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علی پاکزاد

بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ اوکراین، تولیدکنندگان زیادی را  از قطب های 
اصلــی تولیــد فــوالد تــا اروپایی هایی که هــم در تولید و هم مصــرف جایگاه ویژه ای 

دارند، درگیر  خود کرده است.
اکنــون در چنیــن اوضاعــی آخرین آمارها گویای یک فرصت طالیی، هرچند کوتاه و 

هرچند زودگذر ولی قابل استفاده و پرمنفعت است.
رشــد تولیــد فــوالد در ایــران همزمان با کاهش تولید اروپایی ها رخ داد و براســاس 
اطالعــات ارائــه شــده، رشــد 9 درصدی تولید فــوالد در ایران طی 10 ماهه نخســت 
سال 2022 میالدی در شرایطی به ثبت رسید که صنایع فوالدی در روسیه، آلمان 

و حتی چین و آمریکا در دوره فوق، رشدهای منفی را تجربه کردند.
ایــن همزمانــی همــان دریچــه کوچکــی اســت کــه در نهایــت تــا بهــار بتوانیــم از آن 
بهره بــرداری کنیــم، اگــر در کشــور یــک متولی مشــخص توزیع انرژی وجود داشــته 
باشــد. بــا در نظــر گرفتــن همین فرصت ها امــکان حمایت و هدایــت گاز در صنایع 
فــوالدی وجــود دارد و بــا در نظــر گرفتــن همین فرصــت طالیی می تــوان بهره مندی 

فوق العاده ای برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
کشــور مــا تجربه هــای فراوانــی در فرصــت ســوزی دارد، اقتصــاد ایران هر ســاله به 
دالیلی مانند بی عملی، نگرش بخشــی، فســاد، ابهامات قانونی و... هزاران فرصت 

را به باد می دهد.
در این ساختار بیایید تنها این یک فرصت را از دست ندهیم، صنعت فوالد ایران 
دارایی اســت که باید به درســتی از آن اســتفاده کنیم، این دارایی به بهای تمامی 
مزیت های اقتصادی که در این ســال ها به آن اختصاص داده شــده ســر برآورده و 
بالیده است، برای استفاده از این فرصت در ساختار تصمیم گیری و اجرایی دولت 
اراده ای هدفمند نیاز داریم تا به درستی و براساس لحظه های طالیی پیش رو به 

سرعت تصمیم سازی کنیم.
لطفا این بار فرصت سوزی نکنید

این بار فرصت سوزی نکنیم

صاحب امتیاز:
موسسه عصر سرآمدان اقتصادی

مدیرمسئول:
علی پاکزاد

سردبیر:
زیر نظر شورای سردبیری
مدیر اجرائی ویژه نامه : 

زینب غضنفری
همکاران:

طاهره گودرزی،
محمدعلی غالمرضایی،

پرهام کریمی، 
ناعمه شاهوردی لو،
محمد امین صراف،

زهرا مالقلی پور،
خدیجه محمدی،

محبوبه آوریده
مدیر هنری:

 فاطمه یزدانی
مدیرچاپ و توزیع:

رحیم فرشی جاللی 
چاپ و صحافی:

مجتمع چاپ طایفه 
نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق 

پالک 11 واحد2
 کد پستی: 1416783863 

  تلفن: ۸ ـ88948104  
فکس: 88906447  

همراه: 09037396929 
سازمان آگهی ها: ۷ـ 88945293

نسخه pdf ویژه نامه را از سایت روزنامه 

در یافت کنید.

www.asre-eghtesad.com 

Telegram: @asreeghtesad



   

  

2023

  

2023   2023

2023

 75.5  

11

 

5

8

9

10

11

12

16

18

19

20

21

22

24

26

28

30

1401

14راهی که سال هاست اشتباه می روید، شرکت های کوچک را هم در یابید



 خسارت سنگین اقتصاد کشور
از قطعی برق و گاز صنعت فوالد

زینب غضنفری
کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان یکی از موانع اساسی تولید 
به خصوص در صنعت فوالد در کشــور به شــمار می رود. بدون شــک 
بسیاری از شرکت های فوالدسازی به دلیل قطع برق و گاز به اهداف 
و پیش بینی های خود دست نمی یابند. محدودیت های ناشی از قطع 
شــدن بــرق و گاز بــرای واحدهــای فوالدســازی، بــا پیامدهــای منفــی 
همــراه اســت کــه یکی از ایــن پیامدها، کاهش میــزان تولید و محقق 
نشــدن اهــداف این شرکت هاســت، در حالی  که فوالدســازان کشــور 
کــه بــه تعطیلــی اجبــاری و محدودیت هــای مصــرف بــرق و گاز مکلف 
می شــوند، از هیــچ حمایتــی برای جبــران هزینه های مالــی، بیمه ای و 

کارگری برخوردار نمی شوند.
براســاس برآوردهــا، قطــع بــرق روزانــه بیــن 100 تــا 200 میلیــارد 
تومــان بــرای صنعــت فــوالد هزینــه بــه همــراه دارد و قطعــی بــرق در 
تابســتان امســال بالــغ بــر ۶ میلیــارد دالر بــرای واحدهــای فوالدســازی 
خسارت به بار آورده است. میزان تولید فوالد به صورت ماهانه حدود 
2.5  میلیــون تــن و روزانــه حــدود 100 هزار تن در روز برآورد می شــود 
کــه بــا قطــع برق و گاز این میزان در ســال جاری کاهش قابل مالحظه 
داشــته و منجــر بــه کاهــش درآمــد شــرکت های تولید کننــده فــوالد و 

افزایش قیمت در بازار شد.
البتــه تعطیلــی تولیدکننــدگان صنعت فوالد در واقــع به تعطیلی 
بســیاری از صنایــع و حوزه هــای باال دســتی و پایین دســتی ایــن صنعت 
نیــز منجــر می شــود. بــرای نمونــه در صنعت فــوالد تعطیلــی و کاهش 
شــدید تولیــد، بــه تعطیلی و کاهش شــدید تولید صدهــا واحد تولیدی 
کوچــک کــه تامین کننــده مــواد اولیه و قطعات مورد نیــاز صنعت فوالد 
هستند، می انجامد. اکنون با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فوالد به 
دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به واسطه فعالیت 
فوالدســازان شــکل گرفته نیز به تعطیلی کشــیده شده اند و واحدهای 

پایین دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه شده اند.
هرساله با گرم شدن تدریجی هوا و افزایش خاموشی ها، قطعی 
برق و با ســرد شــدن هوا، کاهش گاز مصرفی صنایع کلیدی کشــور به 
عنــوان اولیــن راهــکار مدنظر قرار گرفته و این روند ســیکلی هر ســاله 
تکــرار می شــود. غافــل از اینکــه در میــان همه واحدهایی کــه با قطعی 
برق و گاز مواجه می شوند، صنایع فوالد، سیمان و پتروشیمی که اتفاقا 
جــزو صادرات محورتریــن صنایــع کشــور به حســاب می آینــد، به شــدت 
از ایــن موضــوع متضــرر شــده و زیــان ناشــی از آن نه تنها ســهامداران 
خــرد و بــازار ســرمایه را متاثــر می کنــد، بلکــه درآمدهــای بودجــه شــده 
صندوق هــای بازنشســتگی که ســهامداران اصلی، شــرکت های فوالدی 
و ســیمانی کشــور بــوده و دارایی هــای بین النســلی بازنشســتگان عزیز 
کشــور را در تملــک و مدیریــت دارنــد نیــز از ایــن موضــوع عدم النفــع 

سنگینی را متحمل می شوند.
در نــگاه کالن تــر نیــز ایــن امــر اثــرات نامطلــوب بــر تنظیــم بــازار 
داخلی محصوالت فوالدی داشته است، چرا که با کاهش تولید شاهد 

افزایــش قیمت هــای فــوالد در بــازار بوده ایــم، به گونــه ای کــه حتــی بــر 
رونــد قیمت مســکن، خــودرو و لوازم خانگی نیز تاثیرگذار بوده اســت. 
موضوعی که کشف قیمت این محصول در بورس کاال را نیز برهم زده 
اســت. از ســوی دیگر این امر ســبب اخالل در روند صادرات و ارزآوری 

نیز می شود.
در ایران به  علت دریافت گاز و برق ارزان، واحدهای فوالدسازی 
بــه ســمت احــداث کوره های الکتریکــی پیش رفته انــد، از همین  رو ۸0 
درصــد فــوالد در کشــور از طریــق کوره هــای الکتریکــی تولید می شــود. 
بنابرایــن قطــع بــرق، هزینه هــای بســیاری را بــه تولیدکننده های فوالد 

تحمیل می کند.
قطــع بــرق در واحدهای تولیدی فوالد در ســال جاری با پیامدهای 
غیرقابل جبرانی برای آن ها همراه بود. از یک  سو کاهش تولید سبب 
کاهش مازاد محصوالت فوالدی در بازار کشــور شــد و از ســوی دیگر، 
ســبب شــد تولیدکنندگان به اهداف تعیین  شــده خود طی سال  جاری 
نرســند. حتی برخی تولیدکنندگان صادرات با پیش پرداخت داشــته اند 
که قادر به میزان تولید بر اســاس آن پیش پرداختی که نشــده اند و یا 
تعهداتشان به طور کامل محقق نشد یا مجبور به ارائه در بورس کاال 
بوده اند که این موضوع نیز محقق نشده است. در چنین شرایطی هم 

تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شدند.
زمانی که به یکباره از ســوی دولت اعالم می شــود که دو صنعت 
فوالد و ســیمان به دلیل کمبود برق و گاز در کشــور با محدودیت های 
مصرف برق و گاز مواجه می شــوند و نباید تولید داشــته باشــند، بدون 
شــک دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهند شــد. این در حالی اســت 
که مصرف برق فوالدسازان کمتر از 5 درصد کل مصرف کشور است؛ 
اما وقتی این صنعت را مجبور به رعایت محدودیت های مصرف برق و 
گاز می کنند، گویی که نصف میزان برق مصرفی کشور را این واحدها 

به خود اختصاص می دهند.
بــرای تولیــد هــر تــن فــوالد در مرحلــه پایانــی ۶00 کیلــو وات برق 
مصــرف می شــود کــه اگــر کل زنجیــره فــوالد از ابتــدا یعنــی اســتخراج 
تــا محصــول نهایــی را در نظــر بگیریــم، میــزان مصــرف بــرق آن بــه یک 
مگاوات برای هر تن فوالد می رسد. از سوی دیگر، اگر در کشور ساالنه 
۳0میلیــون تــن فوالد تولید شــود، میزان بــرق مصرف در صنعت فوالد 
به ۳0 میلیون مگاوات می رسد. ۷0 هزار مگاوات در ساعت در کشور 
برق تولید می شــود که اگر ۳0 میلیون ســهم فوالد را محاســبه کنیم، 

سهم فوالدسازان به حدود نیم درصد نیز نخواهد رسید.
صنعــت فــوالد جــزو صنایعــی در کشــور اســت کــه هــم در زمینه 
مصرف برق و هم آب، در حق آن بزرگنمایی شــده اســت. در حالی که 
سهم برق کشور برای فوالد حدود نیم درصد و سهم آب نیز در قیاس 
بــا کشــاورزی بــه حــدود ۳ تــا ۴ درصد نمی رســد. موضوع آن اســت که 
دســت اندرکاران امــر قصــد دارند نارســایی هایی را که در سیســتم برق 
کشــور وجــود دارد به گــردن صنایعی همچون فــوالد بیندازند، به جای 
اینکه سیستم نیروگاهی را بهینه کنند یا نیروگاه های جدید بسازند یا 
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ســرمایه گذاری در صنعت برق و گاز کشــور را توجیه پذیر کنند، دســت 
به توجیه می زنند. این در حالی اســت که برخی واحدهای فوالدســازی 
همچون ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه اصفهان خود نیروگاه برق 

دارند و بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید می کنند.
با توجه به شرایط موجود در کشور، تولیدکنندگان فوالد چاره ای 
جــز ایــن ندارنــد کــه خود به ســمت احداث نیــروگاه و تولیــد برق پیش 
بروند. هرچند ســاخت نیروگاه یک کار تخصصی به شــمار می رود، اما 
چــاره ای جــز ایــن نیســت که این واحدهــا در زمینه تولید برق مســتقل 
شــوند، چراکه بحران برق مســاله ای نیست که در آینده ای نزدیک حل 
شــود و قطعا تا ســال ها چنین معضلی وجود خواهد داشــت و ممکن 
اســت با این سیســتم قدیمی،  نیروگاهی در کشــور ســال های آینده با 
مشکالت بیشتری نیز روبه رو باشند. بنابراین همان گونه که واحدهای 
فوالدســازی در زمینــه تامیــن آب خــود تقریبا خودکفا شــده اند باید در 
زمینــه بــرق نیــز بــه خودکفایی برســند، هرچنــد در این راســتا متحمل 
هزینه های بسیاری می شوند، اما چاره ای جز این کار نخواهند داشت 

و نمی توان به اقدامات دولت دل بست.
سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان ترین و راحت ترین 
راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد؛ اما در این 

حال پرهزینه ترین راه نیز هست چراکه این اقدام آسیب های سنگینی 
به اقتصاد کشور زده و قیمت محصوالت مهمی همچون میلگرد، ورق، 
آهــن، ســیمان و... را افزایــش می دهد و در نتیجــه آن افزایش تورم را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن سیاســت موجب شــده درکنار ریســک 
نتایج مذاکرات هســته ای و سیاســت های اقتصادی دولت، یک ریسک 
تازه هم به این صنایع و همچنین بازار ســرمایه اضافه شــده و بر عدم 
کارآیی آن بیفزاید. قطعی برق و گاز یقینا عملکرد شرکت های بورسی 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بنابراین شرکت هایی که قطع برق و گاز 
شــامل آن هــا شــده اســت، با افــت تولید، فــروش، صــادرات، ارزآوری، 

درآمدزایی، سودآوری و گردش مالی مواجه می شوند.
از طــرف دیگــر بــه  دلیل مشــکالتی کــه در تولید و مصــرف گاز در 
زمســتان وجــود دارد، هــر ســال برخی از صنایع با قطــع گاز هم مواجه 
می شــوند و ایــن یعنــی در تابســتان قطــع بــرق و در زمســتان قطع گاز 
می توانــد چالــش تولیــد را در صنایــع بیشــتر کنــد. از طرفــی دولــت و 
مجلــس بــا هــدف جبــران منابــع بودجه ای و حرکت به ســمت توســعه 
صنایع پایین  دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع 
پتروشــیمی را نیــز اعمــال کــرد که زیان ناشــی از این افزایــش قیمت ها 
و همچنیــن قطعــی  بــرق ضربــه ای جــدی به این شــرکت ها و به تبع آن 
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بــر پیکــر نیمه جــان صندوق هــای بازنشســتگی وارد خواهد کــرد. برخی 
برآورد ها نشان می دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن 
اســت درصــورت بــه  نتیجــه  نرســیدن طرح هــای انتقــال آب، فعالیــت 

صنایع را با چالش جدی مواجه کند.
شــاید بتــوان صنعــت فــوالد را مهم تریــن صنعتــی دانســت که با 
قطعــی بــرق و محدودیــت مصرف گاز دچــار زیان های جدی می شــود. 
ایــن صنعــت پــس از صنعــت پتروشــیمی، دومیــن صنعتــی اســت کــه 
بخش مهمی از ارزش بازار بورس کشــور را در شــامل می شــود. جالب 
اینجاســت کــه عمومــا بــه گونــه ای رفتار شــده اســت که شــرکت هایی 
کــه صاحــب نیــروگاه هســتند نیــز مجاز نیســتند بــا برق تولیــدی خود 
کار کننــد و دولــت آن هــا را وادار کــرده اســت کــه برق تولیــدی را وارد 
شبکه سراسری برق کنند. قطع برق و گاز همچنین به توقف فعالیت 
واحدهــای احیــای مســتقیم، ذوب، ریخته گــری، نــورد، ذوب القایــی 
و قــوس الکتریکــی و کنسانتره ســازی نیــز منجــر خواهــد شــد و عمــال 
شرکت های فوالدسازی در دوره قطعی برق و گاز به طور کامل تعطیل 

خواهند بود.
اثر قطع برق و کاهش مصرف گاز بر صنعت فوالد حتی بیش از 
آثار قطع برق بر صنعت ســیمان اســت. گزارش ها نشــان می دهد که 

191 میلیارد تومان خسارت به بخش فوالدی و صنعتی کشور از بابت 
قطعی برق وارد شده است. 

قطــع بــرق و گاز، میزان تولید و فروش شــرکت ها را کاهش داده 
و منجر به افت درآمد شــرکت های تولید کننده فوالد و افزایش قیمت 
در بازار شده است و اثر قطع برق و گاز صرفا بر بازار داخلی نیست و 
گزارش های موجود نشــان می دهــد این محدودیت ها منجر به کاهش 
حجــم صــادرات فــوالد ایــران شــده اســت. به طــور کلی، تــداوم قطعی 
برق و گاز در از دســت دادن جایگاه تولید فوالد کشــور در دنیا بســیار 
تاثیرگــذار اســت؛ اگرچــه میــزان تولیــد فــوالد در ماه هــای ابتدای ســال 
جــاری کاهــش داشــته اســت؛ بــا این حــال توانســته ایم همچنــان رتبه 
دهــم تولیــد فــوالد جهان را حفظ کنیم که در صــورت تداوم قطعی گاز 

جایگاهمان را از دســت خواهیم داد.
تولیدکننــدگان  و  نمــی داد  رخ  اتفاقــی  چنیــن  کــه  صورتــی  در 
محصوالت فوالدی کشــور می توانســتند با ظرفیت کامل خود فعالیت 
کنند، جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان فوالد جهان باالتر از رتبه های 
کنونی بود و حتی در این شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش ارزآوری 
فعالیت های اقتصادی، صادرات مقاطع فوالدی می توانســت با جدیت 

بیشتری دنبال شود و ارز بیشتری به کشور وارد شود.
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حضور پرقدرت شرکت گهرزمین
در بازارهای خارجی

شرکت سنگ آهن گهر زمین از جمله معدود شرکت های سنگ آهنی 
و معدنی است که در یک سال اخیر موفق شده درآمدزایی و سودآوری 
باالتری در مقایســه با ســال قبل داشــته باشد؛ در حالی که بسیاری از 

شرکت های هم گروه آن با افت سودسازی مواجه شده اند. 
ایــن موفقیــت بــه دلیــل فــروش مناســب در بــازار داخــل و تــداوم 
صادرات با وجود تحریم هاست و از سوی دیگر، نرخ فروش محصوالت 
شرکت از ۸ درصد شمش فوالد خوزستان به ۸.9 درصد افزایش یافته 
که در نوع خود اقدام قابل توجهی به شمار می رود و شتاب درآمدزایی 
را بیش از پیش کرده و همین موضوع سبب شده تا از سایر شرکت های 

هم گروه خود فاصله بگیرد.
بر اساس اطالعات منتشر شده، شرکت سنگ آهن گهر زمین در 
آذر ســال 1۴01 بالغ بر 1.1 میلیون تن انواع محصوالت را در بازار داخل 
و ۳۴9 هزار تن در بازارهای خارجی به فروش رســاند که در مقایســه با 

آبان شاهد رشد جالب توجه 5۳ درصدی هستیم.
این شــرکت که ســال مالی منتهی به آذر دارد، در مجموع عملکرد 
12 ماهــه منتهــی بــه آذر ســال جــاری موفــق به فــروش به مقــدار 1۳.2 
میلیــون تنــی شــد که تنهــا اندکی از عملکرد ســال گذشــته کمتر اســت 
امــا؛ ایــن نکتــه را باید مدنظر داشــت که صادرات محصوالت شــرکت به 
بازارهــای هــدف خارجــی در ســال جاری به مراتب بهتر از ســال گذشــته 
بــوده اســت. در ســال گذشــته مجموع کل مقــدار فــروش خارجی کمتر 
از ۴۳ هــزار تــن بود اما؛ عملکرد عالی شــرکت در ســال جــاری در زمینه 

صــادرات، حجــم فــروش خارجــی را به رقم جالب توجــه 1.1 میلیون تنی 
رساند که با توجه به رشد نرخ ارز در کشور، درآمد قابل توجهی را عاید 

شرکت می کند.
آمارها نشــان می دهد که »کگهر« در ســال مالی 1۴01 خود، بالغ 
بــر ۳00 هــزار و 595 میلیــارد ریال درآمد فروش شناســایی کرده که در 
مقایســه با عملکرد ســال مالی 1۴00 رشــد قابل قبول ۳۶ درصدی را به 

معرض نمایش می گذارد.
بیشترین درآمد شرکت از محل فروش گندله به دست می آید که 
آن را در بــازار آزاد بــه نــرخ ۳۸ میلیــون ریــال بــه ازای هر تــن به فروش 
رســانده و در بورس کاال به قیمت هر تن ۳1.5 میلیون ریال در هر تن 

به طور میانگین نرخ گذاری شده است.
مهیــا شــدن بســتر فــروش گندله در بــورس کاال برای شــرکت گهر 
زمین بســیار خوش یمن بوده؛ چراکه در ســال مالی 1۴00 این شــرکت 
تنهــا در بــازار آزاد گندلــه به فروش رســانده و مقــدار آن 1.2 میلیون تن 
بــود، امــا حضــور در بورس کاال و اســتفاده از بســتر شــفاف و پرتقاضای 
بورس کاال سبب شده تا میزان فروش گندله شرکت با جهشی بلند به 

۴ میلیون تن نزدیک شود.
به این ترتیب، با توجه به حاشیه سود حدود 50 درصدی »کگهر« 
در ادوار گذشته، می توان گفت باید منتظر اعالم تحقق سود حدود 1۴5 
هزار میلیارد ریالی در این شرکت باشیم. الزم به ذکر است که در سال 

مالی 1۴00 سود محقق شده به مبلغ 10۷ هزار میلیارد ریال بود.
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 افزایش امید سرمایه گذاران با عملکرد قابل قبول کگل؛
تنور زمستان گل گهر گرم می شود

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از جمله شرکت های بزرگ معدنی 
کشــور بــه شــمار مــی رود کــه نقــش بــه ســزایی در ایــن صنعــت ایفا 
می کند. این شــرکت با تامین خوراک کارخانجات فوالدی کشــور، به 

زنجیره تولید فوالد در کشور کمک شایانی می کند.
بهره منــدی از ذخایــر قابــل توجــه معــادن ســنگ آهــن، دپــوی 
محصوالت در بنادر صادراتی، دسترسی به خطوط لوله گاز سراسری، 
دارا بودن ایســتگاه ریلی و دسترســی آسان به خطوط سراسری حمل 
و نقل از جمله مزیت های رقایتی این شــرکت نســبت به سایر رقبا به 

شمار می رود.
بــر اســاس اطالعات منتشــر شــده، شــرکت گل گهر پیــش بینی 
کــرده در طــی ســال 1۴01 بالــغ بــر 1۳.5 میلیون تن کنســانتره و 10.۴ 

میلیون تن گندله تولید کند.
عملکرد این شــرکت در آذر ماه ســال جاری نشــان می دهد که با 
تولید 1.۳ میلیون تن انواع محصوالت در این ماه، جمع کل تولیدات 
در دوره 9 ماهه به بیش از 1۷.۶ میلیون تن رسیده است. در واقع با 
گذشــت ســه فصل از ســال 1۴01 بالغ بر ۷.۸ میلیون تن گندله تولید 
شــده که نشــان از پوشــش ۷5 درصدی برنامه دارد و در کنســانتره با 

پوشش ۷2 درصدی، به میزان 9.۸ میلیون تن تولید شده است. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال جاری مقدار فروش 
داخلی کنسانتره و گندله به ترتیب به 1.5 و 9.۸ میلیون تن برسد و 
500 هزار تن کنســانتره و 1.۶ میلیون تن گندله به مشــتریان خارجی 

خود بفروشد.
مقدار فروش محصوالت در آذر ماه بیش از 1.1 میلیون تن بوده 

و بــه ایــن ترتیــب، در 9 ماهــه منتهــی به آذر ماه ســال جــاری بیش از 
10 میلیــون تــن فــروش صــورت گرفته کــه تقریبا معــادل فروش مدت 
مشــابه ســال گذشته است. این شرکت موفق شده با فروش بیش از 
۸.5 میلیــون تــن گندلــه و1.۴میلیون تن کنســانتره در 9 ماه، عملکرد 

قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.
نکته قابل توجه در عملکرد سال جاری شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر این است که میزان صادرات رونق گرفته و تا پایان نهمین ماه 
از ســال جاری بالغ بر 1.5 میلیون تن گندله و کنســانتره به بازارهای 
هدف خارجی ارســال شــده اســت؛ این در حالی است که در کل سال 
قبل تنها ۳90 هزار تن صادر شده بود. بنابراین، با توجه به افزایش 
میــزان صــادرات و رشــد نــرخ ارز در داخــل کشــور، درآمــد ارزی قابــل 

توجهی نسبت به سال های گذشته عاید »کگل« خواهد شد.
از ســویی، نرخ هــای فــروش محصوالت شــرکت بــه دلیل کاهش 
قیمــت کامودیتی هــا در بازارهای جهانی به ســبب تغییر و تحوالت در 
بازارهــای کشــورهایی همچــون چیــن و اثــرات پاندمی کورنا به ســطوح 
سال گذشته نرسیده اما؛ روند آن رو به رشد است و تاکنون به طور 
میانگین، شــرکت کنســانتره را به نرخ 2۸.9میلیون ريال در هر تن و 
گندله را به نرخ ۳0.۷ میلیون ريال به فروش رســانده اســت که امید 

می رود در ادامه سال صعود قیمت ها تداوم یابد.
با این اوصاف و با توجه به عملکرد جاری، انتظارات سهامداران 
و ســرمایه گذاران از شــرکت گل گهــر بــاال رفته و می توان امید داشــت 
فراتــر از بودجــه خــود درآمــد فــروش کســب کنــد و با گرم کــردن تنور 

زمستان، سال خوبی را به پایان برساند.
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قیمت گذاری دستوری همچنان راهکار اصلی مهار تورم؛

جبران زیان تولیدکنندگان
از جیب مصرف کننده نهایی

پرهام کریمی
دولت ها همواره سیاست های مختلف و متفاوت اقتصادی را در پیش 
می گیرند، اما شاید یکی از ماناترین سیاست هایی که دولت های مختلف 
چه اصولگرا و چه اصالح طلب در شرایط بحرانی برای کنترل قیمت ها 
به آن متوســل می شــوند، قیمت گذاری دستوری است. سیاستی برای 
کنتــرل قیمت هــا و تــورم که نه تنهــا تولیدکنندگان را از پــای درآورده و 
حتی تعدادی را ناچار به توقف تولید کرده است، بلکه برخالف آنچه از 
ظاهر این سیاست پیداست، در نهایت مصرف کنندگان را نیز متحمل 

ضررهای هنگفت می کند. 
معضــالت  از  یکــی  عنــوان  بــه  همــواره  دســتوری  قیمت گــذاری 
صنعتگران به خصوص در چند سال اخیر مطرح می شود. این سیاست 
کنترلی - دســتوری سال هاســت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت 
ها برای مهار تورم استفاده شده است تا به ظاهر بار افزایش قیمت ها 
بــه خصــوص قیمت مواد اولیه به مصرف کننده منتقل نشــود. در حالی 
که در ظاهر و اسم این سیاست چیزی جز حمایت از مصرف کننده دیده 
نمی شــود، اما نتیجه و تجربه چندین ســال به کارگیری این سیاست در 
صنایع مختلف، گویای ناکارآمدی مطلق این سیاســت حتی در حمایت 

از مصرف کنندگان است.
همان طور که از اســم آن پیداســت، قیمت گذاری دستوری موجب 
می شــود تولیدکننده نتواند قیمت ها را متناســب با افزایش قیمت مواد 
افزایش دهد و این ســرکوب قیمت برای تولیدکننده تبعاتی دارد که به 
طور قطع در زنجیره تولید و مصرف به مصرف کننده نیز منتقل می شود. 
یکــی از مهم تریــن تبعاتــی که شــاید تاثیــر آن اکنون نیز بــه وضوح قابل 
مشــاهده اســت،  کاهــش عرضــه در کنــار کاهــش کیفیــت اســت. مثال 
واضــح کاهــش عرضــه و کیفیــت را می توان در خودروســازان مشــاهده 
کــرد. خودروســازان در حالــی پــس از بازگشــت تحریم ها در ســال 9۷ با 
تشــدید قیمت گــذاری برای مهار تورم مواجه شــدند کــه هم هزینه مواد 

اولیــه بــه صورت جهانی باالرفته بــود و هم دور زدن تحریم ها به هزینه 
خودروســازان افــزوده شــد. در چنیــن شــرایطی خودروســازان بــه ناچــار 
دســت به دامان کاهش تیراژ برای مقابله با زیان ســازی بیشــتر شــده و 
از طرفی ســعی کردند با کاهش کیفیت قطعات و ســفارش قطعاتی با 
کیفیتــی پایین تــر به قطعه ســازان، از هزینه تولید و زیــان خود بکاهند. 
البتــه بایــد در نظر داشــت، بخش دیگــری از افت کیفیت در محصوالت 
خودروســازان به دلیل تشــدید تحریم ها بود که موجب ورود قطعاتی با 

کیفیت پایین به کشور می شد.
نمونــه دیگــر ایــن سیاســت غلــط را می تــوان در گــزارش تحقیق و 
تفحــص مجلــس از فــوالد مبارکــه دید. 92هــزار میلیــارد تومان تخلف 
کــه بیــش از 5۷هــزار میلیــارد آن مربــوط بــه سیاســت گذاری های غلط 
دولــت در قیمت گــذاری دســتوری، بــود که در گــزارش مجلس اصال به 
آن اشــاره نشــد. قیمت گذاری دستوری سیاســتی که سال هاست بالی 
جان اقتصاد کشــور شــده اســت و نه تنها فوالد بلکه صنایع دیگر نیز 
از برکات این سیاستگذاری لطمه خورده اند. رانت و قساد دو مقوله ای 
هستند که هرکجا پای قیمت گذاری دستوری به میان آمده، حرف اول 

را در آن صنعت زده است. 
کاهــش تولیــد، کاهــش محســوس کیفیــت، رانــت و ایجــاد بــازار 
ســیاه کــه قیمت هــا را چندیــن و چنــد برابــر می کنــد. تنها اثــرات منفی 
این سیاســت شکســت خورده نیســتند و طبق قوانین متعدد که وزیر 
اقتصــاد نیــز به آن ها اشــاره کرده اســت، دولت مکلف بــه جبران زیان 
تمامی افرادی اســت که از قیمت گذاری غیرکارشناســی آسیب دیده اند 
و بــه گفتــه احســان خاندوزی، دولــت حمایت از تمامــی تولیدکنندگان 
و صادرکنندگانــی کــه از محــل قیمت گذاری دســتوری و غیرکارشناســی 
دچــار زیــان یــا کاهــش ســود شــدند را وظیفه خــود می دانــد. زیانی که 
تولیدکنندگان به دلیل سیاست اشتباه دولت می کنند و هزینه جبران 

آن نیز از جیب مردم داده می شود. 
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چه سرنوشتی در انتظار
اقتصاد جهانی در سال 2023 است؟

 حتــی قبــل از تهاجــم تمــام عیــار روســیه بــه اوکراین، بهبــودی مورد 
انتظــار شــرایط در بیــن بخش هــا و حوزه هــای مختلفــی کــه پــس از 
همــه گیــری کرونــا انتظــار بهبــود در آن ها وجود داشــت، شــکننده و 
نابرابــر بــود و بهبــود بخش هایــی کــه بیشــترین ضربه تحمیلــی را از 
اتفاقــات چنــد ســال اخیــر همچون همه گیــری کووید داشــتند، عقب 

مانده است. 
تنگناهای تداوم عرضه پایدار، افزایش هزینه های واردات مواد و 
انرژی مورد نیاز و تداوم اثرات مستمر این بیماری همه گیر بر سرعت 
بهبود تاثیر گذاشته است. همچنین قبل از شروع جنگ روسیه علیه 
اوکراین به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی که اوضاع 
آن تنهــا بــا شــروع جنــگ بدتــر شــد، تــورم قوی تری کــه بیشــتر از حد 

انتظار طول کشیده است، در سرتاسر جهان ظاهر شد.
جنــگ اوکرایــن در کنــار تعطیلــی شــهرهای بــزرگ و بنــادر چیــن 
بــه دلیــل سیاســت ســختگیرانه مهار کوویــد که به سیاســت کوویدفر 
شــناخته مــی شــود، در ایــن کشــور و تشــدید کلــی سیاســت پولی در 
بحبوحه نگرانی ها از شــتاب گرفتن تورم در سراســر جهان، پیامدهای 
قابل توجهی برای رشد اقتصادی در سراسر جهان دارد. انتظار می رود 
که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده به طور قابل توجهی ضعیف تر از  

مقدار پیش بینی شده در بیشتر اقتصادها باشد.
مشکالت مورد انتظار اقتصادی که رشد اقتصاد جهانی را به ویژه 
در اروپــا کنــد می کندبه دالیل مختلفی همچون تداوم تحریم واردات 
نفــت و زغــال ســنگ از روســیه خواهــد بود کــه البتــه در پیش بینی ها 

برای سال 202۳ گنجانده شده است. 
در چنــد مــاه اخیــر و بــا تشــدید تــورم و تــداوم غیرمنتظــره آن 
علی رغم تمام سیاست های مهاری، قیمت  کاالها به طور قابل توجهی 
بــه افزایــش خــود ادامــه داده اســت کــه نشــان دهنده اهمیــت عرضه 

انرژی و همچنین مواد از سوی روسیه است. 
روســیه و اوکرایــن در بســیاری از بازارهــا، بــر فشــارهای تورمــی 
موجود افزوده و درآمد واقعی و معلق را به ویژه برای آسیب پذیرترین 

قشر خانوارها با درآمد متوسط و پایین تحت تأثیر قرار داده اند. 

در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور، با توجه به وابستگی 
به واردات محصوالت کشاورزی از روسیه و اوکراین، خطر کمبود مواد 
غذایی باال اســت. باید در نظر داشــت که در نتیجه چنین مســائلی و 
همچنین تعطیلی در چین به دلیل سیاســت صفر کووید، فشــارهای 

عرضه نیز تشدید شده است.
جنگ و همچنین تعطیلی در چین به دلیل سیاست سختگیرانه 
مهار کووید که البته اندکی تعدیل شــده اســت، خطرات قابل توجهی 
در خصــوص تحقیــق پیش بینی ها درباره رشــد تولیــد ناخالص داخلی 
قــرار داده اســت. همچنــان ممکن اســت ســویه ای جدید، مســری تر یا 
تهاجمی تــر از انــواع کوویــد ظاهــر شــود، از جملــه انواعــی کــه بیشــتر 
مســتعد فــرار از مصونیــت به دســت آمــده قبلی هســتند و در صورت 
اجرای قرنطینه های ســخت گیرانه یا اجرای سیاســت های صفر کووید 

به طور حتم اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
در صــورت تــداوم یــا تشــدید مســائل مربــوط بــه بخــش امالک و 
مســتغالت چیــن و تامیــن برق، نتایــج در چین می توانــد ناامیدکننده 
باشد که می تواند از طریق پیوندهای تجاری جهانی اثرات نامطلوبی 

بر سایر اقتصادها نیز داشته باشد. 
محصــوالت  از  فراتــر  تورمــی  فشــارهای  اقتصادهــا،  بیشــتر  در 
غذایــی و انــرژی گســترش یافتــه و بیشــتر شــده اســت بــه ایــن دلیــل 
کــه کســب وکارها در سراســر جهــان شــروع بــه انتقــال هزینه هــای 
بــاالی تولیــد، بــه مصرف کننــدگان خــود کرده اند که بــه وضعیت مالی 
مصرف کننــده و اعتمــاد مصرف کننــده لطمــه می زنــد. این امــر به نوبه 
خــود مــی توانــد، باعــث ایجاد شــوک قیمتی مجــددی در بــازار مالی با 
پیــش بینــی سیاســت پولی محدودتر شــود و آســیب پذیری ناشــی از 
سطوح باالی بدهی و افزایش ارزش دارایی ها را دوچندان کند. عالوه 
بر این، یک جنگ طوالنی مدت ممکن اســت تأثیرات جهانی بزرگتری 
نســبت به آنچه در حال حاضر تصور می شــود داشــته باشــد، به ویژه 
در اروپا که چالش های کاهش مصرف گاز و زمستان سردتر می تواند 
منجر به کمبود گاز شــود و بســیاری از کشــورهای اروپایی را به رکود 

در سال 202۳ سوق دهد. 

11

دی 1401



مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس: 
سوبسید عامل توسعه نیافتگی 
حمل ونقل ریلی است

طاهره گودرزی
مدیرعامــل صبــا فــوالد خلیــج فــارس یکــی از دالیــل عــدم توســعه 
حمل ونقــل ریلــی را وجــود سوبســید در مســاله ســوخت دانســت و 
اظهار کرد که جاده، ماشــین آالت و حتی محیط زیســت ما کشــش 
این حجم از حمل ونقل جاده ای را ندارد و در نتیجه تنظیم قیمت به 

عنوان مهم ترین مساله در این خصوص خودنمایی می کند.
احسان دشتیانه در گفت وگو با عصر اقتصاد افزود: اکنون نرخ 
گاز و بــرق بــرای مصــارف خانگــی اســتاندارد نیســت و بایــد بتوانیم با 
مردم صادقانه حرف بزنیم و مردم را آگاه کنیم که این میزان مصرف 

انرژی خانگی با این قیمت واقعا باالست.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه چالــش انــرژی کــه در ســال های اخیــر 
گریبان صنعت فوالد را گرفته است، گفت: اساسا چالش انرژی یک 
چالــش جــدی برای کل کشــور اســت که بایــد برای آن چاره ای شــود، 
اما صبا فوالد در منطقه جغرافیایی درســتی واقع شــده اســت که از 
ابتدا این منطقه در طرح های توسعه ای بوده است که شرکت ما نیز 
در این طرح های توســعه ای بوده و زیرســاخت های مشــترک آن دیده 
شــده اســت؛ امــا بــرای مســاله انرژی باید فکر اساســی کــرد که بارها 
تمام مدیران عامل شرکت های فوالدی و مسئوالن به آن پرداخته اند.
او ادامــه داد: یکــی از راهکارهــای اساســی بــرای ایــن معضــل، 
سرمایه گذاری در زیرساخت های به طور خاص نفت و گاز است و به 
تبــع آن ســرمایه گذاری در بــرق اســت کــه باز پیش نیاز آن گاز اســت. 
بــرای ســرمایه گذاری در گاز وبــرق دولــت باید پیش قدم شــود، اما در 
بحث گاز هم شرکت های مادر نیز می توانند در این زمینه وارد شوند.
مدیرعامــل صبــا فــوالد خلیــج فــارس معتقد اســت: بــرای اینکه 
درصنعــت گاز بــا توجــه بــه گفته وزیر نفت نیاز بــه 2۴0 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری است، در بخش کالن باید تغییر سیاست داده و اجازه 
دهیــم بخــش خصوصــی در این زمینه وارد شــود. به تبع این موضوع 
ســرمایه گذاری در بــرق کــه نیاز اولیه آن هم گاز اســت. در زمینه گاز 
هم شرکت های بزرگ و مادر می توانند ورود کنند؛ اما دولت فضایی 
دارد که گاز هم مانند نفت ملی و کامال به شیوه ی دولتی اداره شود.

دشتیانه در خصوص رویکرد دولت در گرفتن برق و گازی که با 

ســرمایه خصوصی تولید شــده گفت: شرکت های فوالدی اگر نیروگاه 
در خــود کارخانــه داشــته باشــند اینگونــه نخواهــد بود. ایــن اتفاق در 
شــرایطی اســت کــه هــم گــروه هســتند و دولــت آن را مربــوط به کل 

شبکه می داند که این موضوع هم از نظر بنده اشتباه است. 
مــگاوات در  بنیــاد ســرمایه گذاری ۴ هــزار  ادامــه داد: مثــال  او 
زمینــه ی بــرق ســرمایه گذاری دارد و بــه عنــوان مثــال زمانــی که فوالد 
کاوه نیاز به برق دارد شــبکه، اجازه تخصیص برق به این کارخانه را 
نمــی دهــد کــه ایــن اتفاق از نظر من غلط اســت. به عنــوان نمونه ای 
دیگــر هلدینــگ مــا ۸00 مگاوات در تبریز برق تولید می کند و  مجددا 

این برق به مجموعه ما در زمان کمبود برق اختصاص نمی یابد.
 از نظــر مدیرعامــل صبــا فــوالد خلیــج فــارس، چنیــن رویکــردی 
درســت نیســت و اگر کســی در زمینه برق ســرمایه گذاری کرده است 

باید شرایط متفاوتی داشته باشد. 
دشــتیانه خاطرنشــان کرد که راهکار این اســت که اجازه دهند، 
بخش خصوصی ســرمایه گذاری کند و بهره ســرمایه گذاری خود را نیز 

ببرد.
مدیرعامــل صبــا فوالد خلیج فارس در خصوص قیمت انرژی در 
بخــش صنعــت گفــت: در بخش صنعت ایــن اختالف خیلــی پایین تر 
است و می توان آن را نوعی امتیاز و مزیت رقابتی در نظر گرفت. به 
عنوان مثال در صنعت فوالد که کامال خصوصی است، کارخانه ای در 
وسط کشور زمانی که می خواهد کاالی خود را صادر کند هزینه های 

حمل ونقل خود را نیز در نظر می گیرد. 
بــه عقیــده دشــتیانه، شــما زمانی که برای صنایــع انرژی و گاز را 
قیمت گذاری می کنید باید قیمت حمل ونقل در کنار قیمت صادراتی 

گاز را در نظر بگیرید و با همان قیمت به صنایع بدهید.
او همچنیــن گفــت کــه مصــرف گاز خانگــی مــا حــدودا دو برابــر 
مصــرف اتحادیــه اروپاســت. ایــن موضوع به این دلیل اســت که همه 
اروپــا بــا گاز گــرم نمی شــوند و همچنیــن قیمتگــذاری اشــتباه موجــب 

افزایش مصرف و عدم صرفه جویی می شود.
او همچنیــن در خصــوص افزایــش قیمــت دالر بــرای صنایعی که 
صــادرات دارنــد، گفــت: کاهــش ارزش پــول ملــی بــه نفــع هیچکــس 
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نیســت؛ امــا غیرواقعــی بــاال نگــه داشــتن ارزش پــول هم کار درســتی 
نیســت. به نظر من ما مدام آســیب روزهایی را می خوریم که در طی 
ســالیان و در طــی چنــد دهــه بــه صورت دســتوری تــالش کردیم همه 

چیز را کنترل کنیم.
مدیرعامــل صبا فــوالد خلیج فارس همچنین افــزود: برای اینکه 
اقتصــاد مــا اصــالح شــود بایــد دوره ای ســخت را پشــت ســر بگذاریم 
کــه بخشــی از آن بــه اجبــار تحریم اســت؛ امــا اگر بخواهیــم موضوع 
افزایش نرخ ارز را به صورت مقطعی بررسی کنیم باید گفت: بله با 
افزایــش نــرخ ارز در واقــع صادرات اقتصادی تر شــده و در مجموع به 
نفع صادرات کشــور و به نفع ارزآوری کشــور اســت که در بلند مدت 
این ارزی که وارد کشــور می شــود باعث کاهش قیمت ارز می شــود. 
کــه در کل بــه این معناســت کــه هرچقدر صادرات به صرفه تر باشــد 

برای اقتصاد کشور بهتر است. 
بــه نظر دشــتیانه بیشــتر از اینکــه خود نرخ ارز مهم باشــد، تک 

نرخی شدن قیمت ارز مهم است.
او در خصــوص مزایــای تــک نرخــی شــدن قیمــت ارز نیــز گفــت: 
اگر نرخ ارزهای رســمی و غیر رســمی به هم نزدیک تر باشــد، انگیزه  

ارزآوری نیز بیشتر می شود.
مدیرعامــل صبــا فوالد خلیج فارس در بخش پایانی در خصوص 
وضع این شــرکت در پایان ســال مالی گفت: با توجه به اینکه عمده 
شــرکت های فــوالدی بــه دلیــل کاهــش قیمت جهانی کاهش ســود را 
داشــتند؛ امــا در پایــان ســال مالــی 1۴00 بــه دلیــل افزایــش تولیــد و 

فروش، سود شرکت طبیعتا باالتر از سال گذشته خواهد بود.
دشــتیانه بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد شــرکت 15درصــد افزایــش 
داشــته، بیــان کــرد: در ســال مالــی1۴00، توانســتیم رکــورد تولیــد را 
بزنیم. متوســط تولید ماهانه در 2  ماه اول ســال مالی که هنوز تیم 
جدیــد مدیریتــی اســتقرار پیــدا نکــرده بــود، ۶0 هــزار تن بــود و اگر با 
همــان سیســتم ادامــه می دادیم، قطعــا تولید 25درصــد کاهش پیدا 
می کرد، اما با تالش پرســنل و با ســاختارهای مدیریتی جدید آن هم 
در مدیریــت بهره بــرداری ایجــاد شــد و تعمیراتــی کــه صــورت گرفــت، 
تولید شــرکت در مقایســه با ســال مالی 1۳99 افزایش پیدا کرد و به 

9۷0 هزار تن رسید.
او  به ظرفیت اولیه صبا فوالد اشــاره کرد و گفت: ظرفیت اولیه 
یک و نیم میلیون تن بوده است که بعد از تغییرات در نهایت کارخانه 
بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 250هــزار تــن تحویــل گرفتــه شــده اســت. 
برنامــه صبــا فــوالد در ســال مالــی 1۴01 این اســت کــه اول به ظرفیت 
تولیــد یــک میلیــون و 250 هــزار تــن برســد و بعد از آن ســال آینده با 
اصالحاتی که در دستور کار داریم به ظرفیت 1.5 میلیون تن برسیم.  
فــارس درخصــوص طــرح هــای  فــوالد خلیــج  مدیرعامــل صبــا 
توســعه ای شــرکت خاطرنشــان کرد: تا قبل از پایان ســال 1۴01 دنبال 
کلنگ زنی فاز دوم صبا فوالد برای اجرای توســعه هســتیم که شــامل 
تکمیل زنجیره فوالدسازی،  نورد و احیا می شود که 1.5 میلیون تن 
ذوب، 1.5 میلیون تن نورد و 1.5 میلیون تن احیا را در برنامه داریم 
که اگر استارت کار را از امسال بزنیم، تا 1۴0۴ ، 1.5 میلیون تن ذوب 

راه اندازی خواهد شد.
دشــتیانه تاکید کرد: در بلندمدت یعنی افق 1۴10،  ظرفیت کل 

زنجیره صبا فوالد خلیج فارس به ۳میلیون تن خواهد رسید. 
او در خصــوص رســیدن بــه ظرفیــت و برنامــه ســال 1۴0۴ گفت: 
رسیدن به ظرفیت تولید باال چند الزام دارد. اولین مورد، برنامه ریزی 
صحیــح بــرای بازار اســت بــه این معنی کــه ما باید بفهمیــم این تولید 
در چــه بــازاری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در برنامه ریــزی اولیــه 
21میلیون تن صادرات دیده شده و ۳۴ میلیون تن هم مصرف داخلی 
در نظر گرفته شده است. مصرف داخلی ۳۴ میلیون تنی به معنی آن 
است که به ازای هر نفر ۳۸0کیلوگرم فوالد در نظر گرفته شده است 
که برای دســتیابی به این عدد ما نیاز به رشــد اقتصادی ۸/5درصدی 
داریم. به هر میزان که باور داریم این رشد اقتصادی به دالیل متعدد 
اتفــاق نمی افتــد، بایــد از ســهم ۳۴ میلیــون تــن نیــاز داخــل بــه ســهم 
صــادرات اضافــه کنیــم. این درحالیســت که مــا امروز 10 تــا 12میلیون 
تــن صــادرات داریــم که ناپایدار نیز هســت. در نتیجــه مهم ترین الزام 
بــرای رســیدن بــه افــق 1۴0۴ برنامه ریزی صحیح برای ســه برابر کردن 
صــادرات فــوالد ایــران اســت. مورد بعدی زیرســاخت و ســرمایه گذاری 

برای توسعه آن است.
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آشنایی با تنها حامی دولتی 
صنایع کوچک

حــدود دو ســوم اشــتغال جهان، بیــش از نیمی از تولیــد ناخالص داخلی 
کشــورها، مهم ترین عامل کاهش بیکاری، زمینه ســاز پایداری اجتماعی، 
کارآفرینی باال، استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، ابزار توسعه اقتصاد 
و ....، همه و همه از خصوصیات بنگاه های کوچک و متوســط اســت که 
امروزه مهم ترین نقش در شکوفایی اقتصاد هر کشوری را دارند. بخشی 
از این بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنایع بوده که شــاهرگ 
حیــات و موفقیــت آن هــا، وجــود و تــداوم تامیــن مالــی فعالیت  هایشــان 

است. 
تامین مالی همیشــه یکی از مهم ترین مســائل و دغدغه های فعاالن 
اقتصادی در هر کشوری بوده است که دستیابی به آن روش های مختلفی 
دارد، یکــی از ایــن روش هــا، تامیــن مالــی بــه پشــتوانه ضمانت نامه هــای 
اعتباری است. این نوع ضمانت نامه معموال از سوی صندوق های ضمانت 
اعتبــاری بــا پشــتوانه دولت ارائه می شــوند کــه هدف اصلی آنهــا، پرکردن 

شکاف تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط است.
صنایــع کوچــک و متوســط می تواننــد باعــث شــکوفایی اقتصــادی و 
اشــتغال در هــر کشــوری شــوند، امــا همــواره مشــکالتی بــر ســر راهشــان 
هست که باید دولت ها با نقش حمایتی خود این مشکالت را حل و فصل 
کنند تا برآیند مثبتی بر روی اشتغال و شکوفایی اقتصادی داشته باشند.

از همین رو در ســال 1۳۸۳ »صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچــک«، زیرمجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا ماهیتی کامال 
دولتی برای حمایت از صنایع کوچک تاســیس شــد. این صندوق با هدف 
تســهیل در تامیــن مالــی و تســریع در اجــرای طرح هــای اشــتغال زا در دو 
قالب صدور ضمانت نامه اعتباری و ضمانت نامه پیمانکاری اقدام می کند.

ضمانت نامه اعتباری یک نوع ابزار تامین مالی تجاری بدون ســرمایه 
اســت، یعنــی ابــزاری کــه در قالــب آن ســرمایه یــا منابع مالی مســتقیم از 
ســوی صندوق به بنگاه متقاضی داده نمی شــود، بلکه ریســک بنگاه برای 
بازپرداخــت پوشــش داده شــده و بدین ترتیب بنــگاه می تواند راحت تر به 
تامیــن مالــی بانک هــا، موسســات مالــی و اعتبــاری و حتــی تامین کنندگان 

دسترسی پیدا کند.
ضمانت نامه هــای اعتبــاری مــا در »صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک« شــامل »ضمانت نامــه اعتبــاری بانکــی« و »ضمانت نامه 
خریــد اعتبــاری« اســت. »ضمانت نامــه اعتبــاری بانکی« به نفــع بانک ها، 
موسســات مالــی و اعتبــاری و ســایر نهادهــای قانونــی بــه عنــوان وثیقــه 
بــرای اخــذ تســهیالت از ســوی واحــد تولیــدی صــادر می شــود. همچنیــن 
»ضمانت نامــه خریــد اعتبــاری« به نفع فروشــنده مواد اولیــه، تجهیزات و 
غیره جهت فروش مدت دار به واحد تولیدی صادر می شود تا تولیدکننده 
بــا خیــال راحــت بدون نیاز به اخذ تســهیالت بتواند خرید اعتباری داشــته 
باشد. به عبارتی این ضمانت نامه به عنوان وثیقه برای عدم پرداخت صنایع 

کوچک در سررسید عمل می کند.
قالــب دیگــر ضمانت نامه هــا، انــواع »ضمانت نامه هــای پیمانــکاری« 
اســت. همانطــور کــه از نــام آن معلــوم اســت بــه عنــوان وثیقــه و ضمانت 
در انجــام امــور پیمانــکاری صــادر می شــود. قابلیــت ویــژه ایــن جنــس از 
ضمانت نامه هــا ایــن اســت کــه می توانــد در راســتای فعالیت هــای صنعتی 

شــامل  ضمانت نامــه  نــوع  ایــن  باشــد.  تســهیل گر  بســیار  واحدهــا  ایــن 
»ضمانت نامه شــرکت در مناقصه یا مزایده«، »ضمانت نامه حســن انجام 
کســور  اســترداد  »ضمانت نامــه  و  پیش پرداخــت«  »ضمانت نامــه  کار«، 

وجه الضمان« است.
»ضمانت نامه شــرکت در مناقصه«: همانطور که می دانید زمانی که 
شرکت ها یا اشخاص، خرید کاال یا اجرای پروژه ای را به مناقصه می گذارند، 
بــرای آنکــه مطمئــن شــوند شــرکت کنندگان در مناقصــه بــرای از میــدان 
 به در کردن رقبا پیشــنهادهای نامعقولی نمی دهند و واقعاً قصد انجام کار 
بــا همــان قیمــت و شــرایط را دارند، ضمانت نامه شــرکت در مناقصه طلب 
می کننــد. به عبارتــی، این ضمانت نامه ریســک مناقصه گذارنده درخصوص 
اعالم قیمت های غیرمعقول و انصراف شرکت کنندگان را پوشش می دهد. 
»ضمانت نامــه شــرکت در مزایــده«: ســازمان ها و شــرکت ها معمــوالً 
اموال و لوازم مازاد بر احتیاج خود را از طریق مزایده می فروشند. به منظور 
اطمینان از انجام این عمل و انصراف ندادن برنده مزایده و امضای قرارداد 
مربوطه،  از همه شــرکت کنندگان در مزایده درخواســت می شــود به همراه 

پیشنهاد های خود، ضمانت نامه شرکت در مزایده نیز ارائه کنند. 
»ضمانت نامــه حســن انجام کار«: ایــن نوع ضمانت نامه زمانی صادر 
می شود که کارفرما یا خریدار بخواهد اطمینان یابد پیمانکار یا فروشنده، 
قــرارداد را تمام وکمــال اجــرا می کنــد یــا نــه. در اصــل ذی نفــع ضمانت نامه 
حســن انجام، درصورتی که کاالها یا خدمات را مطابق قرارداد پایه تحویل 

نگرفته باشد، برای مطالبه وجه ضمانت نامه اقدام می کند. 
فروشــنده  قراردادهــا،  بعضــی  در  پیش پرداخــت«:  »ضمانت نامــه 
یــا پیمانــکار به منظــور تأمیــن نقدینگــی الزم بــرای انجــام پــروژه، در همان 
ابتــدای کار، درصــدی از ارزش کاال یــا خدمــت موضوع قــرارداد را به صورت 
پیش پرداخــت از کارفرمــا یــا خریــدار طلــب می کند. کارفرما بــرای اطمینان 
از اینکه در مقابل وجه پرداخت شــده، کاال یا خدمات ارائه خواهد شــد یا 
وجه پیش پرداخت بازپس می شود، از فروشنده یا پیمانکار، تقاضای ارائه 

ضمانت نامه پیش پرداخت می کند.
»ضمانت نامه اســترداد کســور وجه الضمان«: در بعضی از قراردادها 
طرفیــن توافــق می کننــد درصــدی به عنــوان تضمین انجام کامــل و مطلوب 
پــروژه تــا مدتــی نزد کارفرما یا خریدار باقی بمانــد، اما کارفرما می تواند در 
قبال ارائه ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان این وجه را به پیمانکار 

پرداخت کند.
بــا توجــه بــه وضــع تورمــی کشــور، افزایشــی را در هزینــه تولیــدات 
صنعتــی و محصــوالت آن هــا داشــتیم کــه قطعــا ایــن امر موجب می شــود 
تــا ارزش و مبلــغ مناقصات/مزایده هــا افزایــش یابــد، بنابراین الزم اســت، 
متناســب با آن ســقف ریالی ضمانت نامه های پیمانکاری نیز افزایش یابد 
تا امکان بیشــتری جهت اســتفاده از واحدهای تولیدی یا شــرکت کنندگان 
در مناقصات وجود داشــته باشــد. ما در »صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک« در همیــن راســتا و بــرای حمایــت هرچــه بیشــتر خــود از 
صنایــع و کمــک بــه چرخــه اقتصاد کشــور در ســال جاری با اخــذ مصوبات 
الزم ســقف ضمانت نامه هــای پیمانــکاری را از ۷0 بــه 100 میلیــارد ریــال 
افزایــش داده ایــم، تــا بتوانیــم کمــک کوچکی بــه صنایع کوچــک در محقق 
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شدن اهداف آن ها داشته باشیم.
 از مزایــای ایــن نــوع ضمانت نامــه پیمانــکاری صنــدوق می تــوان بــه 
صــدور ایــن ضمانت نامــه بــدون اقدام به مســدودی ســپرده، پائین بودن 
کارمزد آن نســبت به نظام بانکی، و حتی صدور بدون اخذ وثیقه ملکی 
و صرفا در قبال چک و ســفته برای بنگاه های دارای اعتبار مطلوب و ... 

اشاره کرد. 

و اما چرا صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک ؟

در  و  بوده  دولتی  کامال  صندوق  این  ماهیت  شد  گفته  که  همانطور 
راستای  حمایت از صنایع کوچک است، پس بر خالف دیگر نهادهای 
داریم.  سهل گیرانه تری  رویکرد  ضمانت نامه  ارائه  در  ما  مالی  تامین 

کارمزد،  تا 50 درصدی  تخفیف  کارمزد )1/5 درصد(،  نرخ  بودن  پایین 
فرایند الکترونیکی صدور ضمانت نامه، مشاوره رایگان، شبکه گسترده 
وثایق  پذیرش  کشور،  سراسر  در  کارگزاران  و  استانی  و   نمایندگان 
مزایای  از  بخشی  غیره،  و  بانکی  نظام  از  و سهل تر  متنوع  تضامین  و 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نسبت به دیگر نهادهای 

تامین مالی و صندوق ها است.
از ســوی دیگــر اخیــرا صنــدوق طرحــی را آغــاز کرده اســت تــا بتواند 
ضمانت نامه هــای خــود را بــه پلتفرم هــای زنجیره های تامیــن ارائه دهد و 
بدیــن ترتیــب در »تامیــن مالی زنجیره تامین« )SCF( مشــارکت داشــته 
باشد. هدف از این طرح کاهش هزینه های تامین مالی، تسهیل تامین 
کاال و خدمات در قالب زنجیره، استفاده از منابع مالی بانک ها در قالب 
زنجیره و به صورت هدفمند و در نهایت ارائه بهینه خدمات و کاالها به 

هموطنان در قالب زنجیره تامین است. 
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اقتصاد جهانی در سال 2023؛ 
دولت ها چگونه می توانند بحران انرژی 
را در سال 2023 بدتر کنند؟

در پایــان ســال 2022 وزرای انــرژی اتحادیه اروپا ســرانجام به توافق 
رســیدند تا قیمت گاز را که در 180 یورو )159 پوند( در هر مگاوات 
ســاعت )MWh( بــود را  پــس از ماه هــا بــی ثباتــی کــه بــر مشــاغل و 

خانواده های اروپایی فشار وارد کرد، محدود کنند.
بــه گفتــه سیاســت گذاران اتحادیــه اروپــا، گذاشــتن این ســقف، 
تالشــی برای کنترل نیروهای ســرکش بازار اســت که موجب افزایش 
قیمت گاز نزدیک به ۳۴0 یورو در مگاوات ساعت در تابستان گذشته 
شد و پس از آن قیمت برق را به رکورد 1000 یورو در مگاوات ساعت 
رســاندند؛ اما در فصل زمســتان، اروپا به اندازه کافی گاز برای ذخیره 
داشت و از واردات فزاینده گاز طبیعی مایع )LNG( از طریق پایانه های 

جدید گازی سازی مجدد شناور در آلمان و هلند بهره می برد.
در حالــی کــه ایــن مداخله دولت ممکن اســت این تصور را ایجاد 
کنــد کــه بحــران انــرژی ناشــی از تهاجم روســیه بــه اوکرایــن در فوریه 
2022 در نهایــت پایــان یافتــه اســت؛ امــا متخصصــان می گوینــد کــه 

اینطور نیست.
ســقف قیمت گاز تعیین شــده از ســوی سیاســت گذاران اتحادیه 
اروپــا، بیــش از قیمت هــای کلیــدی LNG و هزینــه گاز خریداری شــده 
زودتر از موعد در بازار آتی برای تحویل در زمستان تعیین شده است 

که اکنون حدود ۷0 یورو در مگاوات ساعت معامله می شود.
این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا تامین کنندگان 
اغلــب ریســک قیمــت خــود را در بازارهــای آتــی پوشــش می دهنــد و 
بنابراین ســقف قیمتی باعث قطعیت نبودن می شــود، زیرا پوشش ها 
و حمایت های قیمتی ممکن اســت منعکس کننده حرکات واقعی بازار 
نباشند و این موضوع می تواند منجر به نوسانات بیشتر قیمت شود.
در واقع بهتر اســت بگوییم قیمت باالی گاز در ســال 2022 بود 
که باعث شــد. زمســتان امسال در بریتانیا و اروپا چراغ ها روشن نگه 
داشته شود. سیاست سختگیرانه چین برای مقابله با کووید صفر به 
طور قابل توجهی تقاضای انرژی این کشــور را در ســال 2022 کاهش 

داد تا اروپایی ها همچنان بتوانند انرژی خود را تامین کنند.
این به آن معناست که عرضه گاز بیشتر از ایاالت متحده، غرب 
آفریقــا، قطــر و حتــی اســترالیا به ســمت اروپــا می رود، جایــی که هم 
تقاضا و هم قیمت باالتر اســت. در واقع، اروپا ممکن اســت در ســال 
2022 حــدود ۷0 میلیــارد متــر مکعــب گاز روســیه را از دســت داده 
باشــد، امــا بیــش از 50 میلیارد متر مکعــب از واردات LNG اضافی به 

دست آورده است.

ایــن نشــان مــی دهــد کــه چگونــه بازارهــا می تواننــد بــرای حــل 
مشــکالت کار کننــد. بــا ایــن حــال، زمســتان ســال آینده، یــک طوفان 
کامــل از آب و هــوای نامســاعد و افزایــش مجدد تقاضــای انرژی چین 
می تواند قیمت ها را برای همه مصرف کنندگان گاز و برق باالتر ببرد.

اگر چنین باشد، کاربران انرژی نه تنها ممکن است نگران پوتین 
و رویدادهای شدید آب و هوایی در سال 202۳ باشند، بلکه در مورد 
سیاســت های قاطعانه تر دولت که به طور بالقوه باعث کمبود انرژی 

می شوند نیز باید نگران باشند.

راه حل های بهتر برای حل بحران انرژی
سیاستمدارانی که این سقف ها را تعیین می کنند و در بازارها مداخله 
می کنند، در خطر تکرار اشتباهات ایاالت متحده در طول شوک های 
قیمت نفت در دهه 19۷0 هستند. تالش برای کنترل افزایش هزینه 
عنوان  به  دوباره  بود،  امیدوار  که   - نیکسون  ریچارد  سیو  از  انرژی 
رئیس جمهوری ایاالت متحده در سال 19۷2 انتخاب شود - با توقف 
تغییر و افزایش قیمت ها، مانع از ذخیره سازی معمولی فرآورده های 
نفتی فصلی در ایاالت متحده شد. در نهایت این سیاست به کمبود 

انرژی و بدبختی برای مردم آمریکا منجر شد.
بــا افزایــش مداخله دولــت در بازارها، چنیــن کمبودهایی ممکن 
اســت؛ دوبــاره در مناطقــی ماننــد اروپا اتفــاق بیفتد. یارانه ها، ســقف 
قیمت هــای خرده فروشــی و کاهــش مالیــات در سراســر جهــان اعمال 
می شود تا مصرف کنندگان را از قیمت های باالی انرژی محافظت کند؛ 
امــا چنیــن اقداماتــی فقط از ســوی ثروتمندان )که به طور نامتناســبی 
انرژی بیشتری مصرف می کنند( حمایت می کند و از استفاده مداوم از 
ســوخت های فسیلی آسیب رسان حمایت می کند. این برای مبتکرانی 
کــه بــه دنبــال راه هــای بهتــر و پاک تر بــرای تولید انرژی هســتند، خبر 
بــدی اســت. این موضــوع همچنین به جنگ روســیه در اوکراین کمک 

مالی می کند.
بــا تــالش بــرای محافظــت از مصرف کننــدگان در برابــر افزایــش 
قیمت های باال، دولت ها فقط افزایش مصرف را از طریق قیمت های 
پایین تــر تشــویق و بحــران انــرژی را طوالنی تــر می کننــد. انتقــال پــول 
هدفمنــد بــه خانوارهــای نیازمنــد هزینه کمتری بــرای دولت ها خواهد 
داشــت و همچنیــن بــه بازار ایــن امکان را می دهد کــه وظیفه خود در 

جیره بندی انرژی را انجام دهد.

18



انرژی در سال 2023؛
چین و هند، بازیگران اصلی تقاضای انرژی 

در سال جدید میالدی
 ،)S&P Global Commodity(،به گفته دن کالین، رئیس بخش انرژی
رونــد تــداوم سیاســت های مهــار کوویــد در چیــن مهم تریــن عامــل 
اساســی بــرای تعییــن تقاضای جهانی کاالها و انرژی در ســال 2023 
اســت، زیــرا تقاضــای معتــدل و نــه چنــدان زیاد در ســال گذشــته به 
دلیــل قرنطینــه چیــن در ســال 2022 بــه عنــوان یــک ســوپاپ ایمنی 

کلیدی عمل کرده بود. 
در حالــی کــه اروپا بــرای جایگزینی انرژی روســیه تالش می کرد؛ 
بازارهــای نفــت، گاز و زغال ســنگ تــا حــدودی متحــول شــد و اکنــون 
اخبــار گویــای این موضوع هســتند که در چیــن، احتماال محدودیت ها 
تــا حــدودی در ســال 202۳ کاهــش می یابــد و می توان انتظار داشــت 

واردات سوخت های فسیلی دوباره افزایش یابد.
)S&P Global Commodity( پیش بینــی می کنــد کــه در ســال 
202۳ کل تقاضــای انــرژی چیــن بــه میــزان ۳.۳ میلیون بشــکه نفت 
در روز افزایــش می یابــد کــه در مقایســه بــا ســال 2022 تقریبــا رشــد 
چندانی نخواهد داشت؛ اما باید در نظر داشت که این رقم همچنان 
۴۷ درصد از تقاضای انرژی جهانی در سال آینده را تشکیل می دهد. 
در حالی که با فرض کاهش محدودیت های کووید، واردات چین 
احتماال به مســیر رشــد خود باز خواهد گشــت، باید درنظر داشت که 
هند به عنوان کشــوری پرجمعیت نیز در ســال گذشــته تقاضای قوی 
و پایــداری داشــته اســت. ایــن تقاضا بــا واردات نفت و زغال ســنگ به 
طور قابل توجهی سال به سال افزایش می یابد، زیرا این کشور حجم 
قابل توجهی از عرضه روسیه را که پیشتر به اروپا می رفت را به خود 

جذب کرده است.
مســیر باورنکردنــی و غیرقابــل پیــش بینی که بازارهــای انرژی از 
زمان شــروع همه گیری کووید-19 در ســال 2020/2019 طی کرده اند، 
بــا عــدم قطعیــت بی ســابقه ای در مورد عرضــه انرژی جهانی که ســال 
گذشــته در پــی تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن در حــال توســعه بــود، 
ادامه دار شد. همچنان انتظار می رود که بازارها در مسیر گسترده ای 
از کالیبراســیون مجــدد قــرار گیرنــد، زیــرا مبانــی عرضــه و تقاضــا بــا 
قیمت هــای بــاال و عــدم اطمینــان عرضه تطبیــق می یابد. بــا جلوگیری 
از وقوع رکود عمیق تری از حد انتظار، چندین ســال طول می کشــد تا 
رشــد عرضه قوی تر از رشــد تقاضا شــود و به ســطوح پیش از شــروع 
این مسیر طوالنی بازگردد به ویژه اگر کاهش صادرات انرژی روسیه 

شدیدتر از حد انتظار باشد. 
دربــاره نفــت نیز پیش بینی می شــود، در حالــی که عرضه جهانی 
افزایــش خواهــد یافــت، بــه دلیــل تهاجــم روســیه و محدودیــت رشــد 

قیمت ها در اوپک، رشــد کندتری در ســال 202۳ و حدود 1.۷ میلیون 
بشکه در روز را شاهد خواهیم بود و انتظار می رود که در مقایسه با 
رشــد ۴.5 میلیون بشــکه در روز در ســال 2022 کاهش قابل توجهی 

داشته باشد. 
در حالی که روایت فزاینده ای مبنی بر پایان انقالب شیل ایاالت 
متحــده وجــود دارد، مــا انتظار داریم 0.۷ میلیون بشــکه در روز رشــد 
عرضه نفت تنها از شــیل ایاالت متحده حاصل شــود و رشــد بیشــتری 
در تولید نفت خام از نروژ، برزیل، کانادا و گویان حاصل خواهد شد.

بــرای گاز طبیعــی، رشــد عرضــه جهانــی به ویــژه گاز طبیعی مایع 
)LNG(در ســال 202۳ با وجود قیمت های بســیار باال، به دلیل عرضه 
نشــدن تاسیســات مایع ســازی جدید، محدود خواهد شد. البته وقوع 
ایــن امــر تنهــا مســتلزم آن اســت که بازارهــای LNG دوباره بر اســاس 
کاهش تقاضا تعادل برقرار کنند. این پویایی به ویژه در اروپا آشــکار 
خواهد شد، جایی که عرضه گاز روسیه در سال 202۳ حتی کمتر از 

سال 2022 خواهد بود.
به طور کلی انتظار می رود، قیمت کاالها در سال 202۳ کاهش 
پیدا کند؛ زیرا عوامل بنیادی به ســمت کالیبراســیون مجدد می روند. 
همچنین پیش بینی می شود که قیمت گاز طبیعی، زغالسنگ و نفت 
خــام در ســال 202۳ کمتــر از ســال 2022 باشــد. بــا ایــن حــال ســال 
202۳ همچنــان بایــد برای پاالیشــگاه ها ســالی طالیی باشــد و قیمت 

محصوالت پاالیش شده در سطوح باالیی حفظ شود. 
قیمــت بــرق نیــز در آســتانه کاهــش تــورم اســت، بــه عبارتــی بــا 
عملیاتــی شــدن بخــش دیگــری از انرژی هــای تجدیدپذیــر و درحالــی 
کــه سیاســت گذاران اروپایــی به دنبــال تضعیف پیوند بیــن قیمت گاز 

طبیعی و برق هستند، انتظار کاهش قیمت بی جا نخواهد بود. 
لذا تقاضا برای همه سوخت های فسیلی در سال 202۳ افزایش 
می یابــد کــه ایــن نشــان دهنده افزایــش انتشــار جهانــی CO2 با وجود 
توجــه مــداوم بــه اقلیــم و انتقــال انــرژی اســت. محیط ایجاد شــده به 
دلیــل عــدم اطمینــان ژئوپلیتیــک غالب، رشــد ضعیف اقتصــاد کالن و 
تــورم بــاال، امنیــت تامیــن انــرژی در مقابــل بحــث انتقال انــرژی را در 

کانون توجه قرار می دهد. 
در حالــی کــه در گذشــته بحران هــای کاالیــی ناشــی از اختــالالت 
عرضــه بــوده اســت، جهان بــا اولین بحــران انرژی تقریبــا در خصوص 
تمام ســوخت ها دســت وپنجه نرم می کند. بازار با جایگزینی ســوخت 
و جریان هــای تجــاری تغییــر یافتــه تنظیــم می شــود کــه ایــن نیازمنــد 

چشم انداز جهانی کلی نگری در وسعت بازار انرژی جهانی است.
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ظرفیت تولید فوالد در جهان؛
تولید فوالد در اوکراین

درحال اتمام است
براســاس آخریــن اطالعات موجود )تا ژوئــن 2022( می توان به قطع 
گفــت کــه ظرفیت فوالدســازی جهانی در ســال 2022 برای چهارمین 
ســال متوالــی افزایــش خواهــد یافــت. ظرفیت جهانی فوالدســازی تا 
پایــان ســال 2022 بــه 2460.8 میلیون تن افزایــش می یابد که با در 
نظر گرفتن آخرین اطالعات موجود در مورد افزایش ظرفیت جدید و 
تعطیلی برخی از کارخانه ها بر اثر جنگ و یا کرونا، منجر به افزایش 

1.2 درصدی در مقایسه با سطح پایان سال 2021 خواهد شد.
در ســال 2022، ظرفیــت تولیــد فــوالد خام عمدتــاً در خاورمیانه 
افزایــش یافــت، جایــی کــه انتظــار مــی رود ۸.۶ میلیــون تــن ظرفیــت 
اضافی در این سال عملیات تولید خود را آغاز کند. همچنین انتظار 
مــی رود کــه ظرفیــت فوالدســازی در آســیا )با ۷.9 میلیــون تن، یعنی 

0.5درصد در مقایسه با سال گذشته( افزایش یابد.
ســال قبــل آمریکای شــمالی )با ۶.1 میلیون تن، یعنــی ۳.9 درصد 
افزایــش در مقایســه بــا ســال قبــل(، آفریقــا )۴.1 میلیــون تــن، یعنــی 
9.5درصــد در مقایســه بــا ســال قبــل( و اروپــا )1.۶ میلیــون تــن، یعنــی 
0.۶درصد در مقایسه با سال قبل( افزایش تولید به ثبت رسانده بودند. 
بــا توجــه بــه روند ضعیــف تولید فوالد در نیمه اول ســال 2022 
)ســطح ســاالنه 1۸9۷.9 میلیون تن( و با توجه به انتظارات، شــکاف 
بین ظرفیت جهانی و تولید، به طور بالقوه می تواند از 521.۶ میلیون 
تــن در ســال 2021 بــه 5۶2.9 میلیــون تــن در ســال 2022 افزایــش 
یابد. داده های ساالنه نیمه اول سال 2022 نشان می دهد که تولید 
جهانی فوالد به عنوان سهمی از ظرفیت، که یک شاخص تقریبی از 
نرخ بهره برداری جهانی است، می تواند از ۷۸.5 درصد در سال 2021 

به ۷۷.1 درصد در سال 2022 کاهش یابد.

زیرساخت های فوالدسازی اوکراین به دلیل 
جنگ در حال نابودی است 

کارخانــه )ArcelorMittal Kryvyi Rih( در مــارس 2022 به دلیل 

تهاجــم تمــام عیار روســیه، فعالیت خود را به طــور کامل متوقف کرد 
و با وجود این، یکی از سه کوره بلند در این کارخانه، )1.۳۶ میلیون 
در تن( که تقریباً 20 درصد از ظرفیت Kryvyi Rih را شامل می شود، 
در آوریــل 2022 مجــدداً راه انــدازی شــد. در همیــن بیــن این شــرکت 
تصمیم گرفت ساخت کارخانه جدید گلوله 5 میلی متری را به تعویق 
بیاندازد، که در ابتدا قرار بود در ۳ ماهه چهارم ســال 202۳ تکمیل 

شود.
گــروه متیــن وســت بــه شــدت تحــت تأثیــر تجــاوز روســیه قــرار 
گرفته اســت. بر اســاس گزارش ســه ماهه دوم سال 2022، کارخانه 
آزوســتال )ظرفیــت ۶.2 میلیــون تــن( و کارخانــه ایلیــچ )ظرفیت ۳.۶ 
میلیــون تن( به هیچ وجه نتوانســته اند فــوالد خام تولید کنند. فوالد 
 Dneprovsky کــه قبــالً بــه عنــوان کارخانــه آهــن و فــوالد( Kamet
شــناخته می شــد، با ظرفیت حدود ۳.۸ میلیون تنی( توانســت تنها 
0.۴5 میلیــون تــن تولیــد کند که کاهش 2۶ درصدی نســبت به ســه 
ماهــه اول ســال 2022 نشــان داده اســت. در نتیجــه، کل تولیــد این 

شرکت به شدت کاهش یافت. 
بــه عنــوان مثالــی دیگــر کارخانــه )Zaporizhstal( )ظرفیــت ۴.1 
میلیون تن( در ۷ ماهه اول ســال 2022، 1 میلیون تن تولید کرد که 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 5۶.۳ درصد کاهش داشــت. 
بــه گفتــه ایــن شــرکت، این کاهــش با کمبــود مواد اولیه و مشــکالت 

لجستیکی ناشی از جنگ همراه بود.
اینترپایپ استیل )ظرفیت 1.۳ میلی متر تن( تولید فوالد خام را 
1۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داد و به 0.1۶ 

میلیون تن در ۳ ماهه اول سال 2022 رساند. 
بــه گفتــه مدیرعامــل موقــت ایــن شــرکت، دالیــل ایــن کاهــش 
اختالل در زنجیره تامین اســت. به بیانی دیگر بنادر دریایی مســدود 
شــده، کمبود ســوخت موتور ملی و زیرســاخت های حمل ونقل دائماً 

به وسیله حمالت موشکی روسیه نابود می شوند.
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 فوالد مبارکه اصفهان
به دنبال رکورد جدید

از شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان می توان به عنــوان بزرگترین بنگاه 
اقتصادی ایران نام برد، شــرکتی با ســرمایه اسمی 293 هزار میلیارد 
ریال که در سال 1400 با کسب درآمد چشم گیر 1456 هزار میلیارد 

ریالی، سود خالص 840 هزار میلیارد ریالی را به ثمر نشاند.
این شرکت بزرگ فوالدساز در آذر سال 1۴01 بالغ بر ۸0۷ هزار 
تــن انــواع محصــوالت فــوالدی را تولیــد کــرد و جمع تولیــدات آن در 9 
ماهه سال 1۴01 به ۶.2 میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است 
که در مدت مشابه سال گذشته 5.۳ میلیون تن تولید صورت گرفته 
بود و اکنون شــاهد رشــد 1۸ درصدی هســتیم. به این ترتیب می توان 
نتیجــه گرفــت کــه برخــالف شــرکت های دیگــر، ریســک هایی همچون 
قطعــی بــرق و گاز چنــدان متوجــه ایــن شــرکت نبــوده و خــط تولیــد با 

سرعتی بیشتر از گذشته در گردش است.
مقدار فروش داخلی محصوالت فوالد مبارکه در آذر ماه نسبت 
بــه آبــان تغییر چندانی نداشــته اســت و 5۴5 هزار تــن فروش انجام 
گرفت، اما در نهمین ماه سال، مقدار صادرات این شرکت از ۸۷ هزار 
تن در آبان ماه به 1۴9 هزار تن افزایش یافته است. به طور کلی، در 
9 ماهــه منتهــی به آذر ســال جاری بیــش از 5.۸ میلیون تن محصول 
فروختــه شــده کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل افزایش ۸ 

درصدی را نشان می دهد.
نــرخ فــروش محصــوالت فــوالد مبارکه در ســال جاری بــه مراتب 

بهتــر از گذشــته بــوده و همیــن موضــوع عاملــی شــده تا شــدت رشــد 
درآمدهــا مضاعــف شــود. محصــوالت گــرم مهم تریــن و پرفروش ترین 
تولیدات شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود که نرخ فروش آن در 
بــازار داخــل در آذر مــاه ســال جاری 1۶۷ میلیون ریــال در هر تن بود؛ 
در حالی که در آبان این محصوالت به نرخ 151 میلیون ریال فروخته 

شده بود که رشد قابل قبولی را به معرض نمایش می گذارد.
به طور میانگین، نرخ فروش محصوالت گرم در 9 ماهه ابتدایی 
ســال 1۴01 حــدود 190 میلیــون ریــال بــود کــه در حــد و انــدازه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته بوده و به عبارت بهتر، فوالد مبارکه توانسته با 
وجــود کاهــش قابــل توجه نرخ جهانی کامودیتی هــا، نرخ فروش خود 

را حفظ کند.
حاصــل عملیــات 9 ماهه شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در ســال 
جاری کســب 11۴۸ هزار میلیارد ریال درآمد بوده که از عملکرد مدت 

مشابه سال گذشته 10 درصد بیشتر است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن فوالدســاز در کل ســال 1۴00 درآمد 
عملیاتــی 1۴5۶ هــزار میلیــارد ریالــی شناســایی کــرده بــود؛ بنابرایــن 
بــا فــرض تحقــق فــروش ۳۴5 هــزار میلیارد ریالــی پاییز در زمســتان، 
برآورد می شود درآمدهای عملیاتی شرکت به 1500 هزار میلیارد ریال 
نزدیک شــود و رکورد ســال گذشــته را بشــکند و ارقام جدید و سنگین 

در سرفصل سود شرکت بنشیند.
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ارزشمندی باالی تاصیکو
با سبد سهام قدرتمند

شــرکت ســرمایه  گذاری صــدر تامیــن با ســرمایه ثبت شــده 31 هزار 
میلیــارد ریالــی، پرتفویــی به بهای تمام شــده 60 هزار میلیارد ریال 

تشکیل داده است.
وزن شــرکت های بورســی در پرتفــوی ایــن شــرکت بیــش از غیر 
بورسی هاســت و ســهامدار 22 شــرکت حاضــر در بــازار ســرمایه بــه 
بهای تمام شده 55 هزار میلیارد ریال است که در پایان آذر ارزش 
بازار آن ها بالغ بر ۴۶۳ هزار میلیارد ریال بود. ســبد غیربورســی ها 
شــامل 10 شــرکت اســت کــه خــرج آن بــرای تاصیکو 5 هــزار میلیارد 

ریال بوده است.
بیشــترین سرمایه گذاری شــرکت در صنعت استخراج کانه های 
فلــزی صــورت گرفتــه که مهم ترین شــرکت های آن، شــرکت توســعه 
معــادن و فلــزات ایــران )ومعــادن( و توســعه معــادن پــارس تامیــن 

است.
حوزه هــای  و  صنایــع  در  تامیــن  صــدر  ســرمایه گذاری  شــرکت 
مختلفی ســرمایه گذاری کرده و در برخی صنایع، ســهم قابل توجهی 

از تولیدات کشــور را به دوش می کشد.
در صنعــت کانی هــای غیرفلزی، در محصوالتی همچون کائولن 
فرآوری شــده و ســولفات ســدیم ســهم ۸1 درصدی از ظرفیت تولید 
در ایران، در اختیار شــرکت های گروه تاصیکو اســت. در تولید پشــم 
شیشــه و عایــق لولــه نیــز بالــغ بــر ۶۷ درصــد تولیــدات کشــور را در 

شــرکت های تابعه خود به تولید می رساند.
در ســایر صنایــع نیــز وضــع مشــابهی مشــاهده می شــود و بــه 
عنــوان مثــال در حــوزه زغــال ســنگ، تاصیکــو 2۶ درصــد ظرفیت کل 
کشــور را تولید می کند و از بازار تولید محصوالت نســوز و مواد ویژه 

ســهم 1۷ درصدی را به نام خود زده اســت.
فلــزات اساســی نیــز ســرمایه قابــل توجهــی را جذب خــود کرده 
و تاصیکــو ســهامداران برخــی از مهم تریــن شــرکت های ایــن صنعــت 
باهنــر  شــهید  مــس  )فملــی(،  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  همچــون 

)فباهنر(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و... اســت.
در بیــن شــرکت های بورســی کنونــی در ســبد ســهام تاصیکــو، 
بیشــترین نقدینگــی صــرف خریــد ســهام شــرکت توســعه معــادن و 

فلــزات ایــران )ومعــادن( شــده که ۳۳ درصــد از کل پرتفوی بورســی 
را شــامل می شــود. شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و ملی 
صنایــع مــس ایران )فملی( دیگر شــرکت های پررنگ در ســبد ســهام 

این شــرکت به شمار می رود.
در بیــن شــرکت های غیــر بورســی کــه می توانــد در آینــده ای نه 
چنــدان دور بــه جمــع بورســی ها نقــل مــکان کنــد، شــرکت توســعه 

معادن پارس تامین است.
ارزش بازار تاصیکو اکنون حدود ۳۸۸ هزار میلیارد ریال است 
و هــر ســهم آن در حــدود 12۳00 ریــال معامله می شــود. با توجه به 
دارایی هــای بورســی قابــل توجــه ایــن شــرکت و به روزرســانی ارزش 
دارایی های غیر بورســی و قیمت روز ســهم، نسبت قیمت به خالص 
ارزش روز دارایی ها )P/NAV( حدود 50 درصد است؛ این در حالی 
اســت کــه بــه طــور میانگیــن، نســبت P/NAV ســایر هلدینگ هــای 
مشــابه و شــرکت های چنــد رشــته ای و ســرمایه گذاری، معــادل ۶5 
درصــد اســت. بنابرایــن بــا توجــه به نســبت P/NAV پاییــن تاصیکو، 
قیمت سهم فضا برای رشد دارد و می توان انتظار و امید داشت که 

قیمت این ســهم تا پایان ســال افزایش یابد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تاصیکــو در بــازه زمانــی ۳ ســاله اخیــر 
بازدهی قابل توجه 5۸1 درصدی را عاید سهامداران و سرمایه گذاران 
خود کرده است؛ بنابراین سهامدارانی که با دید بلندمدت این سهم 
را خریــداری کرده انــد، منفعــت قابــل مالحظــه ای بدســت آورده انــد. 
حتی اگر نگاهمان را به بازه زمانی میان مدت و کوتاه مدت نیز تغییر 
دهیم، آمارها نشــان می دهد که در یک ســال اخیر ۷2 درصد و در 
یک ماه گذشــته ۳۷ درصد رشــد قیمت در این سهم رخ داده است.

الزم به ذکر اســت که در اســفند ســال 1۴00 تغییرات مدیریتی 
در تاصیکو رخ داد و شواهد نشان می دهد که این تغییر و تحوالت 
در مجمــوع بــه نفــع مجموعــه و گروه بوده اســت؛ چراکه بر اســاس 
صورت هــای مالــی ۶ ماهــه منتهی به آبان ســال 1۴01، تاصیکو بیش 
از 11 هــزار میلیــارد ریــال درآمد ســود ســهام شناســایی کــرده که در 
مقایســه بــا 11۸ میلیــارد ریــال مــدت مشــابه ســال گذشــته تفــاوت 
بســیار زیــادی دارد. از محل فــروش ســرمایه گذاری ها نیز نزدیک به 
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5 هزار میلیارد ریال ســود کســب کرد که این مورد در ۶ ماهه ســال 
قبــل یک هزار میلیارد ریال بود.

در مجموع، عملکرد این هلدینگ در نیمه اول سال مالی خود، 
رقــم ســود خالــص خــود را بــه 15.۷ هــزار میلیــارد ریال رســانده که 
در مقایســه با ۶ ماهه ســال 1۴00 رشــد چشــم گیر 1205 درصدی را 
بــه معــرض نمایــش می گــذارد و با توجــه به تغییــر و تحوالتی که در 
عرصــه مدیریــت رخ داده و اثــرات این تغییــرات در صورت های مالی 
نمــود پیــدا کرده، انتظارات از تحقق ســود ســنگین در پایان ســال را 
بــاال بــرده اســت. بــه عالوه، تاصیکو یک شــرکت خوش قــول در بین 
بورســی ها بــه شــمار مــی رود و بررســی ســوابق ۷ ســال اخیر نشــان 
می دهــد که ســود تقســیمی در مجامــع عادی ســالیانه را طبق برنامه 
زمان بنــدی اعــالم شــده پرداخــت کرده اســت کــه این خــود جذابیت 
حضور در مجامع این شرکت را برای سهامداران باال می برد؛ به ویژه 
آن کــه ایــن هلدینــگ در ســالیان اخیــر میــزان قابل توجهی از ســود 
محقق شده سال را در مجامع سالیانه خود بین سهامداران تقسیم 
کرده و ســود نقدی مطلوبی عاید ســهامداران خود کرده اســت و از 

ایــن حیــث نیز یــک امتیاز مثبت دیگر در کارنامه کاری خود دارد.
عالوه بر این، توســعه ســرمایه گذاری در کسب وکارهای نوین و 
متنوع سازی سبد سهام، ارتقا بازده پرتفوی هلدینگ، ارتقای ارزش 
واقعــی ســهام هلدینــگ و شــرکت های فرعــی، جزو اهــداف عملیاتی 
مدیریت جدید شــرکت اســت که با جدیت به دنبال تحقق آن اســت 
و عملکرد مدت کوتاه اخیر نیز مؤید این موضوع اســت و در صورت 
تــداوم رونــد کنونــی و اجرایــی شــدن برنامه هــا و اهــداف مدیرعامل 
جدید تاصیکو، قطعا در آینده ای نه چندان دور از این شرکت بیش 

از پیش خواهیم شــنید.
مدیریت جدید این شرکت در راستای دستیابی به چشم انداز و 
اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاست هایی همچون مدیریت 
پرتفــوی ســهام در راســتای حفــظ ارزش ذاتــی ســهام شــرکت های 
ســرمایه پذیر، ارتقــاء قدرت نقدشــوندگی ســهام شــرکت های فرعی، 
و  فرعــی  بنگاه هــای  بــازار  ارزش  افزایــش  و  کســب حداکثــر ســود 
وابســته در حــوزه کســب وکار، تکمیل زنجیــره ارزش و زنجیره تامین 

در فعالیت هلدینگ و شــرکت های تابعه، ســرمایه گذاری در معادن 
و صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی با چرخه بلندمدت، فروش سهام 
شــرکت های غیــر مرتبــط بــا راهبردهــای هلدینــگ، توســعه بازارهای 
بین المللــی بــرای عرضــه محصــوالت و خدمــات شــرکت های تابعــه، 
تنوع پذیــری منابــع بــا رویکــرد توســعه ابزارهــای نویــن تأمیــن مالــی 
داخلی و خارجی و... را ســرلوحه فعالیت های خود قرار داده اســت.
چشم انداز تاصیکو، تبدیل شدن به »شرکتی سرآمد و رقابتی 
در حوزه کســب وکارهای متعارف و پیشــرو در حوزه کســب وکارهای 
نوین در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی در تراز ملی و منطبق 

بر موازین توســعه پایدار« است.
پیشــرو در صنایــع معدنــی، فلــزی و غیــر فلــزی بــا دسترســی 
حداقــل 15 درصــد بــازار رده اول و دوم فــوالد، رده اول و دوم مس، 
رده اول طــال، رده اول و دوم زغــال ســنگ، باریــت و ســرب و روی، 
اکسید منیزیم، کائولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر 
کمیــاب بــا رویکــرد تکمیــل زنجیــره ارزش و زنجیره تامیــن در طی 5 
ســال آتی، از دیگر چشــم اندازهای پیش روی این هلدینگ به شــمار 

می رود.
شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تامیــن ماموریــت خــود را ارزش 
دارایــی  بلندمــدت  ارزش  ارتقــای  و  کلیــه ذی نفعــان  بــرای  آفرینــی 
ســهامداران از طریــق اداره شــرکت ها و رویکــرد بــه ســهامداری در 
حوزه هــای تخصصــی صنایــع معدنــی، فلــزی و غیرفلــزی، از طریــق 
ایجــاد، مالــک شــدن و اداره شــرکت های دارای پتانســیل قــوی در 
خلــق ارزش در حــوزه پی جویــی، شناســایی، اکتشــاف، اســتخراج و 
فــرآوری کانی هــای فلــزی و غیــر فلــزی و صنایــع وابســته بــا رویکــرد 
تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین و ایجاد قابلیت فنی و اجرایی 
در زمینه هــای فعالیــت در فــوالد، طــال و مــس، تنــوع پذیــری منابــع 
مالی، اجرای پروژه های جدید، توانایی فعالیت و مشارکت داخلی و 
بین المللی در اجرای طرح های توســعه، هوشمندســازی کسب وکار، 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری موثــر و کارآمد با رویکرد ایجاد دانش، 
نــوآوری، افزایــش بهــره وری، کارآیــی و زمینه ســازی شــرایط توســعه 

پایدار را مدنظر قرار داده اســت.
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صرفه جویی 75.5 میلیون دالری
فوالد هرمزگان از بومی سازی

به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، یکی از مهم ترین 
مؤلفه هــای قــدرت اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته، رونــق 
تولیــد و بهــا دادن بــه تولیدکننــدگان اســت. رونــق تولیــد 
از ســویی باعــث ثروت آفرینــی می شــود و از ســوی دیگــر 
موجبات ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می سازد. به همین 
دلیــل، قدرت هــای اقتصــادی از هــر راهی به دنبــال قدرت 
یافتن تولیدکنندگان خود هســتند. کشــور ما نیز به عنوان 
یکی از تولیدکنندگان مهم محصوالت معدنی و فلزی راهی 
جــز رونــق دادن بــه تولیــد به ویــژه محصــوالت زنجیره های 
فلــزی و صنایــع مرتبط با آن که مزیت هــای فراوانی دارند، 
نخواهد داشت. ازاین رو یکی از رویکردهای مهم دولت ها 
به ویژه در چند سال اخیر رونق تولید بوده است. در همین 
حال، توجه به رونق تولید و نام گذاری  شعارهای سال های 
اخیر از ســوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشــان بر تولید 

نیز حاکی از اهمیت این موضوع برای حاکمیت است.
پــس از اینکــه کشــور مــا تحــت تحریم هــای ظالمانــه 
قرار گرفت و تشــدید این تحریم ها از ســال 1۳9۷ به بعد، 
بسیاری از صنایع نتوانستند مانند گذشته و به راحتی مواد 
اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز خود را از تأمین کنندگان 
ســویی  از  کننــد.  خریــداری  واردات  طریــق  از  و  خارجــی 

تحریم هــا مانــع همــکاری کافــی تأمین کننــدگان خارجــی با 
شــرکت های ایرانی شــد و بســیاری از تأمین کنندگان ارتباط 
خــود بــا شــرکت های ایرانی را قطــع کردند. در این شــرایط، 
تولیدکننــدگان ایرانــی ناچار به تأمین برخی قطعات و مواد 
اولیــه موردنیــاز خــود از تجــار با هزینه هایی بیشــتر از قبل 
شــدند. از ســوی دیگــر، افزایــش نــرخ ارز نیــز به عنــوان یک 
مؤلفــه مهــم در واردات بــر پیچیدگــی ایــن موضــوع افــزود. 
ازایــن رو تولیدکننــدگان ایرانی آســتین همت بــاال زدند و به 
دنبال راهکارهای جایگزینِ بهتر از واردات رفتند که در این 
زمینه، ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات، ماشین آالت، 
قطعــات، مــواد اولیه و حتی تکنولوژی های روز دنیا بهترین 
راهکاری بود که برگزیده شــد. یکی از صنایعی که پیشــگام 
نهضت بومی سازی و قطع وابستگی به واردات شد، صنعت 
فوالد بود و تولیدکنندگان این صنعت دست در دست هم 
با کمک تأمین کنندگان داخلی، توانستند بسیاری از نیازهای 

خود را بدون کمک گرفتن از خارجی ها برطرف کنند.
از  وجــه  یــک  تنهــا  داخــل  از  تأمیــن  و  بومی ســازی 
ماجراســت. هنگامــی کــه ابعــاد مختلــف بومی ســازی مورد 
بررســی قــرار می گیــرد، متوجــه بزرگــی کار و همــت واالی 
شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور  شــد.  خواهیــم  فوالدســازان 

بســیاری از نیازهای تولیدکنندگان فوالد در زمینه قطعات، 
ماشــین آالت و تجهیــزات و حتــی مواد مصرفی مانند نســوز 
از طریــق واردات تأمیــن می شــد، امــا خوشــبختانه در چنــد 
ســال اخیــر صنعتگــران توانســتند بــر تمامــی چالش هــای 
ساخت داخل غلبه کنند و وابستگی به واردات را به حداقل 

برسانند.
گــروه  دو  هــر  صنعتگــران  کــه  رویکــردی  نخســتین 
تأمین کننــده و فوالدســاز اتخــاذ کردنــد اعتمادســازی بــود؛ 
ایــن یعنی از ســویی فوالدســازان بــه تأمین کنندگان داخلی 
اعتماد کردند و فرصت ســاخت داخل و بومی ســازی کاالی 
موردنیــاز را بــه آن هــا دادند و فوالدســازان نیز ریســک های 
ناشی از بومی سازی و بخشی از هزینه های آن را پذیرفتند. 
از ســوی دیگــر، تأمین کننــدگان نیــز بــا آگاهــی در خصوص 
خرید مطمئن از سوی فوالدسازان، همت خود را بر کسب 
دانش فنی، تکنولوژی و ساخت کاالی موردنیاز فوالدسازان 
بــا بهتریــن کیفیــت و کمترین قیمــت گماردنــد. حاصل این 
همــکاری دوجانبــه در چنــد ســال اخیر، بومی ســازی صدها 
قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت فوالد کشور و صرفه جویی 

صدها میلیون دالر ارز بوده است.
در میــان تولیدکننــدگان فــوالد کشــور، شــرکت فوالد 
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هرمــزگان نیــز بــا اتخــاذ رویکــرد بومی ســازی و توجــه بــه 
ســازندگان داخلی، توانســت بســیاری از نیازهای خود را 
به جای واردات، از ساخت داخل تأمین کند؛ رویکردی که 
باعــث صرفه جویــی ۷5.5 میلیــون دالری تنهــا در 21 ماه 

اخیر شده است.
در حــال حاضر، سیاســت های کالن فوالد هرمزگان 
در راســتای مســئولیت های اجتماعی، توســعه توانمندی 
تولیدکنندگان داخلی و حرکت در راســتای توســعه پایدار 
اســت. فــوالد هرمــزگان در زمینــه بومی ســازی، رویکــرد 
تأمیــن قطعــات خارجــی، کاهــش  انحصــار در  کاهــش 
وابســتگی تأمیــن قطعــات به ارز خارجــی، کاهش هزینه 
هم زمان با حفظ کیفیت قطعات، کوتاه شدن مدت زمان 
تأمین، ارتقای دانش فنی در زمینه ساخت قطعات، کمک 
به ارتقای مهندسی شرکت های سازنده داخلی و عملیاتی 
کــردن تــوان علمــی موجــود در کشــور را در راســتای رفــع 

نیازهای صنعت دنبال می کند.
کمیته هــا  در  بومی ســازی  هرمــزگان،  فــوالد  در 
صنعتگــران،  از  بهره منــدی  بــا  تخصصــی  تیم هــای  و 
تولیدکنندگان، شرکت های دانش بنیان و کمک به آنان و 
یا در قالب پروژه های کار تیمی )TQ(، توسط کارشناسان 
و کارکنــان انجــام می گیــرد. همچنیــن در ایــن چارچــوب، 
بومی سازی تکنولوژی تولید و دانش فنی، بومی سازی از 
طریق انتقال تکنولوژی تقسیم بندی، بومی سازی از طریق 
شــرکت های دانش بنیان و بومی ســازی از طریق توســعه 

توانمندی های تولیدکنندگان انجام می شود.
همان طــور کــه بیــان شــد، بومی ســازی قطعــات و 
فرایندهــای صنعتــی به منظور توانمندســازی ملی و رونق 

تولید داخلی ازجمله عوامل تأثیرگذار در کاهش وابستگی 
به تأمین این گونه اقالم از خارج کشور به شمار می رود. 
جهت تسریع در بومی سازی قطعات، افزایش نرخ خرید 
داخلی قطعات و رفع مشکالت قطعه سازان، شرکت فوالد 
هرمــزگان اقدامــات ذیــل را انجــام داده اســت: راه انــدازی 
واحد مستقل بومی سازی جهت تمرکز بر ساخت قطعات 
داخلــی؛ انتخاب پیمانکاران مناســب جهــت تهیه و تولید 
انواع دفترچه و نقشه های ساخت با رویکرد بومی سازی؛ 
فراخــوان جهت شناســایی قطعه ســازان توانمنــد داخلی؛ 
راه انــدازی سیســتم ارزیابــی مجازی قطعه ســازان داخلی 
بــا توجــه به شــیوع کرونا و عــدم امکان بازدیــد حضوری؛ 
تشــویق قطعه ســازان جهــت ســرمایه گذاری، راه انــدازی و 
برپایی کارگاه ها در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی بندرعباس؛ حمایت از تولیدگنندگان و قطعه سازان 
داخلی و اســتفاده از قطعات داخلی در تجهیزات خطوط 
تولیــد؛ ایجــاد دسترســی قطعه ســازان بــه انــواع قطعات 
خارجــی جهــت الگوبــرداری و ســاخت قطعــات مشــابه؛ 
ارائه بازخوردهای مناســب در راســتای افزایش کیفیت و 
بهبود در ســاخت قطعات؛ ارســال درخواســت های خرید 
به قطعه سازان داخلی؛ بازدید از شرکت های قطعه سازی 

داخلی جهت شناسایی و ارزیابی توانمندی های آن ها.
خوشبختانه حاصل رویکرد فوالد هرمزگان در زمینه 
بومی ســازی در یکــی دو ســال اخیــر، صرفه جویــی ۷5.5 
میلیون دالری بوده است. به طوری که در سال 1۴00 این 
شــرکت توانســت ۳۸.9 میلیون دالر از ســاخت داخل و 
بومی ســازی صرفه جویــی ارزی حاصل کند و با تداوم این 
رویکــرد در ســال 1۴01 و تــا پایــان آذر، ۳۶.۶ میلیون دالر 

صرفه جویــی ارزی نصیــب فــوالد هرمــزگان شــده اســت. 
همچنین با مقایسه صرفه جویی ارزی 9 ماه نخست سال 
جــاری با مدت مشــابه ســال قبــل که 29.2 میلیــون دالر 
بود، مشخص می شود که 2۶ درصد رشد در صرفه جویی 

ارزی حاصل شده است.
فوالد هرمزگان در چند ســال اخیر توانســته اســت 
چندیــن قطعــه و تجهیــز مهــم را با کمــک تأمین کنندگان 
می تــوان  آن هــا  ازجملــه  کــه  کنــد  بومی ســازی  داخلــی 
بــه ترموکوپــل و سنســور، انــواع کابل هــای جبران ســاز 
ترموکوپــل، متعلقات لنس دما، جرقه زن و سنســور پری 
 ،CP۷00 هیتــر تاندیــش، الکتروموتــور غبارگیرهای احیــا
الکتروموتورهــای K.V ۶.۶ میــن فن و بوســتر فن غبارگیر 

فوالدسازی، الکتروموتور نوار نقاله و… اشاره کرد.
اکنــون اولویــت  نیازهــای پژوهشــی شــرکت فــوالد 
هرمــزگان، کاهــش مصرف انرژی الکتریکــی در کوره های 
گــرم  فــراوری  فراینــد  بومی ســازی  الکتریکــی،  قــوس 
ســرباره های کوره قوس الکتریکی، بومی سازی تکنولوژی 
ماشــین ریخته گری پیوســته به منظور توسعه محصوالت 
و استحصال منیزیم از آب برگشتی آب شیرین کن اسمز 
معکــوس شــرکت فوالد هرمزگان اســت و دیگــر نیازهای 
این شرکت شامل کوانتومتر با قابلیت سرویس دهی در 
کارخانجــات فوالدســازی با ظرفیــت تولید باال و تجهیزات 
آزمایشــگاه های روغــن و آب ماننــد دســتگاه ویســکومتر، 
PH متــر، فیلــم و فتومتــر، ترموراکتــور و… می شــود. امیــد 
اســت کــه بتــوان ایــن نیازهــا را نیــز با کمک شــرکت های 
دانش بنیــان داخلــی و اســتفاده از توانمنــدی صنعتگران 

کشور تأمین کرد.



قطع گاز و لرزه سرما بر اندام 
صنعت فوالد خراسان

 زمســتان هــر ســال بــه دلیــل افزایــش مصــرف گاز بخــش خانگــی، 
صنایع فوالدی خراســان رضوی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه 
می شــوند کــه صاحبــان صنایــع باید خود نســبت به ذخیره ســازی این 

انرژی تدبیر کنند.
ســختی تامین انرژی و مشــکالت ناشــی از آن برای صنایع فوالد 
خراســان رضــوی در زمســتان امســال، بــا توجــه بــه حاکمیــت ســرمای 
بی ســابقه در اســتان، بیش از پیش آشــکار شــد، آن هم در شــرایطی 
کــه حتــی تامیــن گاز بــرای بخــش خانگــی در شــمال شــرق کشــور بــا 
محدودیت هــای بســیاری مواجــه اســت و تمام توان و تمرکز اســتان بر 
تولید و تامین گاز بخش خانگی و بخش های ضروری خدمات رســانی 

به مردم معطوف شده است.
در هر صورت در زمان سرمای شدید، تامین گاز با مشکل مواجه 
می شــود و در هفته جاری نیز به دلیل کاهش بســیار زیاد دمای هوا 
در ناحیــه شــمال شــرق و افزایــش مصــرف خانگی از یک طــرف و قطع 
واردات گاز از ترکمنســتان از طرفــی دیگــر، تامین گاز در شــمال شــرق 
کشــور دشــوار شــده به نحوی که بخش خانگی را نیز دچار افت فشــار 

کرده است.
همیشــه در شــرایط ســخت، اولویــت بــا تامین گاز بخــش خانگی 
اســت، لــذا چــاره ای جز قطع گاز دیگر بخش هــا نمی ماند و از آنجا که 
ممکــن اســت ایــن موضوع در ســال های آتــی نیز تکرار شــود باید برای 

چالش های پیش روی حوزه صنایع چاره ای اندیشیده شود.

قطعی گاز فوالدی ها در سرمای هوا
امکان  بخش  این  و  است  گاز  فوالدی،  تنها سوخت مصرفی صنایع 
استفاده از سایر فرآورده های سوختی را برای تولید ندارد و قطعی گاز 
فوالد استان تقریبا از ابتدای دی امسال آغاز شده است، به طوری 
که فرماندار جوین از توقف فعالیت فرآوری در کارخانه پارس فوالد 

سبزوار، واقع در این شهرستان به دلیل قطع گاز خبر داد.
علی سامقانی اظهار کرد: بر مبنای تفاهم نامه  اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی با شرکت گاز مقرر شده است گاز سه 
واحد فوالدی اســتان شــامل فوالد خراســان، سنگان و جوین )سبزوار( 

طی بازه زمانی مشخصی قطع شود.
او افــزود: ســال های گذشــته جریــان گاز ایــن واحدهــای تولیــدی 
فوالد به یک باره قطع می شد؛ اما امسال برنامه نوبت بندی اجرا شده 
اســت که گاز این صنایع در برخی ماه های ســرد ســال به منظور تامین 

گاز حوزه شهری و بخش خانگی، قطع شود.
فرمانــدار جویــن گفــت: بــا توجــه بــه مصــرف زیــاد گاز در بخــش 
صنایــع فــوالد و از ســویی اولویت داشــتن تامین گاز بخــش خانگی در 
ماه های سرد سال، به ناچار گاز برخی واحدهای تولیدی قطع می شود.
بــه ســرمای بی ســابقه، تقریبــا تمــام  بــا توجــه  در هفتــه اخیــر 

واحدهای صنایع بزرگ خراســان رضوی اعم از فوالد و خودروســازی و 
قطعه ســازی ناگزیر به همکاری 100 درصدی و قطع تولید خود شــدند 
کــه ایــن موضوع مصوبه ســتاد انرژی اســتان به منظور پایــداری تامین 
انــرژی بــرای بخــش خانگــی و مراکــز حســاس اســتان بوده اســت.حال 
در هفتــه اخیــر با توجه به ســرمای کم ســابقه، تقریبا تمامی واحدهای 
صنایع بزرگ خراسان رضوی اعم از فوالد، خودروسازی و قطعه سازی 
در عمــل بــه مصوبــه ســتاد انــرژی اســتان و بــه منظــور پایــداری تامین 
انرژی بخش خانگی و مراکز حساس، ناگزیر به همکاری 100 درصدی 

و قطع تولید خود شدند.
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی نیز شــمار مشــترکان گاز 
این اســتان را 2 میلیون و ۶00 هزار مشــترک ذکر و بیان کرد: افزایش 
مصرف گاز در اســتان از آذر امســال شــدت گرفت به طوری که در آذر 
1۴01 یک میلیارد و ۴۷2 میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد، 
در حالــی کــه ایــن رقــم در مدت مشــابه ســال قبــل یک میلیــارد و ۴51 

میلیون متر مکعب بود.
حســن افتخــاری افــزود: مطابــق بــا شــاخص های مصــرف انــرژی، 
کاهش هفت درجه ای دما باید موجب افزایش مصرف گاز شود، این 
اســتان طــی روزهــای اخیر ســرمایی بیــش از منفی 20 درجــه را تجربه 
کــرد کــه همین موضــوع موجب افزایش مصرف گاز شــد، به طوری که 
با توجه به ســرمای کم ســابقه روزهای اخیر در خراسان رضوی، میزان 
مصــرف گاز روزانــه مــردم اســتان در روز 21 دیمــاه بــه ۶1 میلیــون متــر 

مکعب رسید.
او بــا تاکیــد بــر لــزوم مشــارکت صنایــع فــوالدی در ایجــاد مخازن 
ذخیــره گاز گفــت: صنایــع فــوالدی هــم می تواننــد مخــازن ذخیــره گاز 
ایجــاد کننــد، همــان طــور کــه برخــی صنایــع دیگــر در زمســتان مخازن 
ذخیره ســازی ســوخت مایــع در اختیار دارنــد، فوالدی ها نیــز می توانند 
این مخازن و تاسیسات را برای خود ایجاد کنند، اما این موضوع فقط 

در حد یک ایده خام است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

تولید گاز خراسان رضوی نیازمند تقویت
با توجه به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی مبنی بر اینکه 
صنایع فوالدی بهتر است برای ایجاد مخازن ذخیره گاز اقدام کنند، 
از  گازی  ذخایر  مخازن  ایجاد  صورت  در  که  است  مطرح  سوال  این 
آنها  نیاز  جوابگوی  استان  در  موجود  گازی  ذخایر  آیا  صنایع،  سوی 

خواهد بود؟
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشــمی نژاد ســرخس در 
ایــن بــاره گفــت: مخازن گازی منطقه خانگیران شــامل ســه مخزن گاز 
شــیرین با ظرفیت تولید 1۷ میلیارد متر مکعب و یک مخزن گاز ترش 

عظیم با ظرفیت تولید 550 میلیارد متر مکعب است.
یحیی فیضی اظهار کرد: برداشــت از منابع گاز شــیرین خانگیران 
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در ســال 1۳52 بــا ســه حلقــه چــاه و بهره بــرداری از مخــزن گاز تــرش 
مــزدوران در ســال 1۳۶2 و هم زمــان با راه اندازی پاالیشــگاه گاز شــهید 

هاشمی نژاد با حفر ۶ حلقه چاه آغاز شده است.
او شــرایط تولیــد گاز بــه وســیله پاالیشــگاه خانگیــران در ســرمای 
شــدید کنونــی را حداکثــری دانســت و گفــت: اکنــون تولیــد پاالیشــگاه 
در حداکثــر ظرفیــت خــود قــرار دارد به طوری که روزانــه 5۶.5 میلیون 
متر مکعب گاز تولید می شــود، ذخیره ســازی گازی که به وســیله این 
پاالیشگاه در تابستان انجام می گیرد، صرف مصرف بخش خانگی در 

زمستان می شود.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد ســرخس با 
پیشــنهاد این موضوع که صنایع می توانند خود نســبت به تامین گاز 
از طریــق ایجــاد مخــازن ذخیره اقدام کنند، افزود: در کشــورهای دیگر 
مخــازن ذخیــره گاز متعلــق به بخش خصوصی اســت و صنایع فوالدی 
هــم می تواننــد گاز را از شــرکت ملــی گاز ایران خریداری و آن را ذخیره 

کنند.
رئیــس کمیســیون معدن و صنایع معدنــی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی خراســان رضــوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
صنایــع فــوالدی مــی تواننــد خــود نســبت بــه ایجــاد مخازن ذخیــره گاز 
اقــدام کننــد، گفــت: مشــکل اصلی این اســت کــه در تابســتان نیز گاز 
زیــادی در اختیــار صنایــع فوالدی قرار نمی گیرد و در واقع در تابســتان 

هم مشــکل کمبود گاز برای صنایع وجود دارد.
احمدرضــا صفــار طبســی افــزود: در واقــع پاالیشــگاه خانگیــران 
بایــد در تابســتان مــازاد تولیــد گاز خــود را ذخیــره کــرده و آن را بــرای 
زمســتان نگــه دارد کــه ایــن کار انجــام مــی شــود، امــا اگــر قرار باشــد 
این ذخیره ســازی صرف صنایع فوالدی شــود، از حجم ذخایر به شدت 

کاسته می شود.
تــا زمانــی کــه در فرآیند تولیــد گاز و اورهال کردن )به روزرســانی( 
این بخش، ســرمایه گذاری بزرگی انجام نگیرد، مشــکل کمبود گاز حل 
نمی شــود، از ســوی دیگــر تحریم هــا نیــز در ایــن بخــش بــی اثــر نبوده 
اســت، در مجمــوع الزم اســت که ســرمایه گذاری های بــزرگ و چندصد 
میلیــارد ریالــی در ایــن بخــش انجام شــود. وی اظهار داشــت: تا زمانی 
کــه در فرآینــد تولیــد گاز و به روزرســانی )اورهــال کــردن( ایــن بخــش، 
ســرمایه گذاری بزرگی انجام نگیرد، مشــکل کمبود گاز حل نمی شــود، 
از ســوی دیگــر تحریم هــا نیــز در ایــن بخــش بــی اثــر نبوده اســت و در 
مجموع الزم است، سرمایه گذاری های بزرگ و چند صد میلیارد ریالی 

در این بخش انجام شود.
بــا توجــه بــه تاکیــد بر افزایــش ســرمایه گذاری ها در بخــش تولید 
گاز در اســتان، اســتاندار خراســان رضوی چندی قبل در حاشیه بازدید 
از چنــد واحــد تولیــدی گفتــه بود که اکنون ذخیره ســازی گاز در مخازن 
طبیعی، اکتشــافات و حفر چاه های جدید گازی در اولویت این اســتان 

قــرار گرفتــه اســت، همچنیــن انتقــال گاز تــرش )گاز طبیعــی خــام( از 
ترکمنستان به خراسان رضوی در دستور کار است.

یعقوبعلــی نظــری افــزود: از یــک ســو کشــور بــا 15 هــزار مگاوات 
کمبــود تولیــد بــرق مواجه اســت و زمان زیادی الزم اســت تا بتوان این 
کمبود را جبران کرد، زمانی که فشــار گاز هم کم می شــود، کمبودها 

در ابتدا از شمال شرق کشور بروز و ظهور پیدا می کند.
او اظهــار کــرد: بــا توجه بــه کمبودهای موجود در زیرســاخت های 
اســتان نمــی تــوان صنایــع را تعطیــل کرد، الزم اســت صاحبــان صنایع 

بــرای تامیــن انرژی مورد نیاز خود راهکارهای جدیدی اتخاذ کنند.
در این راســتا، با توجه به اینکه صنایع اســتان خراسان رضوی به 
دلیــل افزایــش مصرف در بخــش خانگی، در تابســتان عموما با کمبود 
برق و در زمســتان با کمبود گاز مواجه می شــوند که زمســتان امســال 
در پی شدت سرما، برق اغلب صنایع استان نیز در روزهای اخیر قطع 
شده است، مدتی است که طرح ایجاد نیروگاه های خورشیدی توسط 

صاحبان برخی از صنایع استان مطرح می شود.
حتــی معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک 
و شــهرک های صنعتــی ایــران چنــدی قبــل از آغــاز ایجــاد شــهرک های 
خورشــیدی در 92 نقطه صنعتی کشــور خبر داد که این نشــان از ورود 
صاحبان صنایع برای تامین برق مورد نیاز خود و جلوگیری از ضررهای 
بیشتر در این زمینه دارد و بهتر است، صاحبان صنایع در این شرایط 
سخت اقتصادی نسبت به ایجاد مخازن ذخیره گاز و اتخاذ راهکارهای 

جدید در این زمینه وارد عمل شوند.
ایــن در حالــی اســت کــه خراســان رضــوی در بخــش ســنگ آهــن 
بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد فــوالد بــه دنبال رســیدن به هــدف تولید 
10 میلیــون تــن فــوالد در اســتان و تبدیــل ایــن منطقــه به قطب ســوم 

فوالدسازی کشور است.
برای رســیدن به هدف مزبور 11 واحد تولید کنســانتره با ظرفیت 
اسمی تولید 22.2 میلیون تن در سال، 5 واحد گندله سازی با مجموع 
ظرفیــت تولیــد 15 میلیــون و 590 هزار تن گندله، 10 واحد تولید آهن 
اســفنجی بــا ظرفیــت اســمی 9.۴ میلیــون تن در ســال، 9 واحــد تولید 
شــمش فــوالد بــا ظرفیــت اســمی ۷.۷2 میلیــون تن در ســال و ۶ واحد 
تولیــد نــورد بــا ظرفیــت اســمی ۳.۷ میلیــون تــن در ســال در خراســان 

رضوی اجرا شده است.
اکنــون ۳۴ واحــد صنعتــی در زمینــه تولیــد شــمش فوالد و ســایر 
طرح هــای فــوالدی بــا اشــتغال زایی برای 9 هــزار و 2۶2 نفر در اســتان 

خراسان رضوی فعالیت دارند.
نردیــدی نیســت کــه این حجــم از تولید فوالد در خراســان رضوی 
بایــد بســتر پایــداری از انــرژی بــه ویــژه گاز در اختیــار داشــته باشــد و 
آیــا وقت آن نرســیده اســت که بســترهای ســرمایه گذاری بــرای تقویت 

زیرساخت های استان در حوزه برق و گاز و آب فراهم شود؟
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افزایش تولید 11 درصدی 
مجتمع فروکروم جغتای

مدیــر مجتمــع فروکــروم جغتای از پیشــتازی 200 درصدی این مجتمع نســبت به برنامه 
تولید 1401 و افزایش 11.4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایمپاســکو، احســان عزیزی، مدیر مجتمع فروکروم جغتای 
در این باره توضیح داد: در سال جاری تولید فروکروم پرکربن این مجتمع به 22 هزار و 
۴۶1 تن رسید که بیانگر افزایش 11.۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و 
پیشــتازی 200 درصدی نســبت به حجم 11 هزار و 250 تنی اســت که برنامه تولید 1۴01 

بوده است.
او بــا بیــان اینکــه در بازه 9 ماهه ســال جــاری فروش فروکروم به 1۷ هزار و 1۸0 تن 
رســیده اســت، تصریح کرد: در بخش فروش هم نســبت به برنامه از پیش تعیین شــده 

سال جاری که 11 هزار و 250 تن تعیین شده بود، 5۳ درصد پیشتاز هستیم.
مدیــر مجتمــع فروکــروم جغتــای بــا اشــاره به اینکــه در واحــد تولید ســیلیکون متال 
پیشــرفت 100 درصــدی داشــته ایم، عنــوان کــرد: این طــرح اکنون در مرحلــه تولید انبوه و 
افزایش کیفیت محصول به منظور رسیدن به درجه خلوص بیش از 99 درصدی است.

عزیزی همچنین ادامه داد: در طرح توســعه ای جداســازی فلز از ســرباره هم 90.5 
درصد پیشــرفت داشــته ایم و پروژه در مراحل پایانی نصب تجهیزات و در ادامه تســت و 

بهره برداری در بهمن 1۴01 قرار دارد.
او در پایان خاطرنشــان کرد: درصد پیشــرفت طرح توســعه ماســه کرومیتی در این 
مجتمــع هــم حــدود 91.5 درصــد اســت کــه در بهمــن ســال جاری بــه بهره بــرداری خواهد 

رسید.

گزارش عملکرد 9 ماهه مجتمع فروکروم جغتای

 تولید:
تولید فروکروم پرکربن در 9 ماهه اول سال جاری )22۴۶1 تن( بوده که 11/۴ درصد بیشتر 
از تولید در بازه مشابه سال 1۴00 )201۶1( و 200 درصد بیشتر از برنامه تولید در سال 

1۴01 )11250( می باشد.
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فروش:
از  بوده که 5۳ درصد بیشتر  بازه 9 ماهه سال جاری فروش فروکروم)1۷1۸0 تن(  در 
برنامه فروش در سال 1۴01 )11250 تن( می باشد و فروش در بازه مشابه سال 1۴00 

)1۸۴90 تن( است.

نیروی انسانی:
نیروی انسانی  در 9 ماهه سال جاری ۴20 نفر بوده که حدود 11 درصد بیشتر از بازه 

مشابه سال 1۴00 )۳۸5نفر( می باشد. 

طرح های توسعه ای:
- واحد تولید سیلیکون متال با 100درصد پیشرفت : 

این طرح در حال حاضر در مرحله تولید انبوه و افزایش کیفیت محصول به منظور رسیدن 
به درجه خلوص باالی 99 درصد می باشد.

- طرح توسعه جداسازی فلز از سرباره با 90.5 درصد پیشرفت:  
عملیات سیویل و نصب تجهیزات مربوطه به پایان رسیده است و پروژه در مراحل پایانی 

نصب تجهیزات و در ادامه تست و بهره برداری در بهمن ماه 1۴01 قرار دارد.

- طرح توسعه ماسه کرومیتی : 
درصد پیشرفت این طرح حدود 91.5 درصد می باشد. مراحل سیویل و نصب تجهیزات 
این طرح به پایان رسیده و تست های اولیه استارت این طرح در حال انجام بوده و در 

بهمن ماه 1۴01 این طرح به بهره برداری خواهد رسید.

 پروژه های زیست محیطی
- با توجه به احداث کارخانه سیلیکومتال در مجتمع و فرآیند ذوب و ریخته گری، انتشار 
غبــارات دور از انتظــار نمی باشــد.  لــذا اقدامــات ذیــل جهــت جلوگیــری و کاهــش غبارات 

صورت گرفته است.
- تعویــض کامــل کیســه های Bag House بــه تعــداد ۴۸0 عــدد که در فرآینــد Heat Up و 

پخت نسوز کوره آسیب دیده بودند.
- تعویض و اصالح ۴0 درصد از مسیر داکت انتقال غبار و نسوزکاری آن.

- نصب دودکش اضطراری و دمپرهای مربوطه.
.Fresh Air نصب دریچه -

- اصالح خروجی های دودکش مربوط به هود کوره.
- نصــب سیســتم کنتــرل جهــت اجرای دقیق فرامین مربوطه شــامل باز وبســته شــدن به 

موقع دمپرها، تایم دقیق Offline و تزریق بموقع هوا.
- عایــق بنــدی و آب بنــدی دقیــق سیســتم Bag House  جهــت جلوگیــری از نشــت دود و 

غبار.
- نصب جرقه گیر جهت جلوگیری از آسیب کیسه ها.

- نصب Dust Trap در مسیر داکت اصلی جهت جمع آوری بهتر غبارات. 
- خرید تعداد 500 عدد کیسه فایبرگالس.

- طراحــی و ســاخت مخــازن جدیــد بــرای افزایــش حجــم تصفیه خانــه فاضــالب بهداشــتی 
مجتمع با پیشرفت فیزیکی بشرح ذیل: 

- گودبــرداری 100 درصــد انجــام شــده، آرماتوربندی 100 درصد انجام شــده، بتن ریزی ۶0 
درصــد انجــام شــده، بــرآورد تجهیــزات و متریال 100 درصد انجام شــده، تامیــن تجهیزات 

20 درصد انجام شده.
- اجــرای سیســتم مکانیــزه انتقــال غبارات خشــک از Bag House به مخزن خنثی ســازی 

غبارات.
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مروری بر وضعیت و چالش های ارزیابی 
اثرات محیط زیستی در ایران

چکیده
به دلیل ارتباط و پیوستگی اجتناب ناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی 
و بوم شــناختی در سیاســت های راهبردی کشــور و برنامه های کالن، 
به ویــژه در برنامه هــای توســعه ای، قانونمنــد شــدن مقولــه محیــط 
زیست و در نتیجه شــکل گیری قانون ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
، موضوعی محرز و انکارناپذیر است. پیش بینی، جلوگیری یا کاهش 
بــروز پیامدهــای منفــی و آثــار ســوء ناشــی از فعالیت هــای انســانی 
در محیــط زیســت بــه نحــوی کــه کاهــش یــا رفــع آن آثــار در محیــط 
و بازگشــت بــه وضعیــت اولیــه، از کنتــرل خــارج نشــده و غیرممکــن 
نشــود، از علل عمده توجه به ارزیابی اثرات زیســت محیطی اســت. 
در این گزارش به تعریف، اهمیت و اهداف ارزیابی زیســت محیطی 
و انــواع آن، پیشــینه تدویــن قوانیــن و مقــررات ملــی و بین المللــی 
درخصــوص آن و اقدامــات و دســتاوردهای اجــرای فراینــد ارزیابــی 
اثــرات زیســت محیطی در کشــور در ایــن زمینــه اشــاره شــده اســت. 
طبق مصوبه شــماره 138شــورای عالی حفاظت محیط زیســت ایران 
در فروردین مــاه 1373 ،هفــت نــوع پــروژه بــزرگ عمرانــی مش مول 
ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی شــدند. در ادامه، جمهوری اســــالمی 
ایــران در آذرمــاه 1373 در بنــد «الــف» تبصــره «82 « قانــون دوم 
توســــعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نســبت به پذیرش موضوع 
ارزیابی اثرات زیست محیطی در چارچوب مصوبه قانونی خود اقدام 
کرده اســت. اگرچه با قانونی شــدن این امر در ایران، روند طرح ها 
و پروژه هایــی کــه مــورد ارزیابی قرار گرفته اند رو بــه افزایش بوده و 
همچنیــن توجــه برنامه ریــزان بیــش از گذشــــته بــه ادغــام مالحظات 
زیســت محیطی در فعالیت هــای عمرانــی معطــوف شــــده اســــت، اما 
نتایــج به دســت آمــده نشــاندهنده رونــد صعــودی موضــوع تخریــب 

محیط زیست در کشور است.

خالصه مدیریتی
 یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در 

بخش محیط زیست، برنامه ریزی در راســتای ارزیابی آثار زیست محیطی 
پروژه ها و طرح های توسعه ای است؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی، فنی 
است که براساس آن، همه مراحل عملیات یا پروژه ای که در راستای 
توسعه صورت می گیرد، از نظر آثار مثبت و منفی آن بر کیفیت محیط 
زیست بررسی می شود. به صورت کلی، برای دستیابی به موضوع مهم 
توســعه پایدار، نیاز به تلفیق مالحظات کالن )باالدستی( زیست محیطی 
در سیاست ها، برنامه ها و طرح های کشــور، قبل از اجرایی شدن آنها 
در عرصه های میدانی توسعه است. لذا ارزیابی اثرات زیست محیطی، از 
طریق فرایندی قاعده مند، اثرات احتمالی مثبت یا منفی یک پروژه را بر 
محیط زیست، مورد بررسی قرار داده و به رد یا قبول آن پروژه یا طرح 
به تصمیم گیران، کمک می کند. این موضوع از آن نظر برای اهمیت دارد 
که ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از عناصر اصلی تشکیل مدیریت 
زیست محیطی است و متعاقبا چنین مدیریتی، ضرورت اعمال چنین 

ارزیابی ای را توجیه پذیر می سازد.
در ســال های اخیــر بــه دلیل وضع قوانین و مقــررات، انجام و تهیه 
گزارش های ارزیابی در بســیاری از کشــورهای جهان الزامی شــده است؛ 
به نحوی که امروزه، کمتر کشــوری یافت می شــود که نســبت به مقوله 
ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی ناآشــنا باشــد. در کشــور مــا بــرای اولین 
بــار در ســال 1۳۷۳ ،موضــوع ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی پروژه هــاو 
طرحها، وجه قانونی به خود گرفت. نزدیک به سه دهه از اجرای فرایند 
ارزیابی آثار زیست محیطی می گذرد، اما متأسفانه نتایج مناسب و قابل 
مالحظه ای از اجرای آن حاصل نشده و حتی روند تخریب محیط زیست 

ناشی از فعالیت های انسانی، روند صعودی به خود گرفته است.
 در ایــن گــزارش تــالش شــده تــا بــه ضــرورت وجــود قوانیــن و 
مقــررات ارزیابــی زیســت محیطی و نیــاز بــه اعمــال و اجــرای آن ها در 
کشور پرداخته شود و همچنین مقایسه ای بین قوانین ارزیابی اثرات 
زیســت محیطی برخی از کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه با 
قوانیــن موجــود در ایــران انجــام پذیــرد. در ایــن مطالعــه، مشــکالت، 
تنگناهــا و محدودیت هــای ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی در کشــور 
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نیــز تشــریح شــده اســت. نتایــج حاصل از گــزارش موجود در بررســی 
و تحلیــل ابعــاد مختلــف ارزیابی هــای آثــار زیســت محیطی در ایــران 
نشــان می دهــد کــه مهم تریــن چالش ها و محدودیت هــای موجود، در 
حوزه های قوانین و مقررات )نواقص و خالهای قانونی(، دستگاه های 
اجرایــی و ازجملــه دســــتگاه متولــی )قابلیت هــا و رویکردهــا(، بدنــه 
بررســی  در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  کارشناســی  ضعیــف 
گزارش هــای ارزیابــی زیســت محیطی، عــدم صالحیت کافی مشــاوران 
نســبت بــه تهیه گزارش هــای ارزیابی، دیــدگاه نادرســت کارفرمایان و 
مجریــان طرح هــا و پروژه هــا نســبت بــه مقولــه محیط زیســت، روش 
کار ارزیابــی زیســــت محیطی ، فراینــد تهیــه و ارزیابــی گزارش هــای 
بازنگــری طرح هــا، پایــش، کنتــرل و نظــارت و ضعــف مشــارکت های 
مردمی اســت. همچنین یکی از مشــــکالت قوانین موجود درخصوص 
ارزیابــی آثــار زیســت محیطی پروژه ها و طرح ها در کشــور، ریشــــه در 
ترجمه ای بودن آنها از متون قانونی کشورهای دیگر دارد؛ درحالی که 
بــا توجــه بــه تفاوت های فرهنگی، محیطی و اقلیمــی، این امر نیازمند 
بررســــی تخصصــی بــرای هریــک از مناطــق کشــور اســت؛ لــذا در این 
گــزارش، پیشــنهادهایی بــرای ارائــه احــکام تکمیلــی و بهبــود وضعیت 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی در کشــور ارائه شــده اســت. مهم ترین 

پیشنهادهای قابل پیگیری در دولت به شرح ذیل ارائه می شود:
 تصویب طرح یا الیحه قانون ارزیابی محیط زیست کشور به صورت 

خاص و مستقل، به منظور ضمانت اجرایی و تقویت بازدارندگی 
 توجه به ارزیابی زیست محیطی راهبردی در سیاست ها، برنامه و 

طرح های کالن کشور قبل از اجرا
و  تهیه  در  زیست بومی  و خدمات  کاالها  ارزش  گرفتن  نظر  در   
و  برنامه  سازمان  توسط  آنها  اولیه  تأیید  مبادی  در  طرح ها  تصویب 

بودجه و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط
نظام  توانمندســازی  طرح  برای  اختصاصی  بودجه  ردیف  ایجاد   

ارزیابی محیط زیست کشور
 توجه به نظارت و پایش محیط زیســت اجرای طرح ها و پروژه هاپس 

از صدور موافقت های محیط زیستی با ایجاد سیستم نظارتی و پایش 
وکیفی  کمی  افزایش  با  پروژه ها  و  طرح ها  زیست محیطی  کنترل  یا 
نیروی انسانی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و حذف 

سامانه های پایشی و نظارتی سنتی
 ارتقای دانش فنی و تخصصی مخاطبان مرتبط با فرایند ارزیابی 
محیط زیست کشور ازجمله کارفرمایان، مشاوران، کارشناســان )حوزه 

ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست(
 انجام پژوهش کاربردی با موضوع آسیب شناسی فرایند ارزیابی 
محیط زیست کشور با تأکید بر تبیین جایگاه آمایش سرزمین، ارزیابی 
اثرات  ارزیابی  راهبردی،  زیست محیطی  ارزیابی  بوم شناختی،  توان 

تجمعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی
 ایجاد استقالل مالی مشاوران و عدم وابستگی مالی به مجری طرح 
یا کارفرما از طریق تعیین مشاور و پرداخت هزینه های تهیه و انجام 
گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی، از کانال بخش های تحقیقاتی 
خصوص،  این  در  دیگر  پیشنهاد  زیست.  محیط  حفاظت  سازمان 
مجری  که  معنا  بدین  است؛  زیست  محیط  ملی  ظرفیت  از  استفاده 
طرح یا کارفرما، هزینه های مربوطه را مستقیما به حساب صندوق واریز 
کرده و پرداخت حق الزحمه مشاور، با تصمیم و نظارت سازمان حفاظت 

محیط زیست، در مراحل مختلف پیشرفت کار انجام شود
اهمیت  نمودن  بیان  و  زیست محیطی  فرهنگ  و  دانش  ارتقای   
از  زیست محیطی  موجود  و مشکالت  مسائل  طرح  و  زیست  محیط 
از طریق  یا  نوشتاری  و  طریق رسانه های مختلف دیداری، شنیداری 
منظور  به  جامعه  نوع  تناسب  به  و  کلیه سطوح  در  آموزشی  مراکز 
کلیه  مسئولیت  پذیری  و  جامعه  زیست محیطی  دانش  افزایش 

مسئوالن نسبت به تصمیم گیری های درست و حفظ محیط زیست
 توجه ویژه به موضوع حسابرسی محیط زیست

 رتبه بندی مشاوران برحسب نوع طرح یا پروژه به وسیله بخش های 
تنوع  و  تعدد  دلیل  به  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  تحقیقاتی 

طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
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مقدمه 
بهتر  برای  انسان  که  کارهایی  و  فعالیت ها  تمامی  به  تعریف،  طبق 
گفته  توسعه  می دهد،  انجام  زیست  محیط  در  خود  زندگی  کردن 
می شود. حال اگر قرار باشد که این توسعه در بلندمدت پایدار باشد، 
بستر  عنوان  به  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  که  را  شرایطی  باید 
توسعه برقرار کرده است، مدنظر قرار دهد. اگر محدودیت های محیط 
تخریب  به  نهایت  در  اقتصادی  توسعه  شود،  گرفته  نادیده  زیست 
بنابراین دیدگاهی که حفاظت محیط زیست  آن منجر خواهد شد. 
تلقی کند، بسیار کوته نظرانه  اقتصادی  راه توسعه  بر سر  را مانعی 
است. لذا توسعه صحیح فعالیت های انسانی نیازمند آن است که در 
تمام مراحل برنامه ریزی و مدیریت، به محدودیت های محیط زیست و 

منابع موجود در سرزمین، توجه شود.  
به صورت کلی، دستیابی به تعادل مابین محیط زیست، جامعه و 
اقتصــاد بــه منظور برآورده کردن نیازهای جاری بدون به خطر انداختن 
توانایــی نســل های آینــده در بــرآورده کــردن نیازشــان، ضــروری در نظر 
گرفتــه می شــود.  توســعه پایــدار بــه عنــوان یــک هــدف از طریــق ایجاد 
تعادل در این سه رکن پایداری به دست می آید. این موضوع منجر به 
هدایــت ســــازمان ها در پذیــرش رویکردی نظام مند نســبت به مدیریت 
زیســت محیطی از طریق اســتقرار ســامانه های مدیریت زیست محیطی 

با هدف کمک به رکن زیســت محیطی از ارکان پایداری شــده است.
در فراینــد ســیر تکامــل مدیریــت محیــط زیســت، بــه عنــوان یــک 
نظام گســترده و پویا برای مواجهه با آلودگی و تخریب محیط زیســت، 

رویکردهای پیشــگیرانه ای مورد توجه قرار گرفته اند.
اثــرات  ارزیابــی  میــالدی،   19۶0 دهــه  اواخــر  از  راســتا،  ایــن  در 
زیست محیطی EIA به عنوان فعالیتی به منظور شناسایی و پیش بینی 
اثــرات یــک پــروژه بــر روی رفــاه و ســالمت انســان و نیــز بــر محیــط 
بیوژئـــوفیزیکی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بررسی و انتشار 
مطالعــات ایــن اثـــرات مطــرح شــده و اجــرای قانونی آن جایــگاه ویژه ای 
در کشــورهای مختلف جهان یافته اســت. در ســطح کشــور، قوانین  با 
مصوبــات و زیســت محیطی شــاخه مهــم و مســتقلی از حقــوق عمومــی 
تلقی می شود که با اصل پنجـــاهم قـــانون اساســـی قوام گرفته و اخیرا 
قوانین مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی از تکوین و تکامل نسبی 
برخوردار شده است. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست روشی است 
بــرای اطمینــان از رعایــت ضوابــط، معیارهــا و قوانین محیط زیســتی در 

طرح هــای مختلــف کــه هــدف اصلــی آن پیشــبینی، شناســایی و تجزیه 
و تحلیــل دقیــق کلیــه نشــان زدهای مثبــت و منفــی یک طــرح بر محیط 
زیســت طبیعــی و انســانی اســت. برنامه ریــزان و تصمیم گیران توســعه 
اقتصادی ـ اجتماعی باید از محدودیت های اعمال شــده از ســوی محیط 
زیســت آگاه باشــند و در ایــن زمینــه، ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی 
روشــی اســت کــه مالحظات زیســت محیطی را در فراینــد برنامه ریزی و 

مدیریت برنامه های توســعه اقتصادی ـ اجتماعی وارد می کند.
امروزه ارزیابی اثرات زیســت محیطی به عنوان یکی از مؤلفه های 
اثرگذار در برنامه ریزی و سیاســت گذاری های زیســت محیطی جایگاهی 
واقعــی یافتــه اســت. اثــرات محیط زیســتی در اشــکال و انــواع مختلف 
مثبت و منفی، مســتقیم و غیرمســتقیم، کوتاه مدت و بلندمدت، اولیه 
و ثانویــه، نقطــه ای و تجمعــی، نمــود پیدا می کنند. لذا ارزیابی زیســــت 
محیطــی میــزان کمــی وکیفــی اینگونــه عوامــل را به طــور قاعده منــد و 
براســاس اســتانداردها و ضوابــط و دســتورالعمل ها مــورد بررســی قــرار 
می دهد و با شناســایی مهم و غیرمهم بودن اثرات، روش های حذف یا 
کاهــش و همچنیــن نحوه کنترل و پایش آنها را ارائه می دهد. هدف از 
ارزیابــی اثرات زیســت محیطی، کمــک به جلوگیری به حداقل رســاندن 
و یــا جبــران هرگونــه خطــر زیســت محیطی و در اغلــب مــوارد تأثیــرات 
اجتماعی اســت. ازجمله پیامدهای عدم انجام مطالعات ارزیابی اثرات 

محیطزیستی پروژه ها، به شرح زیر است:
 عــدم آگاهــی از پیامدهــای محیــط زیســتی مهم و مانــدگار، عدم 

تعیین اقدامات اصالحی مناسب و درج آن در برنامه ها
 عــدم آگاهــی از درآمدهــا و هزینه هــای محیط زیســتی پروژه ها، 

بروز اثرات مخرب جبران ناپذیر در محیط زیست
افزایــش  پروژه هــا،  اجــرای  بــر درآمــد  نــرخ هزینــه  رفتــن  بــاال   
هزینه های جبران صدمات و آثار زیســت محیطی پروژه ها در ســطح 

ملی
 افزایش مخاطرات زیســت محیطی در ســطح محلی، منطقه ای و 
ملی شــامل ریزگردها، ســیل، رانش زمین، آلودگی هوا و فرســایش 

خاک، افزایش احتمال انقراض گونه های گیاهی و جانوری
 افزایــش احتمــال شــیوع بیماری هــا و آفــات گیاهــی، جانــوری و 
از  برخــورداری  عــدم  نارضایتی هــای اجتماعــی و  افزایــش  انســانی، 

مدیریت مشارکتی در کشور
 عــدم دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار در ســطح محلــی، 

منطقه ای، ملی و بین المللی
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با توجه به اثرات تخریبی و گاهی غیرقابل جبران و بسیار پر هزینه 
بســیاری از پروژه های توسعه، ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک ابزار 
غیرقابل جبران و بسیار و با توجه به اثرات تخریبی و گاهی قدرتمند 
برای دستیابی به توسعه پایدار از سال 1۳۷۳ در کشور ایران جایگاه 
از سه دهه،  بیش  با گذشت  متأسفانه  ولیکن  است.  یافته  قانونی 
همچنان کشور درگیر معضالت ناشی از ارزیابی های زیست محیطی 
است. لذا در این گزارش سعی شده تا ضمن آسیب شناسی قوانین 
ارزیابی های  مطالعات  نتایج  و  زیست محیطی  ارزیابی های  با  مرتبط 
کشورهای پیشرو، پیشنهادهای اجرایی و نظارتی کاربردی را ارائه کند.

1 .تعریف و اهمیت ارزیابی آثار زیست محیطی
1-1 تعریف

با برشمردن ویژگی های ارزیابی اثرات زیســت محیطی ، این ابزار به 
صورت های زیر تعریف شده است:

بر  پیشنهادی  پروژه  یک  اثرات  بررســی  به  که  است  مطالعه ای   
محیط زیست می پردازد

 مطالعه ای است که با هدف برگزیدن بهترین ترکیب سود اقتصادی 
و هزینه   های زیست محیطی در یک منطقه مشخص انجام می شود

از اجرای یک  مطالعه ای است که به پیش بینی تغییرات ناشــی    
پروژه مشخص بر کیفیت محیط زیست منطقه می پردازد

آثار  ارزیابی  بین المللی  اتحادیه  تعریف  براساس  همچنین، 
زیست محیطی)IAIA( ، ارزیابی را می توان فرایند شناسایی، پیش بینی، 
آثار  دیگر  و  اجتماعی  بیوفیزیکی،  آثار  کاهش  اقدامات  و  ارزشیابی 
عملیات  و  اصلی  تصمیم گیری  از  قبل  پیشنهادی  توسعه  با  مرتبط 

اجرایی نامید.

2-1 اهمیــت ارزیابــی آثــار زیســت محیطی طرحهــا و پروژه های بزرگ 
توسعه ای کشور

ارزیابی آثار زیست محیطی به دالیل ذیل از اهمیت به سزایی برخوردار 
است:

 ارزیابی آثار زیست محیطی، ابزار مهم مدیریتی برای افزایش طول 
عمر بسیاری از پروژه هاست.

 استفاده از این ابزار برای اجتناب از بروز خطاهای جبران ناپذیر و 
یا ایجاد صدمات زیست محیطی، اجتماعی و یا اقتصادی ضروری است

 ارزیابی آثار زیست محیطی، ســازوکاری برای آموختن از گذشته 
را ایجاد می کند که از اشــتباهات پرهزینه و حــوادث جلوگیری کرده و 

مدیریت منابع را طی اجرا و   پس از اجرای پروژه تقویت می کند 
از  بیشتر  موجبات حفاظت هرچه  زیست محیطی،  آثار  ارزیابی   
زیست  محیط  به  جبران ناپذیر  آثار  بروز  از  و  آورده  فراهم  را  منابع 

جلوگیری می کند
به  قادر  تعیین شده،  زمان بندی  در  پروژه ها  و  مجریان طرح ها   
دولت  مالی  اعتبارات  بر  فشار  درنتیجه  می شوند.  هزینه ها  کاهش 

کمتر می شود.

2 .تعریف ارزیابی راهبردی زیست محیطی و 
تفاوت آن با ارزیابی اثرات زیست محیطی

عــالوه بــر ابــزار ارزیابی اثرات محیط زیســــتی، ابــزار دیگری تحت 
عنوان ارزیابــــی راهبــــردی زیســــت محیطی )SEA( وجــــود دارد. ارزیابی 
اثــرات  ارزیابــــی  تکمیل کننــــده  درواقــــع  زیســــت محیطی  راهبــردی 
زیســت محیطی )EIA( اســــت. تفاوت بین این دو آن اســت که ارزیابی 
راهبــردی زیســت محیطی )SEA( در مرحلــه ای زودتــر از ارزیابــی اثــرات 
زیست محیطی انجام می شــــود. تا زمانی که یک پروژه مرتبط با محیط 
 )EIA( زیست وارد فرایند تصویب نشود، ارزیابی اثرات زیست محیطی
درخصوص آن انجام نمی شــود؛ ولی به این دلیــل که تصمیم های مهم 
مرتبــط با محیط زیســــت اغلب باید در چارچــــوب طرح هــا و برنامه های 
اولیــه اتخــاذ شــود، ارزیابی راهبــردی زیســت محیطی )SEA( در مرحله 
برنامه ریزی )طرح ریزی( انجام شــده و به عنوان ارزیابی احتمالی اثرات 
زیست محیطی سیاست و خط و مشــی ها، طرح ها و برنامه ها، توصیف 

می شود.
 ارزیابــی راهبــردی زیســــت محیطی )SEA ( یــک فراینــد و رویکــرد 
قاعده منــد و نویــن اســت کــه شناســایی، پیش بینــی و ارزیابــی اثرات و 
پیامدهــای زیســت محیطی را در عالی تریــن ســطوح تصمیم گیری یعنی 
ســــطح کالن مدنظــر قــرار می دهد. بررســــی قوانین و مقــررات ارزیابی 
راهبردی زیســت محیطی در کشــورهای توســــعه یافته و درحال توســعه 
نشــان می دهــد کــه ایــن قوانیــن بیشــتر در ســطوح بخشــی و آمایــش 
سرزمین کاربردی تر و مؤثرتر بوده اند و در این زمینه کشــــور انگلستان 
به عنــوان یکــی از فعال تریــن کشــورها در پایه ریــزی دســتورالعمل های 

روش شناســی مناسب این ابزار، شناخته شده است.
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 فوالد مبارکه بر مدار تامین گریدهای نو 
و محصوالت ویژه فوالدی

4

600

%1/8

 تولید برای نخستین بار 
در غرب آسیا به روش 

ریخته گری مداوم

این گرید براساس 
استاندارد شرکت 

پوسکوی کره جنوبی و با 
الزامات خاص مشتری 
برای نخستین بار در 

کشور، با موفقیت طراحی 
و تولید شد

 شکستن انحصار تولید
 این محصول در جهان 

 فوالد مبارکه تختال
 با ۱.۸ درصد سیلیسیم را 

برای نخستین بار در کشور 
تولید کرده است

کورتن استیل یا 
فوالدهای مقاوم به 
خوردگی اتمسفری

مقاومت در برابر خوردگی 
در محیط های مرطوب و 

اسیدی تا چهار برابر

میزان صرفه جویی ارزی با 
تامین نیاز صنعت نفت

پزشکی
ادوات نظامی

صنایع شیمیایی وپاالیشگاهی
معماری و ساختمان سازی

صنایع هوایی
حوزه انرژی

ظروف غذا و نوشیدنی
وسایل کشاورزی

وسایل زینتی

ساخت کانتینرهای 
حمل ونقل دریایی

 واگن های حمل ریلی 
 مدول های پیشگرم هوا 

در نیروگاه های تولید برق 
حرارتی

موتورهای الکتریکی
ژنراتورها

استفاده در صنایع پاالیشی ،پتروشیمی 
 استفاده در مکان هایی که در معرض 

خوردگی قرار دارند

 استفاده در صنایع 
میلیون یوروخودروسازی

 فوالد های
 زنگ نزن

 ورق های 
کورتن

 تختال های 
الکتریکی

ورق های
 آجدار

 شطرنجی

API تختال
برای محیط های 

ترش

ورق 
میکروآلیاژی

340 YC 

کاربردها

کاربردها

کاربردها

کاربردها

کاربردها

مقاومت باال، اصطکاک زیاد، سطح 
براق و زیبا، خاصیت جوش پذیری باال، 
انعطاف و شکل پذیری، سبک وزن بودن

کف سازی زمین های در حال ساخت
کف سازی اتاقک کامیون ها، وانت بارها و کشتی ها

ساخت حفاظ در مناطق نظامی
انبار کانتینر در بندرگاه ها

خطوط جداسازی و دانه بندی در خط تولید مواد غذایی
در ساخت سقف آسانسورها

ساخت پله های اضطراری
ساخت ایستگاه های اتوبوس

ساخت پل های هوایی

کاربردها
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