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شهرستان | در جلسه شورای اسالمی شهرک فارسینج از طرف دهیاری ،شورای اسالمی و اهالی فارسینج از ساالری مدیر امور آبفار 

شهرستان سنقر تقدیر گردید.گفتنی است در پی اتصال شهرک الحاقی به شبکه فارسینج و رفع مشکل تامین آب تعداد زیادی از 
مشترکین ، از طرف شورا ، دهیار و اهالی فارسینج از مساعدت مدیر امور آبفار شهرستان و تالش همکاران اداره آبفار تقدیر به عمل آمد.

توازن در کل زنجیره فوالد الزمه رسیدن به توسعه پایدار است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه : 

| دکتر بهرام ســبحانی در جریان بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ 
بورس کاالی ایران از فوالد مبارکه با اشاره به عملکرد این شرکت در چهار سال گذشته 
اظهار کرد: تولید فوالد خام در پایان سال ۹۱ برابر با ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده که 
در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است. در سال ۹۶ هم برنامۀ تولید 
۸ میلیون و ۶۳۰ هزار تن هدف قرار داده شده که با ۳۰ درصد رشد همراه است و در 
چهارماهۀ نخست سال از برنامه هم پیشی گرفته ایم.وی با بیان اینکه در فوالد مبارکه 
نسبت به ســال ۹۱ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش ظرفیت داشتیم، افزود: حدود ۵۳۰۰۰ 
میلیارد ریال در پروژه های داخل و خارج فوالد مبارکه سرمایه گذاری کرده ایم که تمام 
آن از منابع داخلی شرکت بوده است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان اضافه 
کرد: طرح ۵ میلیون تنی کنسانترۀ سنگان در اواسط سال آینده راه اندازی میشود و 
توسعۀ سبا از ۷۵۰ هزار تن به ۱.۶ میلیون تن انجام شده و آمادۀ بهره برداری رسمی 
است. همچنین در کارخانۀ فوالد مبارکه تولید از ۵.۴ به ۷.۲ میلیون تن افزایش یافته 
است.وی با تأکید بر اینکه در کنار توسعۀ کمی، توسعه و بهبود کیفی محصوالت را هم 
انجام داده ایم، گفت: تولید ورق آجدار در مجتمع فوالد سبا، اضافه کردن تجهیزات 
 API گاززدایی و تولید ورقهای رویۀ خودرو، سامانۀ گوگردزدایی و تولید ورق فوالدهای
مورداستفاده در خطوط لولۀ انتقال گاز و نفت ترش و صنایع دریایی از آن جمله هستند. 
ضمنا دو طرح توسعۀ فوالد هرمزگان از ۱.۵ به ۳ میلیون تن و نورد گرم شهید خرازی 
به ظرفیت ۳ میلیون تن که با اروپایی ها قرارداد داریم، از طرحهای آینده در افزایش 
تولید است.دکتر سبحانی تصریح کرد: در حقیقت استراتژی فوالد مبارکه این است که 
پابه پای توسعۀ صنعت فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۲۵ میلیون تن فوالد خام 
دست پیدا کند.مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از صحبتهای خود مشکالت 
مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم خواند و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی از 
موضوعات مهم اســت. در زنجیرۀ فوالد، از سنگ آهن تا محصول نهایی که به دست 
صنایع پایین دستی میرسد، باید توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به دست خود 
صنایع صورت گیرد. با عرضه و تقاضا قیمتها نوسان پیدا میکند؛ به طور مثال نرخ سنگ 

آهن و گندله ای که فوالد مبارکه خریداری میکند، تابع شمش فوالد خوزستان است 
که در این دو بخش با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم. آیا فوالد مبارکه هم این 
افزایش قیمت را انجام داده؟ قیمت محصوالت فوالد مبارکه افزایش چشمگیر نداشته 
است.وی خاطرنشان کرد: بر این باور هستیم که اقتصاد، بسته ای است که پارامترهای 
مختلفی دارد و نمی توان برخی را کنترل و برخی را رها کرد. باید بپذیریم که مکانیزم 
تسهیل این مهم، بورس کاالست؛ اگر هم ایرادی دارد، باید رفع شود.سبحانی با تأکید بر 
اینکه سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد، تصریح کرد: بورس کاال راه 
اندازی شد تا قیمت گذاری ها بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. اگر قرار است شورای 
رقابت قیمت ورق را مدیریت کند، باید قیمت مواد اولیۀ فوالدسازها مانند سنگ آهن 
و گاز را هم مدیریت کند. در حقیقت باال و پایین صنعت باید با هم دیده شود؛ چون به 
صورت یک زنجیره در حال فعالیت است. در حقیقت بورس نقشی در تعیین قیمت 
ندارد. فروشنده و خریدار در کنار هم به توافق میرسند و بورس کاال فقط فضای مذاکره 
را فراهم میکند.وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه هم نقشی در تعیین قیمت ندارد، 

تأکید کرد: برخی برای بهره برداریهای خاص خود، آب را گل آلود می کنند.

تصمیمات هیئت مدیرۀ بورس کاال بــدون لحاظ منافع بنگاه خاصی اتخاذ 
میشود

در ادامه دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران که به همراه اعضای 
هیئت مدیرۀ بورس کاالی ایران از شرکت فوالدمبارکه بازدید می کردند، اظهار کرد: 
انســان از دیدن چنین قطبهای تولیدی که نه تنها در کشور ما یک ستاره درخشان 
اســت، بلکه در دنیا حرفی برای گفتن دارد، خوشحال میشود. چندین سال است در 
بورس کاال شاهد عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه هستیم، اما از نزدیک هیچوقت فرایند 
تولید و زحماتی را که فعاالن این عرصه متحمل میشوند تا آن محصول به بازار بورس 
کاال برسد، ندیده بودیم.وی افزود: محصول ورق جزء محصوالت مادر و پایۀ تولیدی 
بسیاری از محصوالت دیگر است. اگر این محصول را نداشته باشیم، وابسته به واردات 

خواهیم بود و محصوالت نهایی تولیدشده از آن قطعا کیفیت مدنظرمان را نخواهند 
داشت؛ ضمن اینکه آن امنیتی که تولید ورق در داخل فراهم میکند بسیار مهم است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه در حوزۀ بازار ورقهای فوالدی چالشهایی 
مطرح است و به نظرم رعایت منافع هم واحدهای باالدستی و هم پایین دستی هر دو 
در بورس امکانپذیر اســت و ما میتوانیم با یک روش میانه ای که منافع هر دو طرف 
رعایت شود به یک مدل کشف قیمت مناسب در بورس برسیم.وی تأکید کرد: نکتۀ 
اساسی تر اینکه در مورد شفاف سازی در بورس این مسئله تنها نباید مخصوص صنایع 
باالدستی باشد؛ بلکه صنایع پایین دستی هم باید در عرصۀ شفافیت در حوزۀ تولیدشان 
گام بردارند؛ ضمن اینکه اگر میخواهیم در حوزۀ صادرات شفاف باشیم، باید واردات هم 
شفاف باشد، نحوۀ قیمت گذاری و نحوۀ تخصیص محصوالت وارداتی هم باید مشخص 
باشد که مطمئنم در عرصۀ بورس این اتفاق میتواند بیفتد.سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: 
حتی امکان عقد قراردادهای بلندمدت هم مدتی است که در بورس کاال برقرار شده و 
چه در فرایندهای داخلی و چه در فرایندهای بین المللی، مثل صادرات و واردات، انعقاد 
قراردادهای بلندمدت امکانپذیر است.وی در ادامه بیان کرد: این موردنظر ماست که 
کل زنجیرۀ صنعت فوالد در بورس کاال عرضه شود. اینکه ما فقط یک قسمت از ساختار 
زنجیرۀ تولید را شفاف کنیم، شاید خیلی به صالح زنجیرۀ تولید نباشد؛ بلکه باید کل 
زنجیره شفاف باشد و فرایند کشف قیمتش مشخص باشد و این در بورس کاال میتواند 
اتفاق بیفتد.مدیرعامل بورس کاالی ایران در مورد مزیت های عرضۀ محصوالت فوالد 
مبارکه از طریق بورس کاال برای مصرف کنندگان گفت: یکی بحث اطمینان خاطر از 
تأمین مواد اولیه است و دیگری بحث تخصیص که مشخص میکند کاال را چه کسی 
خریداری کرده است؛ یعنی گذشته از بحث شفافیت، یکی از کارکردهای بورس کاال 
بحث تخصیص اســت؛ یعنی تخصیص و توزیع مناسب و مؤثر کاالی واسطهای بین 
صنایع پایین دستی که یکی از مأموریتهای بورس کاالست. در مورد کاالیی مثل ورق، 
عالوه بر کشف قیمت، موضوع تخصیص آن هم بسیار مهم است که چگونه به صنایع 
پایین دستی تخصیص پیدا میکند و این مسئله تنها شامل ورقهای تولید نمی شود؛ بلکه 

ورقهای وارداتی را هم شامل میشود.وی همچنین در مورد شایعات در مورد فشارهای 
برخی از افراد بر روی تصمیمات بورس کاال تصریح کرد: چنین موضوعاتی به هیچوجه 
صحت ندارد. بورس کاال تحت نظارت سازمان بورس فعالیت میکند و تمامی مقررات 
بورس کاال توسط سازمان بورس و شورای عالی بورس تصویب میشود. نظارت مؤثری 
هم وجود دارد و دغدغه ای بابت اینکه هیئت مدیره بخواهد بر فرایند کشــف قیمت 
دخالت داشته باشد یا در تصمیمات مؤثر بر بازار ورود کند، وجود ندارد.سلطانی نژاد 
اظهار کرد: هیئت مدیره ما فراتر از موضوع بنگاه و مؤسسۀ خودشان به بورس کاال نگاه 
میکنند و من به جرئت میتوانم بگویم کلیۀ تصمیمات اتخاذشده بدون لحاظ منافع 

بنگاه یا صنایع خاصی اتخاذ شده است. 

 تا پایان امسال230 هکتار زمین در استان مرکزی
 به سرمایه گذاران واگذار می شود

| مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی از پیش بینی 
واگذاری ۲۳۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران به منظور ایجاد واحدهای 
صنعتی و تولیدی تا پایان امسال خبر داد.مصطفی آمره گفت: در سال 
جــاری ۲۰ هکتار زمین برای ایجاد واحدهــای صنعتی و تولیدی در 
شهرک های صنعتی این استان واگذار شده که این میزان زمین برای 
ایجاد ۴۵ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی 
واگذار شده است.وی با بیان اینکه اســتقبال برای سرمایه گذاری در 
شهرک های صنعتی استان مرکزی روبه افزایش است، ادامه داد: استان 
مرکزی در سال گذشته در شــاخص واگذاری زمین در شهرک های 
صنعتی رتبه اول کشــور را کســب کرده اســت.مدیرعامل شرکت 

شهرک های استان مرکزی اظهار کرد: ۲۳۰ هکتار زمین سال گذشته برای ۲۱۱ قرارداد زمین در شهرک و 
نواحی صنعتی این استان واگذار شد که بیشترین میزان واگذاری در سطح کشور بود.آمره افزود: این اراضی 
در ۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی در استان واگذار شده است.وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش 

از ۲۳۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شود.

 اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی
 انواع کاال در اصفهان

| اولین نمایشــگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال ۲۲ 
تا ۲۶ شهریور ماه در محل نمایشــگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
به گزارش کائنات و به نقل از واحد رســانه شرکت نمایشگاه 
های بیــن المللی اســتان اصفهــان، در این نمایشــگاه، ۹۳ 
مشارکت کننده از اســتان های یزد، اصفهان، تهران، فارس، 
خراسان رضوی و آذربایجان شــرقی در سه سالن نمایشگاهی 
به ارایه محصــوالت و خدمات خود در بخــش های خودرو و 
موتورســیکلت، لوازم خانگی، مبلمان و دکوراســیون داخلی، 
بانک، شــرکت های لیزینگ و بیمه، رایانه و لوازم الکترونیک 

می پردازند.
 این نمایشگاه ۸۵۰۰ مترمربع وسعت دارد و از ســاعت ۱۶ تا ۲۳ روزهای مذکور آماده میزبانی 

از بازدیدکنندگان خواهد بود. 

123  بانک مهر اقتصاد یکی از تاثیرگذارترین بانک ها
 در بازار پولی و مالی استان بوشهر است

| به مناسبت گرامیداشت هفته بانکداری اسالمی، عبدالرحیم 
دشمن زیاری سرپرست اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر 
با سرهنگ رمضان زیراهی فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه  استان دیدار 
و گفتگو کرد.عبدالرحیم دشمن زیاری در این دیدار ضمن ارائه  گزارشی 
از فعالیت های این بانک اظهار داشت:  با همت بلند و تالش شبانه روزی 
همکارانم بانک مهر اقتصاد یکی از تاثیرگذارترین بانک ها در بازار پولی 
و مالی استان است.وی با بیان این که خدمت رسانی به مردم از اهداف 
مهم بانک مهر است، اضافه کرد: بانک مهر اقتصاد از کارکنانی ارزشی، 
والیت مدار و اخالق گرا برخوردار است که این مولفه ها در کنار تالش 
و امانتداری همکاران موجب افزایش اعتماد و اطمینان اجتماعی شده 

است.دشمن زیاری همچنین  رعایت انضباط کاری و اجرای دقیق دستورالعمل ها، در کنار مشتری مداری و 
تکریم ارباب رجوع را از مهمترین مولفه های ارتقاء سالمت اداری و مالی عنوان کرد و بیان داشت: بانک مهر 
اقتصاد کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید و ایجاد اشــتغال را از اولویت های خود در راســتای تحقق شعار 

اقتصاد مقاومتی می داند.
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