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استانها

خبر

اجرای  ۲۸۹پروژه گازرسانی یزد در دهه فجر

مخالفت با افزایش نرخ مرغ
در اصفهان

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان
اس��تان اصفهان گفت :مخالف افزایش  ۱۰درصدی
نرخ مرغ در اصفهان هستیم زیرا مستنداتی درباره
خرید نهادهها از بازار آزاد ارائه نشده است.
مجتبی برزگر با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار
کشور اجازه افزایش یا کاهش  ۱۰درصدی قیمتها
را به س��تادهای اس��تانی داده است ،اظهار کرد :در
این زمینه ستادهای اس��تانی با دریافت مستندات
الزم تصمیمگیری خواهند کرد.
ب��ه گزارش ایلن��ا ،برزگر با بیان اینکه پیش��نهاد
افزایش  ۱۰درصدی نرخ مرغ در ستاد تنظیم بازار
استان اصفهان اعالم شده است ،ابراز کرد :دلیل این
درخواس��ت نیاز به نهاده بیشتر برای تولید مرغ ۲
کیلو و  ۲۰۰گرمی از سوی مرغداران بود که نهاده
مازاد را از بازار آزاد میخرند.
عضو س��تاد تنظیم بازار اس��تان اصفهان با بیان
اینکه هنوز هیچ مس��تنداتی درب��اره این ادعا ارائه
نشده اس��ت ،افزود :ما بر این باوریم که عرضه مرغ
میتواند تعیینکننده س��لیقه مردم باش��د و اینکه
مرغداران ادعای لزوم تولید مرغ س��نگین به دلیل
سلیقه شهروندان دارند را نمیپذیریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه انجم��ن حمای��ت از حقوق
مصرفکنندگان اس��تان اصفه��ان مخالف افزایش
 ۱۰درص��دی نرخ مرغ در این اس��تان اس��ت ،ابراز
کرد :نباید هرگون��ه کمبودی را از مصرفکنندگان
جبران کرد بلکه میتوان با برنامهریزی درس��ت در
این زمینه ورود خوبی داشت.
بزرگ��ر با بیان اینکه نه��اده موردنیاز مرغداریها
در استان اصفهان به صوت کامل تامین شده است،
اضافه کرد :باید توجه داش��ت ک��ه مرغداران هنوز
چرایی افزایش نرخ مرغ تا  ۳۶هزار تومان طی چند
ماه اخیر را توضیح ندادهاند و برای آن دلیل منطقی
نداشتهاند.
وی با بی��ان اینکه درحالحاضر ب��ا افزایش نرخ
گوش��ت قرمز در بازار اصفهان نیز روبهرو هستیم،
اضافه کرد :نرخ مصوب گوش��ت قرمز در بازار ۱۲۰
هزار تومان است و این در حالی است که در رصدی
که در بازار انجام دادیم هر کیلوگرم گوش��ت ۱۳۶
هزار تومان به فروش میرسد.

گروه استانها

editor@smtnews.ir

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در نشست خبری
با اصحاب رسانه از بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی
 ۲۸۹پروژه گازرسانی با اعتباری معادل  ۴هزار و ۱۰۰
میلیارد ریال خبر داد.
به گ��زارش
از ی��زد ،علیاکبر میدانش��اهی
در تش��ریح این مطلب گفت :به مناس��بت فرارسیدن
س��الگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب اس�لامی ایران،
پروژههای گازرس��انی به  ۲۷روس��تا ب��ا قابلیت نصب
بی��ش از  ۲ه��زار و  ۶۰۰علم��ک و گازدار ک��ردن
واحده��ای صنعتی ب��ه بهرهبرداری خواهد رس��ید و
همچنین کلنگ آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۴
روستای علیآباد چهل گزی و دیگر واحدهای صنعتی
عمده و جزء و احداث پروژههای س��اختمانی به زمین
زده خواهد ش��د که بر این اس��اس میتوان گفت در
سال جاری  ۱۰۰روستا و  ۵۲۰واحد صنعتی به شبکه
گاز طبیعی متصل شده است.
وی آغاز عملیات اجرایی  ۱۳کیلومتر خط  ۳۰اینچ
کمربندی را در استان بهعنوان یک دستاورد مهم نام
برد و اع�لام کرد :با اجرای ای��ن خط حجمی معادل

ی��ک و نیم میلی��ون مترمکعب بر س��اعت
ظرفیتس��ازی خواهد ش��د که با توجه به
ایجاد زیرساخت و  ۲برابر شدن توان مصرف
اس��تان ،ظرفیت خوبی برای استقرار صنایع
پرمصرف گاز و به دنب��ال آن رونق تولید و
اشتغالزایی فراهم میشود.
میدانش��اهی در ادامه به اجرای طرحهای
تش��ویقی ش��رکت ملی گاز ایران ب��ه منظور کاهش
مصرف گاز طبیعی و تحقق ش��عار «گاز-برای-همه-
نسلها» اش��اره کرد و افزود :همزمان با ابالغ شرکت
مل��ی گاز ایران و در راس��تای تحقق مس��ئولیتهای
اجتماع��ی و با ه��دف مص��رف بهین��ه گاز طبیعی،
اج��رای طرح ملی اص�لاح و بهینهس��ازی موتورخانه
واحده��ای مس��کونی و تج��اری از چن��دی پیش در
اس��تان یزد کلید خورد که اج��رای کامل آن عالوهبر
کاهش می��زان آالیندههای زیس��تمحیطی و حفظ
هوای پاک در س��طح اس��تان ،کاهش هزینه گازبهای
مشترکین ،صیانت از سرمایه ملی و تحویل این ثروت
به نسلهای آینده و صرفهجویی در مصرف گاز بخش

خانگی-تجاری و انتقال آن به بخش صنعت
را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از طرح
تخفی��ف  ۱۰۰درصدی مبل��غ گازبها برای
مش��ترکان کممصرف بهعنوان یکی دیگر از
طرحهای حمایتی ش��رکت مل��ی گاز ایران
درباره کاهش مصرف انرژی نام برد و تصریح
کرد :با توجه به پیشنهاد وزارت نفت و تصویبوزیران
از اول دیماه مشترکان خانگی که میزان مصرف آنها
کمتر از الگوی تعیینش��ده باشد ( ۲۰۰مترمکعب در
ماه) از تخفیف  ۱۰۰درصدی بهرهمند میشوند ضمن
اینکه براس��اس این طرح مش��ترکانی که از  ۱۶آبان
تا  ۱۵اس��فند هر سال نس��بت به سالهای  ۹۶و ۹۷
حدود  ۱۰درصد کاهش مصرف داشته باشند مشمول
تخفیف  ۱۵درصد کل گازبها ش��ده و مشترکینی که
مص��رف آنها در همان بازه زمانی بیش��تر از ۱۵درصد
باش��د۱۵ ،درصد کل ص��ورت حسابش��ان افزایش
خواهد یافت.
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادام��ه از دیجیتالی کردن

شناسایی  ۵۰۷واحد صنعتی راکد در آذربایجان غربی

جانمایی پهنهشهرک ریلی کشور در بافق
فرماندار بافق با اعالم همراهی و آمادگی استاندار یزد نسبت به هدایت
سرمایهگذاران به بخش صنعت ریلی گفت :با توجه به وجود زیرساخت و
وجود  ۵راه ریلی کشور در بافق ،استقرار شهرک ریلی صنعت واگنسازی
تعمی��رات و س��اخت قطعات ریلی را گس��ترش خواه��د داد .به گزارش
روابطعمومی فرمانداری باف��ق ،محمدرضا صباغیان ،نماینده مردم بافق
در مجلس شورای اسالمی و سید مهدی طالئیمقدم ،فرماندار شهرستان
بافق با سعید رس��ولی ،مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران دیدار
و درباره مس��ائل ایس��تگاه راهآهن و کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق
گفتوگو کردند .فرماندار بافق در این دیدار با اشاره به اینکه درحالحاضر
به همت فرزندان بافق خدمات دورهایتعمیرات اساس��ی در کارخانجات
بافق انجام میشود ،خاطرنشان کرد :ایجاد شهرک ریلی یکی از نیازهای
اساس��ی صنایع ریلی در شهرس��تان بافق به ش��مار میرود .سید مهدی
طالئیمق��دم ب��ا اع�لام همراهی و آمادگی اس��تاندار یزد ب��رای هدایت
سرمایهگذاران به بخش صنعت ریلی گفت :با توجه به وجود زیرساخت و
وجود  ۵راه ریلی کشور در بافق ،استقرار شهرک ریلی صنعت واگنسازی
تعمیرات و ساخت قطعات ریلی را گسترش خواهد داد .به گفته فرماندار

نقش��ههای تاییدی��ه لولهکش��ی داخل��ی من��ازل با
هماهنگی س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان
به منظور توس��عه دولت الکترونیک ،حذف ترددهای
غیرضرور متقاضیان گاز طبیعی و همچنین جلوگیری
از مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیستی ،ارائه
 ۱۸مورد از خدمات پرکاربرد شرکت در بستر اینترنت
به صورت ثبت درخواس��ت در وبس��ایت es.nigc-
 yazd.iو اج��رای طرح پژوهش��ی تحلی��ل ذینفعان
با هدف شناس��ایی انتظ��ارات و نیازه��ای مخاطبان
به منظور ارائه خدمات شایس��ته و مناس��ب بهعنوان
دیگر اقدامات ویژه ش��رکت گاز استان یزد در راستای
کیفیسازی خدمات نام برد.
میدانش��اهی در پایان با اشاره به طرح پایش دمای
س��اختمان نهادهای اجرایی اس��تان به منظور رعایت
الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی ،بر لزوم صرفهجویی
در مص��رف گاز طبیعی در بخشهای خانگی ،تجاری
و صنعتی به دلیل فرارس��یدن فصول سرد سال تاکید
کرد تا ش��اهد پایداری جریان گاز در سراسر استان و
بالطبع تمامی نقاط کشور باشیم.

بافق ،این دیدار پیرو س��فر دکتر رس��ولی در مهر امسال به بافق انجام و
مقرر شد در هفته آینده مهندس داوودی معاون فنی و زیربنایی راهآهن
کش��ور به بافق س��فر کند و با هماهنگی مس��ئوالن شهرستان جانمایی
پهنهبندی ش��هرک ریلی در حاش��یه ایس��تگاه راهآه��ن و کارخانجات
لکوموتیو بافق صورت گیرد تا با همراهی شهرستان زیرساختها منتقل
و با صدور مجوز از س��وی راهآهن س��رمایهگذاران در این پهنه مستقر و
خدمات ،تعمیرات و واگنسازی انجام شود.

رئی��س س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
آذربایجان غربی از شناس��ایی  ۵۰۷واحد صنعتی
راکد و غیرفعال در سطح استان خبر داد.
غالمرضا بابایی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه
از واحدهای صنعتی موجود در اس��تان آذربایجان
غرب��ی یک هزار و  ۹واحد فعال و  ۵۰۷واحد راکد
و غیرفعال هس��تند ،افزود :طی  ۱۰ماهه گذش��ته
امسال  ۸۴واحد از واحدهای راکد وارد مدار تولید
شدهاند.
وی ادام��ه داد :برای بررس��ی و رفع موانع پیش
روی واحده��ای صنعت��ی و تولیدی اس��تان ۱۰۴
جلس��ه برگزار شده است که در این جلسات ۵۷۰
پرونده مشکلدار مورد بررسی و رسیدگی اعضای
کارگ��روه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان قرار
گرفت.
بابایی با اش��اره ب��ه اینکه تا پایان امس��ال یک

واحد صنعتی بزرگ که بیش از  ۱۰س��ال به دلیل
مش��کالت بس��یاری راکد و از چرخه تولید خارج
ش��ده بود به مدار تولید وارد خواهد شد ،افزود :با
بازگش��ت واحدهای راکد زمینه اش��تغال مستقیم
برای  ۸۷۳نفر در این واحدها فراهم شده است.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
آذربایجان غربی به وضعیت موجود صنایع اس��تان
اش��اره کرد و گف��ت :تاکنون در اس��تان  ۲هزار و
 ۷۱۳جواز تاس��یس صادر شده و  ۲۰۱مورد از این
طرحها به پیش��رفت فیزیکی ب��االی  ۶۰درصدی
رسیدهاند و درحالحاضر  ۲هزار و  ۱۶واحد دارای
پروانه بهرهبرداری هستند.
وی افزود :طی  ۱۰ماه نخس��ت امسال یک هزار
و  ۳۲۷جواز تاس��یس صادر ش��ده اس��ت که با به
بهرهبرداری رس��یدن این واحدها زمینه اش��تغال
مستقیم برای  ۲هزار و  ۳۴۲نفر ایجاد خواهد شد.

استراتژی استفاده حداکثری از ظرفیتها
علیرض�ا ساس�انپور :عل��ی امیدی ،مدی��ر بخش خدمات
صنعتی ش��رکت فوالد خوزستان :موضوع لجستیک و حملونقل
از جمل��ه موارد مهم و اثرگذار بر به��رهوری و هزینههای صنعت
فوالد محس��وب میش��ود .این صنعت هماکنون با سرعت زیادی
به س��مت اه��داف پیشبینیش��ده خ��ود حرکت میکن��د ،اما
توسعهنیافتگی زیرس��اختهای حملونقل بهخصوص در عرصه
ریلی و س��رمایهگذاریهای ناکافی در این عرصه نگرانیهایی را
در زمینه لجستیک محصوالت و مواد اولیه ایجاد میکند .شرکت
فوالد خوزس��تان ،به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای فوالدی
کش��ور ،از زیرساختهای مناسبی در حوزه ریلی برخوردار است،
اما به سبب محدودیتهای موجود ،ب هناچار حملونقل بخشی از
مواد اولیه و محصوالت خود را به روش جادهای انجام میدهد.
یکی از مهمتری��ن چالشهای کارخانههای فوالدی در داخل،
حملونقل م��واد اولیه و محصوالت اس��ت .راهاندازی واحدهای
ف��والدی جدی��د در نقاط مختلف کش��ور و نیاز آنه��ا به تامین
مواد اولیه و عرضه محصوالت توس��عهنیافتگی زیرس��اختهای
حملونقل ،بهخصوص حملونقل ریلی را آش��کارتر کرده است.
رش��د تقاضا و انسجام تشکلها از جمله انجمن صنفی رانندگان،
ا ِعم��ال نظ��ر در نرخه��ای حملونق��ل زمین��ی و افزایش مکرر
تعرفه حملونقل ریلی باعث ش��ده اس��ت که حملونقل ،بخش
قابلتوجهی از هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصول را به
خود اختصاص دهد .عوامل دیگری همچون عدم دسترسی بعضی
از کارخانهها و معادن به شبکه ریلی ،عدم امکان بارگیری و تخلیه
مکانی��زه واگن در بعض��ی از معادن و کارخانهها و فاصله کارخانه
از معادن موجب جلوگیری از آزادی عمل برای سیاس��تگذاری
و اتخ��اذ اس��تراتژیهای حملونق��ل ب��ه منظ��ور کاهش بهای
تمامش��ده محصوالت بعضی از کارخانههای فوالدی شده است.
ب��رای مثال ،در مس��افتهای باالی یک ه��زار و  500کیلومتر،
لونقل ریلی به گونهای است که کرایه حمل ریلی
تعرفههای حم 
و جادهای تقریبا یکسان است .این محدودیتها باعث شدهاند که
کارخانج��ات مختلف برای تامی��ن مواد اولیه و انتقال محصوالت

خود ناچار به اس��تفاده از انواع روشهای حملونقل و استفاده از
ظرفیتهای خالی حمل باش��ند ،به طوری که انتخاب استراتژی
کاهش بهای تمامش��ده کمرنگتر ش��ود و جای خود را به تالش
برای جابهجایی مواد اولیه کارخانجات بدهد .در مس��یرهای زیر
پانص��د کیلومتر ،اختالف زیادی بین هزین��ه حملونقل ریلی و
ج��ادهای وج��ود دارد و با انتخاب حملونقل ریلی ،میتوان بهای
تمامشده را کاهش داد.

 آیا تحقق اهداف دور از دسترس است؟

در سال  1398حدود  11میلیون تن انواع محصوالت نهایی و
نیمهنهایی فوالدی به خارج از کش��ور صادر شده است .بر اساس
س��ند توس��عه  ،1404این مقدار باید تا پنج س��ال دیگر به 15
میلیون تن برس��د .هرچند به دلیل رکود ناش��ی از ش��یوع کرونا
در جه��ان ،تحریمه��ای اقتصادی و ا ِعمال سیاس��تهای جدید،
صادرات هشتماهه سال  1399نسبت به مدت مشابه سال قبل
با کاهش حدود  20درصدی مواجه ش��ده است ،اما بررسی روند
تولید و صادرات در سالهای اخیر ،سرمایهگذاریهای انجامشده
و زمانبندی افتتاح کارخانجات فوالدی جدید نشان میدهد که
روند روبهرش��د تولید و صادرات محصوالت فوالدی ادامه خواهد
داش��ت .از آنجایی که بخش��ی از صادرات محصوالت فوالدی به
کش��ورهای همس��ایه مانند عراق و افغانس��تان انجام شده است،
افتتاح خطوط ریلی خرمشهر به بصره ،و خواف به هرات میتواند
لونقل صادراتی به این کشورها را تسهیل کند.
حم 
بر اساس آمار رسمی سازمان بنادر و دریانوردی ،سهم صادرات
دریای��ی محصوالت فوالدی در س��ال  1398حدود  8/4میلیون
ت��ن بوده که بخ��ش اعظم این صادرات از بندر ش��هید رجایی و
بندر امام انجام ش��ده اس��ت .مقایس��ه عملکرد تخلیه و بارگیری
و ظرفیت اعالمش��ده برای بندرهای کش��ور نش��ان میدهد که
ظرفیت خال��ی برای افزایش صادرات محصوالت فوالدی در افق
 1404وجود دارد.به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز 1404
در بُعد حملونقل ریلی ،الزم اس��ت که در پنج س��ال باقیمانده
از س��ند چش��مانداز  ،1404س��هم حملونقل ریلی از  12درصد

فعلی به  30درصد برس��د .همچنین در حوزه زیرس��اخت ،الزم
اس��ت که تعداد واگنهای باری از حدود  25هزار دس��تگاه فعلی
ب��ه  50هزار دس��تگاه و خطوط ریلی از  12ه��زار کیلومتر فعلی
ب��ه ح��دود  25هزار کیلومتر و تعداد لوکوموتیوهای س��نگین به
ششصد دستگاه برسد .بدیهی است که در شرایط فعلی و با توجه
به چالش تحریمها ،زمان کم باقیمانده تا  ،1404سرعت اجرای
پروژههای تعریفش��ده،دسترسی نداشتن اغلب معادن و صنایع
فوالدی به شبکه ریلی ،فرسودگی ناوگان ریلی و بهرهوری پایین
این ناوگانها ،دسترس��ی به اهداف بسیار دور از دسترس به نظر
میرس��د .در بخش حملونقل جادهای ،فاصله وضعیت موجود و
اهداف چش��مانداز  1404کمتر است.بر اساس آمار منتشرشده،
در س��ال  1398در حوزه صنایع فوالدی حدود  110میلیون تن
بار جابهجا ش��ده اس��ت .برای دستیابی به اهداف ،باید این مقدار
به  118میلیون تن برسد .از این رو ،با افزایش حدود  8درصدی،
دس��تیابی ب��ه اهداف این س��ند محق��ق میش��ود .از مهمترین
چالشهایی که بخش حملونقل جادهای برای رسیدن به اهداف
چش��مانداز با آن مواجه است میتوان به ضرورت نوسازی ناوگان
حمل ،یارانه باالی س��وخت ،کشش نداش��تن جادههای موجود
برای ا ِعمال بارهای بیشتر و ایمنی پایین اشاره کرد.

 مدیریت لجستیک فوالد خوزستان

سیس��تم حملونقل ریلی یک��ی از اصلیترین سیس��تمهای
لونقل کاال و مس��افر است که از حملونقل زمینی ارزانتر و
حم 

از مزای��ای زیادی همچون ظرفیت باالی حمل بار ،آالیندگی کم
برای محیط زیس��ت و ایمنی باال برخوردار اس��ت .شرکت فوالد
خوزس��تان ،به منظ��ور بهرهمندی از مزایای ای��ن روش ،همواره
تالش کرده است از ظرفیت حملونقل ریلی برای جابهجایی مواد
اولیه و محصوالت خود استفاده کند ،اما به دلیل محدودیتهای
موجود ،ناچار اس��ت بخش��ی از حملونقل خود را از طریق جاده
انج��ام دهد.مصرفکنندگان داخلی ش��رکت فوالد خوزس��تان
از منظر دسترس��ی به ش��بکه ریلی و نوع لجس��تیک به دو گروه
تقس��یم میشوند .در گروه اول مش��تریانی هستند که به شبکه
ریلی دسترسی ندارند؛ انتقال محصوالت به این واحدها از طریق
جاده انجام میش��ود .گروه دوم شرکتهایی هستند که به شبکه
ریلی دسترس��ی دارند و مایلاند که ش��مش خریداریشده را با
واگن حمل کنند .ش��رکت فوالد خوزس��تان ،به منظور افزایش
قابلیت بارگیری و حمل ریلی محصوالت و بهرهمندی مش��تریان
لونقل ،با توس��عه و اصالح مس��یر
داخلی از مزایای این نوع حم 
خط��وط ریلی داخلی ،ضمن افزایش ظرفی��ت بارگیری ،قابلیت
بارگیری همزمان انواع محصوالت تولیدی (بیلت ،بلوم و اس��لب)
را ایجاد کرده اس��ت .این عامل باعث ش��ده اس��ت که از اواس��ط
س��ال  1398تعدادی از مش��تریان داخلی ،بخشی از محصوالت
خریداریشده را از طریق خطوط ریلی حمل کنند.
از طرف دیگر ،این مجموعه با برخورداری از ظرفیت مناس��ب
حملونق��ل ریلی در بن��در امام و اختالف زیاد هزینه حمل ریلی
و جادهای ،از اواخر س��ال  1397تاکنون توانس��ته اس��ت تمامی
محصوالت صادراتی خود را از طریق ریل حمل کند .آمارها نشان
میدهند که ش��رکت فوالد خوزس��تان در سال  1398حدود 50
درصد و در نُهماهه سال  1399حدود  44درصد از کل محصوالت
تولیدی خود را از طریق ریل ارسال کرده است.
شرکت فوالد خوزستان ،با اتخاذ استراتژی استفاده حداکثری
از ظرفیتهای بارگیری و حملونقل ریلی ،توانس��ته است سهم
هزین��ه حم��ل محص��والت از به��ای تمامش��ده را کاهش دهد.
جابهجای��ی محصوالت صادراتی تا بن��در امام و بارگیری بر روی

کش��تی بر عهده شرکت فوالد خوزستان است .تعرفه حملونقل
ریلی برای مس��افتهای مختلف ،متفاوت اس��ت .مقایسه هزینه
حملونقل ریلی و جادهای نش��ان میدهد که برای مس��افتهای
زیر پانصد کیلومتر ،حمل ریلی بهصرفهتر از حمل جادهای است
و برای مسیرهای زیر  150کیلومتر ،هزینههای حمل ریلی کمتر
از  50درصد هزینههای حمل جادهای است.
ش��رکت فوالد خوزس��تان از س��اختار و پتانس��یل حملونقل
ریلی مناس��بی برخوردار اس��ت؛ لذا به منظور استفاده حداکثری
از ظرفیت حملونقل ریلی داخلی خود که ش��امل حدود هفتاد
کیلومتر خطوط ریلی ،هش��ت دس��تگاه لوکوموتیو مانوری و یک
هزار و  700دس��تگاه واگن لبهبلند حمل مواد اولیه است ،تالش
میکند که از توان حملونقل ریلی کش��ور اس��تفاده و مواد اولیه
خود را از طریق ریل جابهجا کند.به دلیل ظرفیت محدود شبکه
ریل��ی کش��ور ،گلوگاههای موجود در مس��یر ش��مال به جنوب،
عدم دسترس��ی مس��تقیم بعضی از معادن به شبکه ریلی و عدم
امکان بارگیری مکانیزه واگن در برخی از معادن ،ش��رکت فوالد
خوزس��تان بخش��ی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق جاده
حم��ل میکند.م��واد اولیه مورد نیاز ش��رکت فوالد خوزس��تان
س��االنه حدود  7/5میلیون تن اس��ت .عمده مواد اولیه مصرفی
این مجموعه سنگآهن ،قراضه و آهن اسفنجی است .با توجه به
عدم دسترسی بیشتر منابع تامینکننده آهن اسفنجی و قراضه به
حمل ریلی ،این مواد از طریق حملونقل جادهای تامین میشوند.
در س��ال  1398از حدود  6/5میلیون تن س��نگآهنی که وارد
ش��رکت ش��ده حدود  2/7میلیون تن یعنی حدود  45درصد آن
از طریق ریل حمل ش��ده اس��ت .عالوه بر این ،در سال  1398از
حدود  3/7میلیون تن محصول ارسالی ،که حدود  50درصد آن
شامل کل محمولههای صادراتی و بخشی از فروش داخلی بوده،
از طریق ریل ارسال شده است .در نُهماهه سال  1399حدود 4/5
میلیون تن سنگآهن وارد شرکت شده که سهم حمل ریلی آن
حدود  47درصد بوده و از  2/8میلیون تن محصول ارسالش��ده
 43درصد سهم حملونقل ریلی بوده است.

