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سال چهارم شماره 916

گام های اثربخش دولت در حمایت از کاالی ایرانی

اخبار بانک
کسب رتبه نخست توسط بانک آینده در
اجرای طرح رونق تولید
بانــک آینده موفق به کســب رتبه نخســت بانکهای
خصوصی ،در اجرای طرح رونق تولید کشور شد.
بر اســاس ارزیابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت
کشور؛ از ابتدای سال  1396تا تاریخ  20فروردینماه سال
 ،1397بانک آینده ،در بین بانکهای خصوصی ،از نظر مبلغ
و تعداد تسهیالت پرداختی ،رتبه اول را به خود اختصاص
ن شده
داده است .بانک آینده ،در راستای اولویتهای تعیی 
مبنی بر حمایت از بخشهای واقعی اقتصاد ،افزایش تولید
داخلی و توجه به مقوله اشــتغال؛ برنامههای هدفمندی
در جهت تأمین نیازهای مالــی واحدهای تولیدی ،بهویژه
واحدهای کوچک و متوسط ( )SMEرا در دستور کار خود،
قرار داده است .بر همین اساس ،این بانک در ارتباط با تأمین
منابع مالی و پاسخگویی به نیاز فعاالن اقتصادی ،تاکنون،
توانسته است؛ عالوه بر تعامل پویا با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،در این عرصه ،خود نیز رأساً و با بازاریابی مستقیم،
مشــتریان واجد شرایط را شناسایی و پاسخگوی بخشی از
نیازهای آنها باشد .بر همین اساس ،دستآورد حاصل از این
رویکرد در بــازه زمانی پیشگفته ،تصویب پرداخت تعداد
 218تســهیالت پرداختی به مبلغ ( 8,460هشت هزار و
چهارصد و شصت) میلیارد ریال بوده که از طرف بانک آینده،
به بنگاههای خرد و متوسط مورد هدف ،پرداخت شده است.

بازدید مدیر عامل بانک سپه از مناطق
زلزله زده کرمانشاه

مدیرعامل بانک ســپه برای بازدید از پروژه های تولیدی
و اقتصادی و مناطق آســیب دیده ناشی از زلزله به استان
کرمانشاه سفر کرد.
محمدکاظم چقازردی در حاشیه بازدید از شهرستان های
زلزله زده قصرشیرین و سرپل ذهاب به پایگاه اطالع رسانی
بانک سپه گفت :این بانک از اولین روزهای زلزله غرب کشور
در کنار هموطنــان بوده و به عنوان اولین گام ضمن اعالم
شماره حساب برای جمع آوری کمک های مردمی از طریق
شعب بانک سپه در سراسر کشور ،هزار میلیارد ریال اعتبار
از منابع خود به بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص داد و
در این زمینه در نظام بانکی کشور پیشگام بوده است .رئیس
هیئت مدیره بانک ســپه همچنین در سفر خود به استان
کرمانشاه ضمن بازدید از چند پروژه مهم تولیدی و اقتصادی،
از طرح ملی در حال اجرای کشت و صنعت پارس بیستون
قصرشیرین با مشارکت بانک سپه بازدید کرد و در این باره
اظهار داشت :بانک سپه و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
با اجرای پروژه کشت و صنعت پارس بیستون در نقطه صفر
مرزی ،ضمن کمک به توسعه اقتصادی استان ،گام مهمی
در جهت تامین امنیت غذایی ،اشــتغالزایی و جلوگیری از
مهاجرت به شــهرهای بزرگ برداشته است .چقازردی این
پروژه را الگویی موفق دانست و افزود :اجرای طرح های نظیر
کشت و صنعت پارس بیستون در سایر نقاط کم برخوردار
به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد.

همراهی بانک ملی با دولت در ایجاد
اشتغالپایدار

بانک ملی ایران در راســتای اجرای سیاست های دولت
مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار ،یک هزار و  200میلیارد ریال
تسهیالت طی سه ماه نخست سال جاری در حوزه برنامه
اشتغال فراگیر پرداخت کرده است.
این بانــک همچنین در جهت ســاماندهی و کمک به
تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی با اشــتغال کمتر از
 100نفر و بنگاه های کوچک و متوســط ،تعداد  186فقره
تسهیالت به ارزش یک هزار و  922میلیارد ریال در مدت
مذکور تخصیص داده است .بانک ملی ایران در مدت مذکور
همچنین تعداد شش فقره تسهیالت ریالی به ارزش  9هزار
و  560میلیارد ریال در حوزه های صنایع انتقال آب ،احداث
راه آهن ،کارخانه فوالد ،تولید تایر ،قوطی فلزی و گردشگری
مصوب کرده است .بانک ملی ایران سال گذشته در راستای
کمک به تحقق سیاست های کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید ،تعداد سه هزار و  982فقره تسهیالت به ارزش بیش
از  31هزار و  871میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و بنگاه
های کوچک و متوسط پرداخت کرد و با اختصاص بیشترین
میزان پرداخت تسهیالت به این واحدها ،رتبه نخست نظام
بانکی کشور را به خود اختصاص داد.

سه شرکت بیمه ای و یک بانک زمان
مجمع را اعالم کردند

شرکت های فوالد مبارکه  ،بانک خاورمیانه ،داده گستر
عصر نوین و  ۲۷شرکت دیگر زمان مجمع ساالنه و فوقالعاده
اعالم کردند و مجمع دو شــرکت پاالیشگاه بندرعباس و
داروسازی تهران دارو نیز لغو شد.
در پی اتمام دوره مالی منتهی به اســفند سال گذشته،
 28شرکت بورســی و فرابورسی شامل فوالدمبارکه ،بانک
خاورمیانه ،سرمایه گذاری سایپا ،داده گسترعصر نوین ،پارس
خودرو ،پاالیشگاه تبریز ،پاالیشگاه اصفهان ،بیمه دی ،بیمه
آسیا ،بیمه سامان ،سیمان اصفهان ،سیمان خرم آباد ،سیمان
الرستان ،آسیاتک ،سرمایه گذاری مس سرچشمه ،نورد و
تولید قطعات فوالدی ،نفت پاسارگاد ،چینی کرد ،کف ،تولی
پرس ،تولید فیبر ایران ،توسعه صنایع بهشهر ،لبنیات پاک،
گرانیت بهسرام ،هپکو ،پارس الکتریک ،تایدواتر خاورمیانه و
آلومراد زمان برگزاری مجمع ساالنه را اعالم کردند.
سهامداران سیمان مجد خواف نیز که پیرو مجمع نوبت
اول در  16تیر به حد نصاب نرسید،روانه مجمع ساالنه نوبت
دوم می شوند .همچنین شرکت های داده گستر عصر نوین
جهت تغییر موضوع فعالیت،پارس خودرو،توســعه صنایع
بهشهر ،بیمه دی و گروه سرمایه گذاری سایپا جهت تطابق
اساسنامه با نمونه ســازمان بورس،سیمان ممتازان کرمان
برای تصمیم گیری درخصوص افزایش ســرمایه و لبنیات
پاک برای اصالح بندی از اساسنامه به مجمع فوق العاده می
روند .در این میان،مجمع ســاالنه داروسازی تهران دارو در
تاریخ  25تیر و مجمع فوق العاده پاالیش نفت بندرعباس که
قرار بود  26تیر برگزار شود،لغو و تصمیم گیری در خصوص
دستور جلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعالم
می شود موکول شد.

ویژه بانک و صنعت
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شماری از مدیران ارشد اقتصادی در میزگرد تخصصی ایرنای فارس که با موضوع حمایت از کاالی ایرانی برگزار شد
بر این نکته تاکید کردند برای دستیابی به این هدف باید کیفیت محصوالت داخلی افزایش یابد

حدود  10سال است نام هایی را که رهبر معظم انقالب
برای شعار سال انتخاب می کنند رنگ و بویی اقتصادی
دارد اما تفاوت شــعار ســال  97با سال های دیگر که با
نام حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده این است که
مورد خطاب آن مردم و مسئوالن هستند ،پس تحقق این
هدف نیاز به همت و تالش آنها است .
یکی از ابعاد مهــم و ضروری تحقق حمایت عملی از
کاالی داخلی ،مردم هستند که شیفتگی برخی ایرانی ها
نســبت به خرید جنس خارجی سابقه ای تاریخی دارد
به گونه ای که دلبستگی و سماجت بخش قابل توجهی
از جامعه نسبت به خرید محصوالت خارجی که مشابه
داخلی آن نیز وجود دارد یکی از موانع جدی در حمایت از
کاالی ایرانی و تقویت بنیه تولید ملی محسوب می شود.
البته شاید دلیل این موضوع نبود جنس مشابه خارجی
و همچنین تجربیات مکرر ایرانی ها در زمینه بی کیفیت
بودن کاالی ایرانی موجب این عادت شده است که تغییر
جدی این دیدگاه نیاز به عملیاتی شــدن مجموعهای از
اقدامات موثر و فرهنگ سازی ،ظریف و پیوسته دارد.
بــرای حمایــت از تولیدات وطنی و اشــتغالزایی که
ضرورت امروز کشور و اســتان فارس است می توان به
پیش نیازهای دیگری همچــون تالش برای جلوگیری
از ورود کاالی قاچــاق و مهار بیرویه واردات بخصوص
در محصوالتی که مشــابه داخلی آن وجود دارد ،توسعه
صادرات ،رفع موانع کســب و کار و تولید ،همســویی و
همگرایی بین دستگاه ها و ایجاد زمینه اشتغال فراگیر
در روستاها اشاره کرد.
به نظر نمی رسد هنگامی که سخن درباره حمایت از
کاالی ایرانی برزبان آورده می شــود ،منظور حمایت از
کاالی بی کیفیت و گران ایرانی باشد.
ایــن موضوعات به همراه مواردی دیگر که در ادامه به
آنها اشــاره می شود در میزگرد تخصصی ایرنا فارس در
مورد حمایت از کاال ایرانی از جانب مسئوالن،کارشناسان
و خبرنگاران مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر
شد.
الزام به خرید کاالی ایرانی با شرایطی مشخص
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
اســتانداری فارس ،ضمن تاکید بر لزوم حمایت از تولید
داخل ،نامگذاری امســال به نام ســال حمایت از کاالی
ایرانی از ســوی رهبر معظم انقــاب را بیانگر اهمیت
حمایــت از تولید داخل و تاثیــر آن بر رونق اقتصادی و
ایجاد اشتغال دانست.
یداهلل رحمانی افزود :یکی از مباحثی که در شــورای
برنامه ریزی و توسعه اســتان نیز بر آن تاکید می شود
بحث حمایت از کاالی ایرانی و ملزم کردن دستگاه های
اجرایــی فارس به تامین نیازها و مایحتاج خود از طریق
تهیه کاالی ایرانی و به ویژه کاالی تولید استان است.
وی ادامه داد :البته شرط اولویت قرار دادن کاالی تولید

اســتان نیز این است که از نظر قیمت و کیفیت با دیگر
کاالهای مشابه یکسان باشد.
لزوم توجه تولیدکننده های داخلی به کیفیت
و قیمت
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
استانداری فارس گفت :در چنین شرایطی تولید کنندگان
نیز باید در کنــار افزایش کیفیت تولیدات خود ،قیمت
کاالها را تا حد ممکن کاهــش دهند تا بتوانند در بازار
رقابت کنند.
رحمانــی افزود :مباحثــی مانند قیمت تمام شــده
محصوالت داخل اســتان از طریق کارگروه تســهیل و
کمیته ســرمایه گــذاری و صادرات دنبال می شــود و
همچنین حمایت دستگاه های اجرایی از تولید کننده در
کاهش قیمت و افزایش کیفیت کمک خواهد کرد.
استانداردسازی محصوالت داخلی
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت:
یکی از محوری ترین موضوعاتی که در این زمینه دنبال
می شود هدایت تولید کنندگان به سمت دریافت نشان
اســتانداردهای تشــویقی یا اجباری است که به ارتقای
کیفیت کاالهای تولیدی منجر خواهد شد.
رحمانی کمک به عرضه محصــوالت داخلی را یکی
دیگر از ضرورت های این عرصه دانســت و ادامه داد :به
منظور حمایت از کاالی ایرانی ،تاکید شده که مجموعه

نمایشگاه بین المللی استان تمام نمایشگاه های خود را
برگزار کند چرا که نمایشگاه تنها مکانی است که تولید
کننده میتواند کاال و توان خود را عرضه کند و بازاریابی
انجام دهد.
کاهش بروکراسی و اصالح قوانین
اگر سیاست حمایت از تولیدات داخل را یک مجموعه
کامل در حوزه های مختلف بدانیم ،بخشی از این سیاست
ها ناظر به روابط اقتصادی بین المللی و تجارت خارجی
است که در میان این سیاست ها برخی از آنها مرتبط با
بحث ورود و خروج کاال از کشــور است که گمرک نقش
اساسی در این زمینه ایفا می کند که ضروری است نقش
هر سازمان از جمله گمرک و مهمترین کارکردهای آن
دستگاه در حوزه حمایت از تولید داخل بررسی و مشخص
شــود .مدیرکل گمرک اســتان فارس در این میزگرد
گفت:حمایــت از کاال ایرانی نیازمنــد هماهنگی میان
تولیدکننده ،دستگاه های اجرایی و سه قوه و همچنین
ضلع سوم این مثلث یعنی مصرف کننده است.
خداداد رحیمی افزود :ضروری است که برخی قوانین
و مقررات در حوزه تولید اصالح شود و همچنین در این
مورد باید شاهد کاهش بروکراسی اداری باشیم.
وی ادامه داد:قیمت تمام شده محصوالت ایرانی باال و
کیفیت بسیاری از کاالها پایین است که در این باره انتظار
از تولیدکننده می رود که به این موضوعات توجه کند.

پتروشیمی

روند بهرهوری دستمزد در پتروشیمی پردیس؛ نزولی اما عالی

ارزیابی کارنامه بهرهوری شرکت پتروشیمی پردیس حاکی از
آن بوده که بهرهوری دستمزد روند نزولی را از همان سال پایه
در پیش گرفت اما شاخصها بهقدری باالتر از میانگینها بودند
که این کاهش نزولی چندان در آمارها به چشم نیاید.
داوران هشــتمین جشــنواره ملی بهرهوری پس از ارزیابی
عملکرد کارخانههای فعال در حوزه پتروشــیمی و محاســبه
«بهــرهوری هزینه نیروی کار» و «بهرهوری ســرمایه» آنها و
مقایســه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل
صنعت سیمان کشور ،کارنامه بهرهوری کارخانههای این حوزه
را منتشر کردند.
بهرهوری هزینه نیروی کار
بر پایه این گزارش ،داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال
۸۷و عدد آن را برابر  ۱۰۰تعیین کردند و مابقی سالها تا سال
نهایی این ارزیابی یعنی سال  ،۹۴میزان بهرهوری هزینه نیروی
کار موردبررسی قرارگرفته است.
در این گزارش بر عملکرد شــرکت «پتروشیمی پردیس» و
آمارهای بهرهوری تمرکز کرده تا نسبت شاخصهای بهرهوری
این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت
پتروشیمی به دست آید .بر اساس جدول زیر ،بهرهوری سرمایه
در شرکت «پتروشــیمی پردیس» سالهای ابتدایی بهرهوری
سرمایه را نسبت به شاخص سال پایه یعنی ( )۸۸=۱۰۰بسیار
عالی آغاز کرد .نگاه ابتدایی به عملکرد این شــرکت گویای آن
است که در ســال های ابتدایی این جدول ،وضعیت بهرهوری
هزینه نیروی کار شرکت پتروشیمی پردیس با شاخص بسیار
ایدهآل ۵۸۵درصد آغاز شد اما این روند تکرارنشدنی باقی ماند
و در سالهای بعدی این کارنامه نیز روند نزولی در این شرکت
آغاز شــد که به ترتیب در سال  ۹۰این شاخص به ۴۶۸درصد
رسید.
بر اســاس این گزارش ،روند نزولی ذکر شــده در سالهای
ابتدایی چندان با شیب تندی همراه نبود و این شرکت در سال

 ۹۱شــاخص ۴۵۸درصدی را به ثبت رساند اما با آنکه شرکت
پتروشیمی پردیس راه نزولی را پیش گرفته بود اما همین آمار
نیز آرزوی بسیاری از شرکتهای پتروشیمی بوده و حتی باالتر
از میانگین های برنامه پنجم توسعه نیز هست.
با بررسی آمار شرکت پتروشیمی پردیسدر سال ،۹۲بهرهوری
هزینه نیروی کار به ۴۴۴درصدی رسید ضمن آنکه در سال بعد
یعنی سال  ۹۳نیز این شرکت آمار ۲۲۵درصدی را از خود برجای
گذاشت که این ریزش شاخص برای نخستین بار در این شرکت
تجربه شد .در سال  ۹۴که سال پایانی شاخص بهرهوری هزینه
نیروی کار در کارنامه این شرکت است ،شاخص ۲۵۸درصدی به
ثبت رسید و این درحالی است که این آمار باالتر از  ۱۰۰واحد از
برنامه ریزی های کالن ملی کشور جلوتر بود.
بهرهوری سرمایه
در بررســی بهرهوری سرمایه شــرکت پتروشیمی پردیس،
وضعیت همچون بهره وری در دســتمزد مطلوب نبوده و این
شــرکت آمارهایی به مراتب پایین تر از شاخصهای بهرهوری
دستمزد از خود برجای گذاشته است.
بر اساس این گزارش ،در سال ابتدایی بررسی آمار بهرهوری
سرمایه برابر با شاخص ۴۸درصدی بود.
بررسی دومین سال ،یعنی ســال  ۹۰حاکی از آن است که
شــاخصها باردیگر روند نزولی را طی کــرده و به ۶۰درصدی
رسید همچنین عملکرد شرکت پتروشیمی پردیسدر سال ۹۱
نیز نشانگر آن بوده که آماری ۶۶درصدی بدست آمده و نسبت
به سال گذشته وضعیت خود را ۶درصد بهبود بخشیده است.
برپایه این گزارش ،شــرکت پتروشیمی پردیش در سال ۹۲
باردیگر توانست آمار خود را بهبود ببخشد و به شاخص ۸۱درصد
برســاند اما در سال  ۹۳روند نزولی بهرهوری سرمایه با کاهش
۲۵درصدی به شــاخص ۵۶درصدی رسید .در پایان باید اشاره
داشت که شرکت پتروشیمی پردیسدر سال ۹۴و آخرین سال
بررسی کارنامه خود آمار ۶۸درصدی را به ثبت رساند.

صنعت

رحیمی با اشاره به اینکه مشــکالت اساسی درحوزه
صادرات محصوالت داخلی وجود داردگفت :نبود بســته
بندی مناسب و استاندارد یکی از ایرادات محصوالت تولید
داخل است.
صادرات فارس از واردات پیشی گرفت
رحیمی با تاکید بر اینکه بسته های حمایتی گمرکی
نیز در قالب حمایــت از کاال داخلی به تولید کننده ها
ارائه شــده افزود :تراز اســتان فارس در دو سال گذشته
مثبت بوده و صادرات این اســتان از واردات آن پیشــی
گرفته اســت .وی اضافه کرد 65 :درصد واردات اســتان
فارس متعلق به نیازمندی ها و مواد اولیه حوزه صنعت
و تولید است.
ارائه خدمات گمرکی به صادرات حتی روزهای
تعطیل
مدیرکل گمرک استان فارس اظهار داشت :برای تسریع
در صادرات محصوالت داخلی به خارج از کشور در تمام
ایام سال و حتی روزهای تعطیل نیز به متقاضیان خدمات
ارائه می شود .رحیمی گفت :ارائه خدمات الکترونیکی در
گمرک و حذف کاغذ و عدم نیاز به مراجعه حضوری برای
پیگیری ها کمک زیادی به روان سازی امور بویژه در حوزه
تولیدات داخلی کرده است .وی افزود :در زمان حاضر امور
مربوط به صادرات محصوالت داخلی در گمرک تنها کمتر
از یک روز کاری زمان نیاز دارد.

فارس در میان باشگاه فوالدی های کشور
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس نیز
در این نشست تخصصی گفت :در حوزه تولیدات داخلی
برای نخستین بار استان در سال گذشته موفق شد معادل
 200میلیون دالر شمش فوالدی صادر کند و با این حجم
از صادرات برای نخستین بار به باشگاه فوالدی و صادراتی
کشور پیوست.
علی همتی همچنین به صادرات 15درصدی کود اوره
و آمونیاک در سال  96اشاره کرد و ادامه داد:عالوهبر این،
در صادرات ســرب و روی فیروزآباد 67درصد ،سرامیک
20درصد و سیمان کلیکر نیز شاهد افزایش 51درصدی
در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بودهایم.
وی به افزایش صادرات فرش دســتباف پس از برجام
نیز اشاره و بیان کرد :این بخش در سه سال اخیر افزایش
34درصدی داشته است.
این مقام مسئول همچنین میزان صادرات محصوالت
پاالیشگاهی شــیراز را با 155درصد افزایش در سال 96
نسبت به سال  95اعالم کرد.
رشد چشمگیر شــرکت های دانش بنیان در
چهار ساله اخیر
همتی در بخش دیگری از ســخنان خود به افزایش
شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و بیان داشت :در سال
ش بنیان در استان فارس وجود
 92تنها یک شرکت دان 
داشــت که این تعداد در سال  93به  28شرکت افزایش
یافت.
وی گفت :تعداد این شــرکتها در ســال  94به 67
شرکت ،در سال  95به  95و در سال  96به  121شرکت
رسیده درحالی که چهارسال پیش از این تاریخ تنها یک
شرکت در این پارک مستقر شده بود.
همتی عنوان کرد :تعداد شرکتهای دانشبنیان خارج
از مجموعه پارک علم و فناوری  85شــرکت اســت که
در دانشگاههای مختلف و خارج از این مجموعه فعالیت
میکنند .وی همچنین اعالم کرد :برای شــرکتهای
ش بنیانی که در مجموعه پارک علم و فناوری مستقر
دان 
ی سازی کاالی خود
هستند ،درصورتی که موفق به تجار 
شوند ،پروانه بهره برداری صادر میشود تا بتوانند با هزینه
اندک به تولید در سطح استان ادامه دهند .رئیس سازمان
صنعت،معدن و تجارت اســتان فارس بیــان کرد :برای
حمایت از کاالی ایرانی اقداماتی از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت شکل گرفته است که یکی از آنها اعالم
ممنوعیــت واردات  1400قلــم کاال باهدف حمایت از
تولیدکنندگان درون کشور است و میتواند نقطه امیدی
برای بهرهبرداری مطلوب شرکتها در فضای کسب و کار
و تولید باشد .همتی همچنین به افزایش میزان تعرفههای
گمرکی برای واردات کاالهایی اشــاره کرد که در سطح
ملی به میزان نیاز داخلی تولید نمیشــود و این اقدام را
گامی مؤثر برای حمایت از کاالی داخلی برشمرد.

وزیرصنعت :تولید فوالد ایران  22درصد رشد داشت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با وجود آنکه متوسط رشد
تولید جهانی فوالد در ســال  2017میالدی  6درصد تخمین زده
می شود  ،این رقم در ایران  22درصد بوده است.
محمد شریعتمداری روز سه شنبه در آیین افتتاح و بهره برداری
طرح توسعه فوالد ســبا در اصفهان با بیان اینکه تالش ما ایجاد
تعادل و تنوع دربخش های مختلف فوالد ومحصوالت آن اســت،
افزود :تنوع در تولید ،صنعت فوالد را مقاوم و اقتصاد کشور را بیمه
می کند.
وی حجم صادرات فوالد کشــور را  9میلیون تن در سال برآورد
کرد و گفت :در بخش داخلی نیزســرانه مصرف فوالد کشور 230
کیلوگرم است که باید به  400کیلوگرم برسد.
شــریعتمداری تاکید کرد :همچنین با اجرای طرح های فوالد
ســازی در کشور پیش بینی می شود صادرات فوالد ایران در افق
 1404به  15میلیون تُن در سال برسد.
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت رقم کنونی ظرفیت تولید فوالد در
ایران را  34میلیون تن در ســال اعالم کرد و گفت  :با طرح های
توسعه در نظر است این رقم به  55میلیون تن در افق  1404برسد.
وی تاکید کرد :برای رسیدن به تولید  55میلیون تُن فوالد در افق
 ،1404به هشت میلیارد یورو سرمایه و نیز  6.5میلیارد یورو سرمایه
گذاری در بخش ریلی و چهار میلیارد یورو در بخش برق نیاز است.
شــریعتمداری افزود :فوالد مبارکه اصفهان سهم یک درصدی
از تولیــد ناخالص داخلی و پنج درصدی صنعت کشــور را بخود
اختصاص داده و تمام زنجیره تولید فوالد را دراختیار دارد.
وی با بیان اینکه  84درصد آنچه در صنعت فوالد به کار گرفته
می شــود محصول متخصصان ایرانی است ،گفت :صنعت فوالد
کشور بیش از 2هزار و  800واحد صنعتی بزرگ و کوچک تجهیزات
و امکانات صنعت فوالد را پشتیبانی کرده و فناوری های روز جهان
را در این بخش بومی سازی می کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :فوالد مبارکه درجهت حل
مشــکل آب منطقه ،نقش مهمی را به عهده گرفته است به گونه
ای که میزان آب دریافتی این شرکت از ابتدا تاکنون به یک هفتم
کاهش یافته و تالش های گسترده ای در خصوص ایجاد زیرساخت
های آب برای منطقه داشته است.
وی اضافه کرد :این شرکت سه هزار و  800میلیارد تومان منابع
مالی خود را با نرخ  12درصد در اختیار واحدهای تولیدی همکار
بــا فوالد مبارکه اصفهان قرار می دهد که نقش مهمی در افزایش
پایداری و پویایی این شرکت ها دارد.
به گفته شریعتمداری به رغم مشکالتی که اقتصاد کشور در مدت
اخیر با آن مواجه بوده  ،بیش از  230واحد صنعتی در کشور احیا
شده است.

وی تصریح کرد  :هرچند واحدهای صنعتی با مشــکالت اخیر
ریزشــهایی داشــته اند اما در مجموع صنعت کشور پویاست و با
موفقیت از این مخاطرات عبور خواهد کرد.
بهره برداری از طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا از زیر
مجموعه های شرکت فوالد مبارکه اصفهان امروز سه شنبه با حضور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت ،معدن
و تجارت آغاز شد.
در این مراسم همچنین چهار طرح نیروگاه  25مگاواتی برق فوالد
سبا ،تصفیه خانه پساب های صنعتی فوالد مبارکه ،احداث کارخانه
آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز
فوالد مبارکه به طور همزمان به بهره برداری رسید.
طرح توسعه فوالدســازی و نورد پیوسته سبا با سرمایه گذاری
حدود  220میلیون یورو ( 146میلیون یورو و  2هزار و  536میلیارد
ریال ) اجرا شده و با بهره برداری از آن ،ظرفیت تولید محصوالت
فوالد سبا از  750هزار تُن به یک میلیون و  600هزار تُن در سال
افزایش می یابد.
تولیدات این مجتمع شامل کالف نورد گرم ،ورق های فوالدی و
ورق آجدار است و با اجرای طرح توسعه آن برای  150نفر بصورت
مستقیم اشتغالزایی می شود.
معاون اول رئیس جمهوری روز ســه شنبه به منظور افتتاح و
رونمایی از چند پروژه عمرانی و حضور در شــورای اداری استان؛
وارد اصفهان شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر اقتصادی و دارایی و شماری
از اعضای کمیسیون های ' صنایع و معادن ' و ' اقتصادی ' مجلس
شورای اسالمی اسحاق جهانگیری را در این سفر همراهی می کنند.

