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بیمهصنعت ساختمان

رنج هاى بتن آماده از بى تدبیرى مسووالن 

دنیاى اقتصاد: در حوزه ساختمان، موضوع مصالح همواره 
یکى از پایه اى ترین مباحث این صنعت محسوب مى شود. 
در حال حاضر که مسکن شرایط ویژه رکودى را از سر 
مى گذراند، بخش اجرا هم دچار مشکالت خاص خود شده 
است و در این میان فرآورده هاى حیاتى ساختمان ها نیز 
گرفتار کش وقوس هاى ویژه خود هستند. بتن، این محصول 
پراهمیت صنعت ساختمان پس از برون رفت از مشکالتى 
که طى سال هاى گذشته داشت این روزها گرفتار ماجرایى 
عجیب و قابل تأمل شده است. ماجرایى که اگر به آن توجهى 
ویژه صورت نگیرد مجموعه صنعت ساختمان را دچار 
مشکالت عدیده خواهد کرد؛ اما این بار مساله بتن تنها در 
عدم رعایت استانداردهاى الزم در فرآیند تولید نیست، 
هرچند مشکل عدم تطابق با استانداردهاى قابل قبول نیز 

همچنان یکى از معضالت این محصول تلقى مى شود. 
محرم کریمى، دبیر انجمن صنفى تولید بتن آماده و 
قطعات پیش ساخته بتنى کشور با بیان اینکه بتن بعد از آب 
پرمصرف ترین ماده در جهان است، گفت: طى سال هاى 95 
تا 97 حدود 55 میلیون تن سیمان در کشور تولیدشده که 
6 میلیون تن آن صادر، 20 میلیون تن به صورت کیسه اى و 
29 میلیون تن به صورت فله اى در کشور مصرف شده است. از 
این 29 میلیون تن فله اى حدود 4 میلیون تن در پروژه هاى 
عمرانى و 25 میلیون تن آن در واحدهاى تولید بتن آماده 

مصرف  شده است.
فله اى  سیمان  تن  میلیون   25 اینکه  بابیان  کریمى 
تولیدشده در 72 میلیون مترمکعب واحد تجارى، مسکونى 
و ادارى مصرف شده است، تاکید کرد: درآمد حاصل از 55 
میلیون تن سیمان تولیدشده، 11 هزار میلیارد تومان بوده 
که این رقم در 25 میلیون تن استفاده شده در واحدهاى 
تولید بتن آماده گردش مالى 18 هزار میلیارد تومانى داشته 

است.
دبیر انجمن صنفى تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته 
بتنى کشور افزود: به  رغم گردش مالى باالى صنعت سیمان 
در بتن آماده این محصول در کشور ما به علت  عدم نظارت و 
اجراى صحیح به محصول نهایى  بى کیفیت مبدل مى شود، 
اگرچه ما در بخش بتن آماده شاهد شرکت هاى زیرپله اى 
نیستیم، اما نظارت بر کیفیت این محصوالت به درستى 
شکل نمى گیرد و درنهایت شاهد استحکام غیرقابل قبول در 

پروژه ها هستیم.
بر اساس گفته هاى کریمى، براى تولید بتن استاندارد 
تفاهم نامه اى بین اداره استاندارد استان تهران، نظام مهندسى 
استان و انجمن صنفى تولیدکنندگان بتن آماده به امضا 
رسیده و همه کارخانه هاى تولیدکننده با «خود بازرسى» 
موظف به تولید بتن استاندارد شدند و تاکنون 29 کارخانه 
به علت رعایت نکردن این موضوع تعطیل  شده اند و نشان 

استاندارد 31 کارخانه نیز باطل  شده است.
وى بیان کرد: طبق استاندارد ملى 6044 براى تهیه بتن 
آماده در کارخانه هاى تولیدکننده بتن، باید از سنگ دانه 
شماره 302 و سیمان استاندارد 389 استفاده شود و آب 
موردنیاز آن نیز باید آب شرب باشد در غیر این صورت بتن از 

کیفیت الزم برخوردار نخواهد بود.
دبیر انجمن صنفى تولیدکنندگان بتن آماده با اشاره به 
اینکه بزرگ ترین مشکل بتن آماده عدم شناخت آن توسط 
عوام و متخصصان است، تاکید کرد: یکى از ساختارهاى 
فیزیکى بتن آماده فساد آنى است. این محصول در صورت 
نادیده گرفتن زمان به یک محصول بى کیفیت و بى ارزش 
مبدل مى شود که به هیچ عنوان کاربردى نیست. زمانى که 
بتن هاى آماده در میکسر ها ریخته مى شود مدت زمانى که 
براى استفاده از این مواد در نظر گرفته  شده، تنها 60 دقیقه 
است، این در حالى است که در چند ماه گذشته بسیارى از 
این کامیون ها از سوى پلیس  راهنمایى و رانندگى متوقف 
شده اند. به گفته کریمى طبق تصمیمى که در شوراى عالى 
ترافیک براى این خودرو ها گرفته شده، از 6 صبح تا 11 شب 
ممنوعیت تردد براى این کامیون ها وجود دارد، این در حالى 
است که بسیارى از آنها بیش از 6 تن ظرفیت دارند و برخورد 
با این کامیون ها باید مانند برخورد با مواد فاسدشدنى یا 
مواد سوختى باشد که متاسفانه به این موضوع هیچ توجهى 

نمى شود.
وى با اشاره به اینکه براى پیگیرى این موضوع، مصوبه اى 
از سازمان برنامه وبودجه دریافت کردیم و این مصوبه را در 
شوراى فنى استان تهران ارائه دادیم، ادامه داد: طبق مصوبه 
شوراى فنى استان تهران، این کامیون ها مى توانند مانند مواد 
فاسدشدنى در شهر تهران تردد کنند، اما از سال گذشته این 
ابالغیه وارد شوراى ترافیک شهر تهران شده که متاسفانه 

به هیچ عنوان براى این موضوع اقدامى صورت نگرفته است.
کریمى با اشاره به اینکه استفاده از بتن در ساخت وسازها 
درصورتى که از مواد فاسد تهیه شود بسیار مشکل ساز خواهد 
شد، افزود: باید تمامى دستگاه ها این موضوع را جدى بگیرند، 
چراکه اگر کوچک ترین مواد بتنى فاسد در ساخت وسازها 
استفاده شود، شاهد تلفات جانى زیادى در بسیارى از مواقع 
حساس خواهیم شد. باید شهردارى و شوراى عالى ترافیک 
هر چه سریع تر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده 
و میزان ساعات تردد تراك میکسر ها را در طول شبانه روز 
افزایش دهند. دبیر انجمن صنفى تولیدکنندگان بتن آماده 
گفت: به هیچ عنوان نمى توانیم مانع فاسدشدن بتن ها بیش 
از یک ساعت شویم، چراکه نه تنها در ایران بلکه در بسیارى از 
کشور هاى پیشرفته دنیا استفاده از بتن زمان خاصى دارد که 

در صورت عبور از این زمان، این ماده فاسد مى شود.
دبیر انجمن صنفى تولیدکنندگان بتن آماده ایران در 
نهایت گفت: اکنون 150 کارخانه تولید بتن آماده جزو 
زیرمجموعه انجمن صنفى تولیدکنندگان بتن آماده ایران 
است و بیش از 12 هزار کارگر در این واحدها مشغول کار 

هستند.

از سوى معاون اتکایى و امور بین الملل مطرح شد
برنامه بیمه کوثر در پوشش اتکایى

دنیاى  اقتصاد: بیمه اتکایى، یکى از حوزه هاى مهم صنعت 
بیمه به شمار مى رود که با تقسیم ریسک هاى بزرگ بین 
شرکت هاى بیمه گر داخلى و خارجى، باعث مى شود هزینه و 
ریسک صنعت بیمه کاهش یابد. به عبارتى فلسفه شکل گیرى 
بیمه هاى اتکایى تقسیم ریسک هاى پروژه هاى بزرگ و کوچک 
بین شرکت هاى بیمه گر است. بیمه اتکایى مى تواند پاشنه 
آشیل شرکت هاى بیمه باشد چون در صورت نداشتن پوشش 
مناسب ریسک هاى بزرگ، شرکت بیمه مى تواند با یک حادثه 
متحمل ضرر زیادى شود. اگرچه  این نوع بیمه در کشور ما در 
سال هاى اخیر به علت تحریم ها و کاهش مناسبات بین المللى، 
روندى نزولى را طى کرده است، اما شرکت بیمه کوثر با وجود 
تمامى  محدودیت ها و موانع ناشى از تحریم، تالش کرده تا 
دراین حوزه اقدامات مناسبى انجام دهد و به دستاوردهاى 

خوبى در حوزه بیمه اتکایى برسد.
 بهره گیرى از ظرفیت هاى داخلى 

محسن امیرى زاده، معاون اتکایى و امور بین الملل شرکت 
بیمه کوثر در گفت وگو با «دنیاى اقتصاد» با بیان اینکه شرکت 
بیمه کوثر بعد از تحریم هایى که بر بخش هاى مختلف کشور 
از جمله  صنعت بیمه سایه انداخت، نتوانست  با شرکت هاى 
بیمه اى خارجى به شکل گسترده تعامل داشته باشد و 
ریسک هاى بیمه هاى اتکایى داخل را به شرکت هاى مطرح 
خارجى واگذار کند، ادامه داد: با کاهش ظرفیت مبادالت 
بیمه اى ایران با شرکت هاى بیمه اى مطرح خارجى، بازار بیمه 
 CIS اتکایى به بیمه هاى داخلى و برخى شرکت هاى حوزه

محدود شد.
وى با بیان اینکه از آنجا که سایه تحریم ها همواره از سال ها 
پیش برسر بخش هاى مختلف اقتصاد ایران بوده است، این 
محدودیت و مانع در صنعت بیمه هم باعث شد چند سال 
پیش ظرفیتى تحت عنوان صندوق تحریم در بیمه مرکزى 
ایجاد شود تا در نبود شرکت هاى مطرح بیمه اى، شرکت هاى 
بیمه داخلى بتوانند با کمک این صندوق ریسک هاى بزرگ را 
پوشش دهند. ظرفیتى که از سال ها پیش تاکنون وجود دارد 
و ریسک هاى بزرگ همچون پتروشیمى ها، هواپیمایى ها و 

ایرالین ها با کمک این صندوق پوشش داده مى شود.
امیرى زاده با بیان اینکه وضعیت بیمه کوثر در حوزه بیمه 
ز آنچه بر کل صنعت بیمه مى گذرد، نیست،  تکایى جدا ا ا
تاکید کرد: تحریم ها سبب شده در حوزه بیمه اتکایى توانایى 
شرکت بیمه کوثر هم با محدودیت هایى در پوشش ریسک 
مواجه شود؛ بیمه کوثر با وجود محدودیت هایى که در تعامالت 
بین المللى وجود دارد تالش خود را براى توسعه بیمه اتکایى 
با استفاده از ظرفیت شرکت هاى داخلى و صندوق تحریم، 
مضاعف کرده و حتى با چند شرکت و کارگزارى خارجى نیز 
در واگذارى ریسک همکارى و تعامل برقرارکرده که درصورت 

رفع تحریم ها مى تواند توسعه خوبى پیدا کند. 
 بیمه کوثر مجوز قبولى اتکایى گرفت

وى در ادامه  یکى از دستاوردهاى مهم این شرکت در حوزه 
بیمه اتکایى را دریافت مجوز قبولى اتکایى در ماه هاى پایانى 
سال گذشته عنوان کرد و گفت: بیمه مرکزى جمهورى 
اسالمى  ایران با توجه به بررسى عملکرد سال هاى گذشته 
شرکت در بخش هاى بیمه گرى، سودآورى و خدمت رسانى، 
بهمن ماه سال گذشته مجوز قبول اتکایى را براى بیمه کوثر 
صادر کرد که اتفاق بسیار خوبى براى شرکت به شمار مى آید، 
چرا که دریافت این مجوز عامل گستردگى فعالیت بخش 

اتکایى و امور بین الملل شرکت خواهد شد. 
امیرى زاده تاکید کرد: بیمه کوثر هفتمین شرکت بیمه اى 
کشور است که این مجوز را دریافت کرده  است و با توجه به 
سرمایه  و توانگرى مالى ششمین شرکت قدرتمند بیمه اى 
کشور در ظرفیت قبول اتکایى محسوب مى شود. دریافت این 
مجوز در کنار اعتباربخشى به شرکت، موجب خواهد شد بیمه 
کوثر بتواند سهم و ظرفیت بیشترى از فروش در صنعت بیمه 

کشور داشته باشد.
معاون اتکایى و امور بین الملل شرکت بیمه کوثر ادامه داد:  
با اخذ مجوز قبولى چند شرکت بیمه اى در سال گذشته، 
ظرفیت هاى خوبى در صنعت بیمه ایجاد شده است که منجر به 
این شد تا در این زمینه پوشش ریسک هاى بزرگ در داخل با 
سهولت بیشترى انجام شود و تقسیم ریسک ها مطلوب تر شود؛ 
دراین راستا یکى از دستاوردهاى مهم در بیمه کوثر در حوزه 
بیمه هاى اتکایى، تقسیم ریسک هاى بزرگ با شرکت هاى دیگر 
بیمه اى بوده است که این مهم سبب مى شود در سوانح بزرگ 

کشور، شرکت متحمل زیان هنگفت نشود.
امیرى زاده در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر با اقداماتى 
که در حال انجام است، بیمه کوثر توانسته حتى ریسک هاى 
چندهزارمیلیاردى را در حوزه پتروشیمى  پوشش دهد. به این 
90 درصد واگذارى اتکایى  ترتیب مى توان گفت که تقریبا
بیمه کوثر در داخل انجام مى شود و کمتر از 10 درصد ریسک 

پروژه هاى بزرگ به خارج از کشور واگذار مى شود.
 حفظ سطح یک توانگرى مالى بیمه  کوثر

این فعال بیمه در ادامه به جایگاه بیمه کوثر در حوزه اتکایى 
در صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: در بحث سطح توانگرى 
مالى، شرکت بیمه   کوثر براى 5 سال متوالى توانست جایگاه 
خود را سطح یک توانگرى حفظ کند و در دوسال گذشته با 
افزایش نسبت آن، به عدد 120 درصد برسد. وى گفت: بى 
تردید این امر موجب افزایش اعتماد بیمه گذاران، ذى نفعان 

شرکت و همچنین فعاالن بخش هاى اقتصادى خواهد شد.
امیرى زاده در ادامه با اشاره به حادثه خیز بودن کشور 
و باال بودن احتمال بروز سوانح طبیعى دیگر مثل سیل و 
آتش سوزى در کشور به دلیل اقلیم متنوع و وجود صنایع 
نفتى، پاالیشى و پتروشیمى  تصریح کرد: این موضوع سبب 
شده در شرایط محدودیت هاى تحریم، نیاز به تقسیم ریسک 
پوشش بیمه این سوانح در داخل کشور بیشتر احساس شود 
که در این زمینه بیمه کوثر تالش کرده در پوشش چنین 
ریسک هایى همواره پیشرو باشد. بیمه کوثر در زلزله  سال هاى 
اخیر و سیل سال گذشته که خسارت هاى زیادى را وارد کرد، 
توانست بیشترین پرداخت خسارت را در این حوزه در صنعت 

بیمه داشته باشد.
وى با بیان اینکه در چند سال گذشته پوشش 60  درصد 
خسارت هاى سوانح بزرگ بیمه  کوثر با بیمه اتکایى انجام شده 
است، گفت: امسال هم در این خصوص قراردادهایى را امضا 
کردیم تا بتوانیم در زمان بروز سوانح طبیعى پوشش اتکایى 

مناسبى داشته باشیم تا از این بابت زیانى وارد شرکت نشود.

زهرا مسافر: شیوع ویروس کرونا طى ماه هاى 
گذشته اغلب صنایع را در بازار هاى داخلى و 
خارجى دستخوش رکود کرده و در این میان 
صنعت فوالد نیز از این تاثیر بى نصیب نبوده 
است، اما در داخل کشور شرکت هاى تولیدکننده 
فوالد با اجراى پروتکل هاى بهداشتى به تولید 

ادامه دادند.
فوالد هرمزگان به عنوان قطب چهارم تولید 
فوالد در کشور از جمله شرکت هاى بزرگ 
فوالدى است که در این شرایط به قوت قبل 
به تولید ادامه مى دهد و افزایش تولید از اهداف 
ترسیم شده این شرکت در سال جهش تولید 

است.
فوالد هرمزگان در سال گذشته توانست با 
رشد 1/3 درصدى در تولید تختال گام مهمى 
در تحقق رونق تولید بردارد و پیش بینى مى شود 
در سال جارى نیز با توسعه بومى سازى و حمایت 
از تولیدات کیفى داخلى، بهینه سازى مصارف 
عمده و ارتقاى زیرساخت هاى پشتیبانى فنى 
تولید بتواند از طریق تولید اقتصادى، با کیفیت و 
پایدار محصول نهایى تختال ارزش آفرینى براى 

مشتریان دست یابد.
به گفته فرزاد ارزانى، مدیر عامل فوالد 
هرمزگان، با توجه به هماهنگى ایجاد شده از 
سوى وزارت صمت، انجمن فوالد و بورس کاال 
پیش بینى مى شود بازار فوالد به سمت تعادل 

پیش برود و همچنین رونق بازار متصور است.
وى ضمن بیان این مطلب که فوالد هرمزگان 
هیچ مشکلى به لحاظ فروش داخلى و صادراتى 
نخواهد داشت، بر افق مثبت در این زمینه تاکید 

کرد.
ارزانى در گفت وگو با «دنیاى اقتصاد» همچنین 
افزایش ظرفیت تولید از 1/5 به 2 میلیون تن 
زیر سقف و احداث یک واحد تولید ورق عریض 
1 میلیون تن را از جمله  به ظرفیت ساالنه 2/
طرح هاى توسعه این شرکت برشمرد و برنامه هاى 
جامع فوالد هرمزگان در مورد شناسایى بازارهاى 
هدف، پیش بینى قیمت فوالد در بازار هاى 
جهانى، نقشه راه براى دستیابى به محصول 
نهایى و مشکالت پیش روى صادرات این شرکت 

را تشریح کرد. 
 برنامه ریزى جامع فروش و شناسایى صحیح 

بازارهاى هدف
شرکت فوالد هرمزگان همواره سعى کرده 
با به کارگیرى رویکردهاى بهبود مستمر و 
استراتژى هاى توسعه بازار، در راستاى جلب نظر 
مشتریان گام بردارد ؛ در سال 98 این شرکت به 
دلیل تدوین برنامه ریزى جامع فروش و شناسایى 
صحیح بازارهاى هدف، روند صعودى مطلوبى را 
در مقایسه با سال هاى گذشته در بازارهاى داخل 

و صادرات تجربه کرد.
به گفته مدیرعامل فوالد هرمزگان، در حالى که 
پیش بینى مى شود تقاضا براى انواع محصوالت 
فوالدى در بازارهاى جهانى تا چند ماه آتى با 
کاهش روبه رو شود، اما فوالد هرمزگان با توجه 
به شرایط پیش رو، سناریو هاى مختلفى را براى 
برون رفت از این امر تهیه و در دستور کار خود 

قرار داده است.
وى در ادامه افزود: انتظار مى رود با ارائه 
تسهیالت و مشوق هاى صادراتى بیشتر از سوى 
دولت، حمایت هاى الزم از صادرات محصوالت 
فوالدى به بازارهاى جهانى به عمل آید، اما 
تقاضاى بازار داخل براى فوالد نسبت به بازارهاى 
جهانى کمتر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار 
گرفته و پیش بینى مى شود تقاضاى محصول 
اسلب در ماه هاى آینده روند کاهشى نداشته و 
تامین نیاز نوردکاران کشور با مشکلى مواجه 
نشود. این در حالى است که میزان فروش دو 
ماهه فروردین و اردیبهشت فوالد هرمزگان در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل قبولى 
برخوردار بوده و پیش بینى مى شود روند مذکور 

براى ماه هاى آینده نیز ادامه داشته باشد.
و  برعرضه  کرونا  ویروس  جدى  تاثیر   

تقاضاى محصوالت فوالدى در بازار جهانى 
کرونا  ویروس  جهانى  شیوع  به  توجه  با 
و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد جهان، آثار 
بلندمدت اقتصادى آن در ماه هاى آتى پدیدار 

خواهد شد. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان معتقد است: شیوع 
ویروس کرونا در بین کشورهاى داراى بازارهاى 

عمده محصوالت فوالدى از قبیل چین و در 
ادامه به علت گسترش آن در اروپا، آمریکا و هند 
و تاثیرگذارى آن بر مصرف کننده هاى محصوالت 
فوالدى و کارخانه هاى فوالدساز، طبیعتا سبب 
افزایش بحران هاى ایجاد شده در بازارهاى فوالد 
خواهد بود. بر این اساس پیش بینى مى شود 
تولید فوالد اروپا نسبت به سال قبل چند میلیون 
تن افت را تجربه کند. چین، موجودى محصوالت 
فوالدى بازار خود را در سطح یک ماه ازکل تولید 
فوالد خود نگه داشته، چرا که رکود بازارهاى 
جهانى و احتمال اختالل در زنجیره عرضه بر 
رشد اقتصادى چین اثر منفى خواهد داشت. به 
طور کل تقاضاى فوالد طى دو ماه گذشته کمتر 
شده و تقاضاى سنگ آهن در چین نیز تحت تاثیر 
کرونا در حال ضعیف تر شدن است. از طرفى فشار 
هزینه ها مى تواند همه چیز را در درازمدت تغییر 
دهد. تعطیلى ها و تعمیرات ناخواسته یک گزینه 
موقتى است و خریداران مواد اولیه بیش از پیش 
به هزینه ها توجه خواهند داشت و باید منتظر 

تغییرات در تولید فوالد و بررسى 
میزان نیاز مواد اولیه براساس 

اهداف تولیدى کمتر باشیم.
قیمت  کاهش  پیش بینى   
در  ایران  صادراتى  اسلب 

ماه هاى آینده 
جهانى،  بازارهاى  رکود 
کاهش تقاضا، افزایش موجودى 
و  اساسى  فلزات  انبارهاى 
جهانى  قیمت  کاهشى  روند 
ایجاد  و  فوالدى  محصوالت 
محدودیت در حمل ونقل به ویژه 
حمل دریایى محصوالت فوالدى 
ازجمله  جهانى  بازارهاى  به 
مهم ترین آثار شیوع این ویروس 

است. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان 
تاکید کرد: با وجود مدیریت 
نسبى این بیمارى در هفته هاى 
اخیر، رشد بازارهاى صادراتى 
محصوالت فوالدى چشم انداز 
مثبتى از خود نشان نداده اند. 
بخش قابل توجهى از صادرات، 
کشور  فوالد  دریایى  حمل 
نیمه  محصوالت  به صورت 
نهایى نظیر اسلب و بیلت است 
محصول  تن  هر  قیمت  که 
اسلب صادراتى ایران در بنادر 

خلیج فارس (فوب) روند کاهشى داشته است، 
اما این افت در قیمت صادراتى اسلب ایران به 
مراتب کمتر از افت قیمت صادراتى ورق گرم 
چین است. هرگونه تغییر در قیمت ورق مى تواند 
بازار محصول اسلب را تحت تاثیر قرار دهد. وى 
در ادامه گفت: بیمارى کووید- 19 از چین آغاز 
شد و نخست اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار 
داد که درنتیجه کاهش تقاضاى داخلى براى ورق 
گرم، قیمت هاى صادراتى این محصول، به طور 
چشمگیرى افت کرده است. این در حالى است 
که بازارهاى اصلى اسلب و بیلت ایران عمدتا 
کشورهاى جنوب شرق آسیا هستند که بیمارى 
کووید- 19 در این کشورها هنوز به مرحله بحرانى 
نرسیده است. بنابراین، تقاضا براى خرید اسلب 
ایران هنوز افت قابل مالحظه اى پیدا نکرده است.

 بازارهاى صادراتى ایران در جنوب شرق آسیا 
را غالبا کشورهاى در حال توسعه اى تشکیل 

مى دهند که احتمال شیوع این بیمارى در 
هفته هاى آتى در این بازارها، (با تاخیر نسبت به 
چین) بسیار محتمل است، از این رو پیش بینى 
مى شود که در ماه هاى آتى قیمت اسلب صادراتى 
ایران (عمده صادرات دریایى محصوالت زنجیره 
فوالد ایران به چین و کشورهاى جنوب شرق 

آسیاست) با کاهش ملموسى مواجه شود. 
چین بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در جهان 
است و به همین دلیل تغییر در میزان تولید 
این کشور تاثیر زیادى روى بازار جهانى دارد. در 
نتیجه انتظار مى رود شیوع ویروس کرونا در چین 
و تعطیلى شمارى از کارخانه هاى فوالدسازى، 
این صنعت را با چالش هاى زیادى روبه رو کند. 
از این رو پیش بینى مى شود تولید فوالد اروپا 
نیز نسبت به سال قبل چندین میلیون تن افت 

را تجربه کند. 
هر چند شرکت هاى فوالدسازى چین اعالم 
کرده اند از نیمه دوم سال جارى قیمت فوالد در 
بازار داخلى این کشور 1/9 درصد رشد خواهد 
داشت که دلیل این امر پایان 
یافتن بحران ناشى از کرونا و 
انتظار افزایش تقاضا براى فوالد 
است. از سوى دیگر قیمت مواد 
اولیه هم در ماه هاى اخیر رشد 
داشته که هزینه تولید را افزایش 

داده است. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان با 
بیان اینکه انتظار مى رود بازار 
فوالد روزهاى پرتنشى را در 
پیش داشته باشد، تصریح کرد: 
از ابتداى سال جارى و تشدید 
بحران کرونا در چین، فشارى 
براى افزایش قیمت فوالد در 
بازار جهانى ایجاد شد؛ زیرا این 
بزرگ ترین قطب فوالدى جهان 
یا به دلیل محدودیت هاى تردد 
نمى توانست با حداکثر پتانسیل 
تولید کند یا اینکه اگر تولید 
مى کرد به دلیل محدودیت در 
حمل ونقل امکان صادرات آن 
وجود نداشت. با توجه به مسائل 
فوق و سیاست هاى صادراتى 
محصوالت فوالدى کشور که 
در حال حاضر در سطح وزارت 
برنامه ها  است  مطرح  صمت 
باید به نحوى برنامه ریزى شود 
که از حداکثر پتانسیل تولیدى 
واحدهاى فوالدى کشور استفاده شود تا نیاز 

بازارهاى داخل و صادراتى تامین شود.
 نداشتن اسکله اختصاصى از مشکالت اصلى 

صادرات فوالد هرمزگان 
وى گفت: طى سال هاى اخیر صنعت فوالد ایران 
ثابت کرده که توانسته حتى با وجود محدودیت ها، 
حضور موثرى در بازارهاى بین المللى داشته باشد. 
البته باید اذعان کرد که وجود تحریم ها کار را 
براى صادرکنندگان فوالد ایران دشوار کرده، 
اما براى کاهش اثرات سوء تحریم ها، شرکت 
فوالد هرمزگان بیش از پیش نسبت به واکاوى 
و شناخت وضع موجود از طریق بررسى عوامل 

محیط درونى و بیرونى اقدام کرده است. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان معتقد است: با توجه 
به اقدامات صورت گرفته، شرکت فوالد هرمزگان 
در سال گذشته از عملکرد قابل قبولى در زمینه 
صادرات برخوردار بوده و این شرکت براى 

بهبود فاکتورهاى قیمت، کیفیت و پایدارى در 
تامین محصول، گام هاى زیادى برداشته است. 
فوالد هرمزگان همواره با اخذ گواهینامه ها و 
استانداردهاى بین المللى، کیفیت خود را به سطح 
مطلوب جهانى ارتقا داده و از این طریق توانسته 
برند خود را در سطح جهانى مطرح کند تا جایى 
که سال گذشته با توسعه بازارهاى جدید صادراتى 

به رشد قابل قبولى در زمینه فروش دست یافت.
به گفته ارزانى، دولت در رقابت پذیرى صنعت 
فوالد نقش اساسى دارد؛ بنابراین در اولین گام باید 
قوانین و مقررات صادرات به نحوى تبیین شوند 
که منافع صادرکنندگان نیز در آن لحاظ شود و 
نوسانات اقتصادى آن را دچار چالش نکند. در گام 
دوم نیز باید زیرساخت ها بهبود یابند. هم اکنون 
یکى از عمده مشکالت فوالد هرمزگان نداشتن 
اسکله اختصاصى است که با توجه به مشکالت 
اسکله هاى موجود، صادرات این شرکت را با 
وقفه مواجه کرده است، از این رو تسهیل و تجهیز 
پایانه هاى ارتباطى نظیر بنادر و خطوط ترانزیتى 
ازجمله موضوعات مهمى است که دولت باید 

مدنظر قرار دهد. 
بوروکراسى و قوانین محدودکننده دولتى، 
دشوارى  و  بانکى  تسهیالت  باالى  سود 
در اخذ تسهیالت فوق، از جمله موانع پیش 
روى صادرکنندگان به شمار مى رود، از این 
رو دولت عالوه بر رفع آن موانع باید با پرداخت 
مشوق هاى صادراتى، اعمال معافیت روى حقوق 
و عوارض دولتى مرتبط، پرداخت یارانه حمل، 
ارائه معافیت هاى گمرکى و تخصیص ارز دولتى 
براى خرید ماشین آالت و تجهیزات روز دنیا و ... به 

حمایت از صادرکنندگان بپردازد.
 حرکت به سمت محصوالت نهایى، نقشه راه 

شرکت فوالد هرمزگان 
توسعه بازارهاى صادراتى، تامین پایدار و رفع 
نیازهاى نوردکاران کشور، بازاریابى و فروش 
محصوالت کیفى، توسعه محصوالت جدید و 
تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد اصالحات در 
خطوط تولید موجود و افزایش تولید و همچنین 
توسعه خطوط جدید تولیدى از جمله ورق عریض 
و حرکت به سمت محصوالت نهایى، نقشه راه 
شرکت فوالد هرمزگان براى تحقق چشم انداز 
پنج ساله آینده این شرکت است. مدیرعامل فوالد 
هرمزگان با تاکید براین هدف گذارى ها تاکید 
دارد: این روند نیز به طور مستمر در بازارهاى 
بالقوه و بالفعل مورد ارزیابى قرار مى گیرد؛ از این رو 
انتخاب استراتژى توسعه بازارهاى صادراتى، غفلت 
از تامین نیاز بازار داخل نیست بلکه تامین نیاز بازار 
داخل در نقشه استراتژى شرکت فوالد هرمزگان 
همواره از اهداف و یک شاخص اساسى محسوب 
مى شود به گونه اى که فروش و عرضه محصول 
اسلب طى سال هاى گذشته در بازار داخل هر 
سال نسبت به دوره قبل با رشد قابل توجهى 

مواجه بوده است. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه با اشاره به 
مشکالت مالى نوردکاران داخلى طى دو سال 
گذشته تصریح کرد: شرکت فوالد هرمزگان، 
نقشه استراتژى فروش خود را معطوف به تامین 
پایدار محصول اسلب و پاسخگویى حداکثرى 
به نیاز نوردکاران داخلى نکرده و بستر مناسبى 
را براى افزایش ظرفیت تولید آنها و استفاده از 
ظرفیت هاى خالى نوردکاران به وجود آورده 
است؛ از این رو تنها راهکار موجود براى عبور از 
بحران ایجاد شده هم افزایى و مشارکت فوالدساز 
با نوردکار براى استفاده حداکثرى از ظرفیت 
خالى آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر براى طرفین 
است. به گفته مدیرعامل فوالد هرمزگان، تامین 
نیازهاى شرکت هاى نوردکار به محصول اسلب 
ویژه و خاص براى تحویل به صنایع پایین دستى 
کشور همواره مدنظر فوالد هرمزگان بوده که 
این امر موجب صرفه جویى ارزى، خودکفایى، 
عدم وابستگى به محصوالت خارجى، کاهش 
واردات و لزوم رونق تولید در صنایع کشور خواهد 

شد.
 از سوى دیگر فروش محصول اسلب کیفى 
به بازار داخل نیز براى شرکت باعث سودآورى، 
افزایش درآمد و ارتقاى تکنولوژى خطوط شرکت 
 ،CNG خواهد شد که تولید کپسول هاى گاز
مخازن صنعتى، قطعات صنعتى با کربن باال، 
ورق هاى رویه خودرو ناشى از نورد اسلب هاى 

کیفى و ... از جمله این دستاورد ها است. 

مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت وگو با «دنیاى اقتصاد» پیش بینى کرد
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 توسعه بازارهاى 
صادراتى، تامین پایدار و 
رفع نیازهاى نوردکاران 

کشور، بازاریابى و فروش 
محصوالت کیفى، توسعه 

محصوالت جدید و 
تکمیل زنجیره ارزش 

با رویکرد اصالحات در 
خطوط تولید موجود و 

افزایش تولید و همچنین 
توسعه خطوط جدید 
تولیدى از جمله ورق 
عریض و حرکت به 

سمت محصوالت نهایى، 
نقشه راه شرکت فوالد 
هرمزگان براى تحقق 

چشم انداز پنج ساله 
آینده این شرکت است

دنیاى اقتصاد: مدیرعامل شرکت راه آهن شهرى تهران و حومه 
(مترو) از برنامه توسعه غربی خط 4 متروي تهران از ایستگاه ارم 
سبز به سمت خیابان چهارباغ به طول 4 کیلومتر و با 3 ایستگاه 
خبر داد. على امام با اشاره به ویژگى هاى خط 4 مترو گفت: 
توسعه بخش غربى خط 4، یک پروژه بسیار خاص است. این 
پروژه در سال 89 به عنوان اولین پروژه تهاتري در متروي تهران 
کلید خورد و از طریق عقد قرارداد با پیمانکار در قبال ارائه یک 
پروانه ساختمانى و تامین بودجه از سوى پیمانکار آغاز به کار کرد. 
تونل هاى این بخش آماده و تا 90 درصد عملیات الینینگ آن 

انجام شده، اما روسازى آن هنوز انجام نشده است.
توسعه غربى این خط از ایستگاه ارم سبز به سمت خیابان 
چهارباغ به طول 4 کیلومتر و با 3 ایستگاه انجام مى شود. در 
صورت تامین منابع مالی یک ایستگاه از این 3 ایستگاه در 

سال جاري به بهره برداري می رسد. اولین ایستگاه پس از ارم 
سبز A4-5 نام دارد و ایستگاه مذکور در تقاطع خیابان پروانه 
با اتوبان عالمه جعفرى قرار گرفته و یک ایستگاه محلى است. 
ایستگاه حدود 80 درصد پیشرفت داشته و در صورت تامین 
منابع مالى در سال جاري به بهره بردارى مى رسد. دومین 
ایستگاه در برنامه توسعه غربى خط 4 ایستگاه A4-6  نام دارد. 
این ایستگاه در تقاطع اتوبان آیت اهللا کاشانى با خیابان جنت آباد 
قرار دارد و تاکنون 10 درصد پیشرفت داشته است. این ایستگاه 
با ایستگاهW6  در خط 6 به صورت تبادلى عمل می کند و نقش 
مهمى در جابه جایى مسافران بین خطوط 4 و 6 متروي تهران 
دارد. آخرین ایستگاه در خط 4 با نام A4-7  عنوان کرد: این 
ایستگاه در خیابان چهارباغ آخرین ایستگاه خط 4 است؛ زیرا 
شیب زمین در این نقطه به ما امکان توسعه خط 4 و ایجاد یک 

مسیر ارتباطى از طریق اتصال با خط 7 را نمى دهد. على امام با 
اشاره به اینکه ایستگاه A4-7 داراى 2 ویژگى است، خاطر نشان 
کرد: این ایستگاه در جنوب اتوبان همت قرار گرفته و براساس 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته مقرر است با ایجاد یک پیاده راه 
کوتاه، ارتباط بین این ایستگاه با پایانه مسافربرى منطقه 5 
برقرار شود تا شهروندانى که از غرب تهران با اتوبوس به این نقطه 
مى آیند به واسطه این پیاده راه به ورودى مترو دسترسى داشته 
باشند. وى افزود: همچنین در بخش غربى این ایستگاه پایانه 
مسافربرى غرب تهران وجود دارد. معاونت حمل و نقل و ترافیک 
قصد دارد این پایانه را به پارکینگی همانند پارکینگ بیهقى 
تبدیل کند. در این صورت شهروندان می توانند با قرار دادن 
 7-A4 خودروهاى خود در آن به ادامه مسیر با استفاده از ایستگاه

که یک ایستگاه جزیره اى است، بپردازند.

آغاز توسعه غربی خط 4 متروي تهران
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