۹تومان در آذر  ۹۹افزایش یافت.
در ب��ازه زمانی مذکور قیمت هر کیلوگرم
گوش��ت گوس��اله  ۲۵.۴درصد و قیمت هر
کیلوگرم گوشت گوس��فندی  ۲۳.۷درصد
افزایش یافته اس��ت؛ بهش��کلی که نرخ هر
کیلوگرم گوش��ت گوساله از  ۷۶هزار و ۵۲۱
تومان در آذر س��ال گذش��ته به  ۹۵هزار و
 ۹۳۱توم��ان در آذر امس��ال و هر کیلوگرم
گوشت گوسفندی از  ۸۹هزار و  ۳۰۹تومان
در آذر سال قبل به  ۱۱۰هزار و  ۴۷۳تومان
در آذر امسال رسید .قیمت شکر بستهبندی
نیز در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته  ۵۳.۸درصد افزایش داشته و از ۵
ه��زار و  ۵۰۹تومان به  ۸هزار و  ۴۷۴تومان
رسیده است.

در این بازار موثر بودهاند تا در کاهش قیمت .رجیس��تری
گوشی تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و از مدتها قبل
در واردات مسافری این کاال انجام میشده است .تنها تغییر
در این رویه این بوده که گوشی تلفن باید در فرودگاه رویت
شود ،تاییدیه گمرک را دریافت کند و پس از آن تا یک ماه
فرص��ت دارد که مراحل اداری ثبت آن را انجام دهد .تاثیر
عمده تغییرات مراحل رجیس��تری گوشی تلفن همراه این
بوده که امکان تخلفات و سوءاس��تفادههای مس��افری را از
بین برده است .پیش از این سوداگران امتیاز مسافران برای
وارد کردن گوش��ی را خریداری میکردند اما امروز رویت
گوش��ی تلفن همراه در فرودگاه به این مراحل اضافه شده
تا قاچاق این کاال به حداقل برسد.
 آی�ا ق�رار دادن س�قف ن�رخ برای گوش�یهای
وارداتی هم میتواند بر کاهش نرخ این کاال در بازار
تاثیر بگذارد؟
البته موضوع س��قف نرخ برای واردات گوشیهای تلفن
همراه هنوز به تصویب نرسیده و در صورت مصوب شدن،
س��قف  ۶۰۰یورو برای گوش��یهای وارداتی در نظر گرفته
خواهد شد .با در نظر گرفتن این سقف هم باتوجه به اینکه
حجم زیادی از گوشیهای موجود در بازار و مورد استفاده
مردم در کش��ور را گوش��یهای با نرخ کمتر از  ۶۰۰دالر
تش��کیل میدهند ،بهنظر نمیرسد که تصویب این قانون

تاثیر چندانی بر قیمتها در بازار داخلی این کاال بگذارد.
 آی�ا خ�روج نمایندگان ک�رهای و ژاپنی و مجال
بیش�تر گوش�یهای چینی برای عرض�ه ،در کاهش
قیمتها نقش داشته است؟
ع��دهای ای��ن موضوع را مط��رح میکنند ام��ا حقیقت
این اس��ت که در همین ش��رایط هم بازار بیشتر در دست
ش��رکتهای کرهای اس��ت .با خروج رس��می شرکتهای
کرهای و ژاپنی از بازار ایران ،بهنظر میرس��ید شرکتهای
چینی بتوانند باتوجه به نرخ پایینتر و فراوانی بیشتر ،جای
این محصوالت را بگیرند اما بررسیهای آماری خالف این
موض��وع را ثاب��ت کرد .در واقع گرچه فروش گوش��یهای
چینی در کش��ور ما نسبت به گذش��ته افزایش پیدا کرده
اما آمارها در این باره نش��ان میدهد همچنان برند کرهای
موجود در بازار کشور ،دارای بیشترین میزان فروش است
و ایرانیها همچنان از این برند استقبال میکنند.
 در کل ح�ال و ه�وای بازار موبایل کش�ور را این
روزها چطور ارزیابی میکنید؟
ل حاضر آرامش نسبی بر بازار موبایل کشور برقرار
در حا 
اس��ت و شرایط فروش نس��بت به گذشته بهتر شده است.
در ماههای گذش��ته بهدلیل افزایش نرخ دالر ،بازار موبایل
دچار رکود ش��ده بود اما با تثبیت قیمتها دوباره این بازار
حرکتهای رو به جلویی را تجربه کرده است .امروز باتوجه
به کاهش نسبی نرخ ارز و همچنین رقابتی شدن بازار برای
عرضهکنندگان ،مشتریان تمایل بیشتری برای خرید این
کاال پیدا کردهاند.
  آیا این روند کاهش�ی را در بازار موبایل کش�ور
ادامهدار ارزیابی میکنید؟
همانطور که پیشتر مطرح ش��د ،وضعیت نرخ در بازار
موبایل کشور بستگی مستقیمی به وضعیت ارزی ما دارد.
بدون شک اگر سیاستهای ارزی کشور در زمینه واردات
گوش��ی تلفن همراه بهصورت پای��دار و باثبات درآید و در
عین حال تحریمهای اقتصادی موجود علیه ایران ،به نفع
کشور ما تغییر کند و در پی آن نرخ دالر نیز بهصورت پایدار
کاهش یابد ،میتوانیم در ماههای آینده شاهد کاهش نرخ
بیش��تر در حوزه گوشی تلفن همراه باشیم و انتظار داشته
باشیم که این بازار از رونق بیشتری برخوردار شود.

روایتی از تولد فوالد(آهن) در سرزمین کهن

مجید مرادیان :به کارگیری فوالد(آهن) در تمامی مصنوعات دس��ت بش��ر و
اس��تفاده از آن در کاربردهای صنعتی و س��اختمانی از نیازهای اولیه در صنایع
زی��ر بنائ��ی محس��وب میگردد و در کتاب الهی ما "ق��رآن مجید" نیزبه آیات و
مصادیقی از آهن (حدید)و فلزات دیگر اشاره شده است "و انزلناالحدید فیه باس
ش��دید و منافع للناس(آهن را که در آن نیروی ش��دید و س��ودهایی برای مردم
اس��ت ،فرو فرس��تادیم )...و "منافع للناس" هرگونه بهرهبرداری از آهن را ش��امل
میش��ود .واژه "حدید"پنج با درقرآن آمده اس��ت و س��ورهای مس��تقل هم با این
نام وجود دارد .این فلز مهم در ادوار مختلف حیات بشری به شکلهای مختلف در زندگی
انس��انها تاثیر ش��گرفی را به همراه داش��ته اس��ت .در سرزمین کهن ایران نیز مردمان این
دیاراز زمانهای پیش��ین به درس��تی این مس��ئله را لمس کرده بودند که صنایع متالورژی
و در راس آن ذوبآهن میتواند پایهگذار و س��تون ترقی و پیش��رفت کش��ور باش��د و به این
دلیل آرزوی دیرینه ملت ایران در دستیابی به فنون آهنریزی با آثار مکشوفه در تپههای
حسن لو و سیالک حکایت از وجود صنعت متالورژی تولید فوالد در ایران به  1000سال
قب��ل از می�لاد (ح��دود ی��ک قرن پیش تر از اروپایی��ان ) دارد ،و در حقیقت میتوان گفت
پایههای زندگی بشر بر صنعت "آهن" استوار است واگر آهن نبود ،زندگی بشرمختل میشد

  اولین تالش برای تولد فوالد

در حالیکه در دیگر کش��ورها با ظهور انقالب صنعتی تولید فوالد با ش��تاب بیش��تری
توس��عه یافت ،در ایران ش��اهد افول این صنعت مادر بودهایم ،تا اینکه حدود س��ال 1264
هجری شمس��ی یا همان  1887میالدی اولین تالش برای تولد اساس��ی این صنعت مهم،
توسط شخصی به نام حاج محمدحسن امینالضرب .شکل گرفت ،او مجوز تاسیس کارخانه
ذوبآهن را برای مدت س��ی س��ال به صورت انحصاری از ناصرالدین ش��اه گرفت.آن هم در
س��رزمین س��ر س��بز ش��مال (در ش��هر آمل) .وی برای احداث چنین کارخانهای به خرید
توربینهای بخار،کورههای دمش��ی و س��ایر تجهیزات از یک واحد فوالدی فرانس��وی اقدام
نمود.ارتفاع کوره خریداری شده  8متر و تولید آن  15تن آهن خام در هر روز بود .امیدها
منتظر بارور ش��دن بود .اما دس��تان مرموز اس��تعمار که منافع خود را در خطر میدید در
این راه س��نگاندازی میکرد ،دیری نپایید که حاج محمدحس��ن امینالضرب به اخاذی و
کالهبرداری و ضرب سکههای اضافه متهم شد .استعمار کار را تا آنجا باال برد که اموالش
را به جرم همکاری با بیگانگان توقیف و وی به پرداخت هفتصد و شصت و پنج هزار تومان
محک��وم گردی��د و در نهای��ت اولین تالش برای ش��کلگیری موجودیت من در س��رزمین
کهن ،به شکس��ت انجامید .اما دوباره پس از گذش��ت س��الیانی س��خت از غربت و تنهایی،
دوباره روزنههای امید در ایران (اطراف شهر کرج) جوانه زد و زمزمههای احداث کارخانه
ذوبآهن بگوش رسید اما در حالیکه اقدامات اولیه ساخت آغاز شده بود ،عملیات اجرایی
متوق��ف گردی��د و ت��ا اینکه بیش از نیم قرن پیش ،درچارچوب پروتکل همکاریهای فنی
و اقتصادی بین دولت ایران و ش��وروی س��ابق احداث کارخانه ذوبآهن در  23دی ماه
 1344به تصویب مجلس وقت رسید .عملیات اجرایی احداث این مجتمع عظیم صنعتی
در منطقه دش��ت مقاوم طبس ( 45کیلوتری جنوب غربی اصفهان با ظرفیت اولیه ۵۵۰
هزار تن) در تاریخ  23اسفند ماه سال  1346آغاز و اولین ذوب نیزدر اسفند ماه  1350از
کوره بلند دریافت گردید .احداث این کارخانه در مسیر سرزمینهای قوم کهن بختیاری
نقطه عطفی در تاریخ صنعتی شدن و رشد و توسعه و صنعت ،و صنایع معدنی در نهایت
خودکفایی کشور عزیزمان ایران شده است.

  ذوبآهن اصفهان موتور محرکه اشتغال ،رشد و توسعه صنعت کشور

ذوبآهن اصفهان به عنوان غول بزرگ صنعت و موتور محرکه اش��تغال رش��د و توس��عه
صنعت فوالد ،بر اس��اس رس��الت و مس��ئولیتهای اجتماعی دربیش از پنج دهه عمر ثمر
بخش خود اولین شعلههای صنعتی شدن را در سرزمین ایران عزیزروشن کرد و در حقیقت
یک انقالب و رنسانس مهم صنعتی و تحول را در کشور ایجاد نمود .باشکل گیری و تحقق
انقالب ش��کوهمند اس�لامی در بهمن  ،1357نیل به اس��تقالل اقتصادی و صنعتی با حفظ
وحدت و همبستگی و ریشه کن کردن نفوذ استعمار در کلیه ابعاد اقتصادی جامعه میسر
گردید .یکی از مهمترین دس��تاوردهای آن که در امتداد قطع وابس��تگی به اجانب حرکت

نم��ود خودکفائ��ی و اتکاء به نیرویهای متخصص و متعهد داخلی در ذوبآهن
اصفهان بود که علیرغم تمامی مشکالت و تنگناهای موجود با خروج کارشناسان
خارجی از این مجتمع بزرگ صنعتی ،نقش خود را در این زمینه ایفا نمودند و
در دوران دفاع مقدس نیز با بسیج تمام نیروها و امکانات فنی مهندسی عالوه
ب��ر حف��ظ تولی��د ،در خدمت جنگ تحمیلی قرارگرفت و با تقدیم  287ش��هید
گرانقدر ،این شرکت به عنوان یک ایران کوچک ،منشاء خدمات و برکاتی فراوان
برای تمام صنایع کشور و همچنین دانشگاهی بزرگ برای تربیت متخصصان و
مهندسین در سراسر ایران مبدل گردید .اکنون با گذشت بیش ازنیم قرن تالش و همت
پوالد مردان این عرصه ،ش��اهد رش��د و توس��عه صنعت فوالد و به بارنشستن دستاوردهای
این غول بزرگ فوالدی در سرتاسر سرزمین پهناور اسالمی هستیم.

  نگاهی کوتاه به اهم دستاوردها و مسئولیتهای اجتماعی مادر صنعت
فوالد کشور

ذوبآهن در ادامه حیات خود منشاء خیر و برکت برای صنعت فوالد کشور بود بطوریکه
تمامی معادن سنگآهن و ذغالسنگ کشور بواسطه ذوبآهن و گاها با هزینه این شرکت
توسعه یافتند و بسیاری از کارخانجات فوالدسازی با همکاری یا مشارکت  100درصدی
آن ساخته شدند که از جمله آنها میتوان به مشارکت در ساخت و راهاندازی فوالد مبارکه،
ساخت و راهاندازی فوالد خراسان ،فوالد سبا ،فوالد قروه و ...اشاره نمود.
در واقع ظرفیتی که با هزینه مس��تقیم ذوبآهن در فوالد کش��ور ایجاد ش��د بیش از
 6میلیون تن میباش��د .از طرفی بزرگترین خدمت صنعت ذوبآهن به کش��ور ،کش��ف و
استخراج ذغالسنگ و مواد آهن دار از معادن و ورود دانش فنی تولید فوالد به کشور بود
بهطوریک��ه ظرفی��ت  550هزارتن��ی در س��ال  1351به ظرفیت حدود  37میلیون تن در
س��ال  1399رس��یده که افزایش��ی  67برابری داش��ته و در مقایسه با رشد تولید فوالد دنیا
در مدت زمان مش��ابه از حدود  600میلیون تن به حدود  1/8میلیارد تن ش��اهد عملکرد
خیره کننده صنعت فوالد ایران هس��تیم .صنعتی که طالیهدار مقاومت فعال کش��ور در
برابر تحریمهای ظالمانه بینالمللی شد و با افزایش صادرات غیر نفتی حجم زیادی از ارز
م��ورد نی��از کش��ور را تأمین نمود.و این مهم ب��دون ایفای نقش ذوبآهن در تربیت نیروی
انس��انی و کارشناس��ان و مدیران صنعت فوالد و توس��عه دانش فنی این صنعت و احداث و
راهاندازی کارخانجات فوالدی در سراس��ر کش��ور ش��دنی نبود .عالوه بر خدمات شایانی که
این شرکت به صنعت معدن و فوالد و سایر صنایع ایران ارائه نموده است ،از ابتدای فعالیت
تا کنون حدود  76میلیون تن فوالد تولید کرده و همواره براس��اس نیاز کش��ور ،در توس��عه
محصوالت پیشرو بوده و با تولید محصوالت جدید راهگشای کشور در تنگناها به ویژه در
شرایط تحریمی بوده است ،شاهبیت این غزل ،تولید افتخارآمیز محصول استراتژیک ریل
به دس��ت پوالدمردان ذوبآهن ایران میباش��د که تا قبل از تولید توس��ط ذوبآهن ایران
 100درصد وارداتی بود و به گواه کارشناسان صنعت ریلی ،به پاشنه آشیل توسعه راهآهن
و مترو در کشور تبدیل شده بود .میتوان گفت :بلوغ صنعتی کشور در ذوبآهن اصفهان
و با تجارب مهندس��ین و متخصصین پایهگذاری گردید و چرخهای اقتصادی کش��ور را به
حرکت درآورد واین مجتمع عطیم صنعتی سرچش��مه تولید و توس��عه و رونق اجتماعی
اقتصادی گردید .اش��تغالزایی ،تنوع محصوالت و کیفیت و اس��تاندارد محصوالت ،گنجینه
نیروی متخصص و مجرب ،ارائه آموزش��یهای تخصصی وانتقال دانش فنی به واحدهای
دیگر کشور -نهادینه نمودن فرایند بومیسازی -طراحی و تولید محصوالت جدید( تولید
ریل راهآهن ،مفتولهای صنعتی و تیرآهن  ،Hریختهگری بیم بالنک و ،..رش��د ش��بکه
راهوترابری و مش��ارکت در توس��عه بنادر ،مش��ارکت در تدوین اس��تانداردهای ملی ،ایجاد
باشگاه فرهنگی ورزشی (کسب مقام قهرمانی در داخل و خارج از کشور) و توسعه ورزش
همگانی ،اجرای پروژههای زیستمحیطی ،احداث و نگهداری بزرگترین جنگل مصنوعی
دس��ت کاش��ت کش��ور با وس��عت  16هزار و  500هکتار ،مش��ارکت در توسعه مراکز علمی
(دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاه علمی و کاربردی و شهرک صنعتی)’ تولید محصوالت
جنبی شامل چدن جامد ،قطران ،و انواع مشتقات شیمیایی گازهای ککسازی بخشی از
دستاوردهای خظ اول جبهه صنعت میباشد.

