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محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «مردمساالری آنالین»:

 40سال است در کشور بازار ارز واقعی وجود ندارد
اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ،به تنهایی کافی نیست

اســامی دریافتکنندگان ارز دولتی اعالم شد و تعجب ملت از این همه بذل
و بخشــش افزایش یافت .اما نتیجه این اعالمیه چه شد؟ با کدام فرد یا دستگاه
خاطی برخورد میشــود؟ اعالم این اســامی به چه دلیل بــود؟ به گفته محمود
جامســاز ،کارشــناس اقتصادی ،یکی از دالیل اعالم اســامی ،جنگ قدرت بین
جناحهای داخل نظام اســت .از نظر این اقتصاددان ،نقش «ژنهای برتر» در بروز
این مســائل بیتاثیر نبوده .جامســاز ســکوت قوه قضاییه را در قبال این «فساد
بزرگ» معنادار تلقی میکنــد .او ضمن انتقاد از دولت و مجلس و قوه قضاییه و
بانک مرکزی میگوید که هر چهار نهاد در مورد برخورد با این فساد به سهم خود
کم کاری داشتند .گفتوگوی «مردمساالری آنالین» با محمود جامساز را بخوانید:
همانطور که میدانیم ،بانک مرکزی با هماهنگی دولت ،اسامی دریافت
کنندگان ارز دولتی را اعالم کرد .این موضوع در کشــور بازخوردهای
زیادی هم داشت .این شیوه پرداخت ارز چه تاثیراتی در بازار داشت؟
در این رابطه بهتر است از تصویب نرخ ارز  4200تومانی شروع کنیم .در مورد
تصویب نرخ ارز  4200تومانی از سوی دولت و همچنین اعالم این نرخ به بانکها
و برخورد امنيتى با کســانی که این نرخ را زیر پا گذاشتند باید گفت ،متاسفانه
این راه ،اســتمرار همان راه دولتهای گذشته بود .در دولتهای پيشين نيز نرخ
آزاد ارز در پــى تعيین بهاى دســتورى دولتى و تــاش در تثبيت آن افزايش
مييافت .هرچه نرخ نورماتيو باالتر تعيين ميشد ،نرخ ارز در بازار غير متشكل از
نرخ رسمى فاصله بيشترى ميگرفت .اما دولت بعنوان بزرگترين عرضه كننده و
تقاضا كننده ارز با تزريق يا خريد ارز ،نرخ بازار آزاد را تعديل ميكرد .این بار نیز
این اتفاق رخ داد؛ اما دولت بدليل ناتوانى در تزريق ارز قادر به كنترل بازار نشــد
و قيمت دالر با يك جهش بيســابقه از مرز  ٩٠٠٠تومان هم فراتر رفت .از سوی
دیگــر دولت كه از ايجاد فضاى امنيتى طرفى نبســته بود جهت تنش زدايي از
بازار اعالم كرد كه ارز باندازه كافى در بازار موجود اســت و متقاضيان نبايد نگران
باشــند .اما در عين حال ورود  ١٤٠٠قلم كاال را ممنوع اعالم كرد و ديگر كاالها
را به ســه گروه اساسي ،ضرور و غير ضرور تقسيم نمود كه براى دو گروه اول ارز
دولتى و براي گروه ســوم مقرر شــد كه از بازار ثانويه تامين شود كه حجم آن از
 ٢٠درصد ارز حاصل از واردات غير نفتي شكل ميگيرد .در اين بازار صراف مجاز،
واســطه خريد ارز وارد كننده از صادر كننده است و قيمت توافقي در بازار ثانويه
تعيین ميشــود .اين بازار از سه شنبه كار خود را با دالر  ٧٥٠٠تومانى آغازكرد.
اما هنوز ابهامات زيادى در خصوص نحوه ساز و كار و سالمت بازار و كشف قيمت
وجود دارد كه موفقيت آنرا با ترديد روبرو ميســازد  .در واقع دولت در نظر دارد
كه نرخ دولتى را بتدريج به نرخ بازار ثانويه نزديك كند  ،اما بايد پذيرفت كه نرخ
بازار ثانويه تحت تأثير نرخ بــازار آزاد ارز قرار خواهد گرفت و هرگز قادر نخواهد
بود كه بازار آزاد را به خود جذب كند .گفته شده که حدود  ٢٠ميليارد دالر در
اختيار برخى از آحاد جامعه ،عمدتا وابســته به ثروت اندوزان رانتي و ژنهاى برتر
است كه معامالتشان هيچگاه از مقررات و سازوكارهاى دولتى تبعيت نميكند .لذا
تشكيل بازار ثانويه تنها ميتواند در خصوص  20درصد ارز حاصل از صاد ات غير
نفتى مؤثر باشد.
اما در خصوص ارز دولتى شايع شد که ارز به افراد خاصي تعلق گرفته و ثبت
ســفارشها از سوی افراد عادی نبوده اســت؛ آنها متصل به مثلت قدرت ،ثروت
و اطالعــات بودند کــه از رانت دولتی و حکومتی اســتفاده کردند .آنها صاحبان
شــرکتهایی بودند كه چند روز قبــل از تخصیص ارز ،حيطه فعاليت خود را در
اساسنامه شركت ذينفع گسترش وتجارت و واردات خودرو و ساير واردات خاص
را نيز به آن افزودند .به عنوان مثال شــركتى كه فعاليت اصلىاش واردات غالت
و دانههاى روغني بود توانســت به آسانى از همه موانع ثبت سفارش واردات عبور
كرده و طبق اعالم ليستى كه از سوى بانك مركزى و تحت تأثير فشار گروههايي
كه همواره از نارضايتی افكار عمومى بنفع خود موج سواري ميكنند ،منتشر شد،
 ١٥٠ميليون دالر با ارز  ٤٢٠٠تومانى ثبت سفارش كنند .با این اوصاف مشخص
نبود که چه مقدار از ارزهاى تخصيصى ،صرف واردات شد .دولت و بانك مركزى
ناگزيرند در مورد ليست منتشره شفاف سازى كنند.

است که ارز  4200تومانی را پرداخت کرده یا مقصر
در اين ميان سودجويان بويژه شرکتهای دولتی
کسانیاند که این ارز را دریافت کردهاند؟ به هر حال
و فرادولتی و شــرکتهای خصولتی و حتى برخى از
ابتدا بانک مرکزی و دولت باید پاسخگو افراد عادی از دریافت ارز دولتی محرومند .به اعتقاد
فعاالن بخش خصوصى کــه اجناس فراوانی در انبار
داشــتند و از پيش بــا ارز ارزانتــر ( 3700تومان) باشــند .زيرا آنها هســتند که تصمیمات من در ابتدا بانک مرکزی و دولت باید پاسخگو باشند.
زيرا آنها هستند که تصمیمات آنچنانی را اخذ کردند.
خریداری کرده بودند ،با احتــكار و عدم عرضه كاال
آنچنانــی را اخذ کردند .در ضمن بانکهای
در ضمن بانکهای عامل نیز باید تحت نظارت شدید
اســباب افزايش قیمتها و مــوج گرانىها را فراهم
کردنــد .ما باید بدانیم که گرانی بــا تورم فرق دارد .عامــل نیز باید تحت نظارت شــدید بانک بانک مرکزی قرار میگرفتند تا مانع از فساد شوند.
گرانی در تمام حوزههای مهمی که پولساز بودند و با مرکزی قــرار میگرفتند تا مانع از فســاد
در ابتدا که قرار بود لیســت اســامی اعالم شود،
رانت همراهی داشتند(مثل بازار موبایل و اتومبیل و شــوند .در ابتدا که قرار بود لیست اسامی وزیر صنعت مخالفت کرد .بعضى از مســئولين نیز
اعالم شــود ،وزیر صنعــت مخالفت کرد .هم عقیده با وزیر صنعت بودند و گفتند که بانکها
وسایل الکترونیکی) بیشتر خودنمايي كرد.
در همیــن زمینــه واردات اتومبیل هــم به نوبه بعضى از مسئولين نیز هم عقیده با وزیر امین مردم هســتند و نباید اسامی افراد بازگو شود.
خود جای ســوال و بررســی دارد .دولت در مقطعی
در نهایت در ليســت منتشره کســانی را دیدیم که
صنعــت بودند و گفتند کــه بانکها امین
اعالم کرد که واردات اتومبیل ممنوع اســت و ثبت
با وجود نداشــتن فعالیت خــاص در یک حوزه ،اما
ســفارش صورت نمیگیرد .اما در همان زمان افراد مردم هستند و نباید اســامی افراد بازگو در همان حــوزه بدون هيچ مانعــى جهت دریافت
متصل به رانتهــای اطالعاتــی و حكومتى 4860،شود .در نهایت در ليست منتشره کسانی ارز٤٢٠٠تومانى ثبت ســفارش داشــتند  .اگر بانک
حقوقی واجد شرایط،
دســتگاه اتومبیل وارد کردند که حتی ورود آنها به را دیدیم که با وجود نداشتن فعالیت خاص مرکزی صرفا به افراد حقيقى و
ِ
جهت حجم بــاالی موتور ممنوعیت داشــت .ورود در یک حوزه ،اما در همان حوزه بدون هيچ ارز اختصــاص ميداد اكنــون اين حرف و حديثها
اتومبیلهای بیشتر از  2500سی سی ممنوع است؛ مانعى جهت دریافت ارز٤٢٠٠تومانى ثبت مطرح نبود.
من هر چند که به دنبال یافتن مقصر نیستم؛ اما
اما بازهم شــاهد واردات آنها شدیم .برخی از آنها به
سفارش داشــتند  .اگر بانک مرکزی صرفا
به هر حال بانک مرکزی و دولت باید به این موضوع
سرعت از گمركات ترخيص شدند .وقتی این مسائل
آشکار شد ،اعتراضات بسیاری را بر انگيخت؛ چرا که به افــراد حقيقى و حقوقیِ واجد شــرایط ،پاسخ بدهند.
در ایران گروههایی هستند که در راستاى جلوگيرى ارز اختصــاص ميداد اكنــون اين حرف و
به نظر شــما هدف از اعالم این لیســت
از بخطر افتادن منافع خود در رســوا کردن یکدیگر حديثها مطرح نبود
شفافسازی بوده یا مسائل دیگری پشت پرده
است؟
گوی سبقت را از هم میربایند .اگر موردی از یکدیگر
اعالم این لیســت به خاطر فشــارهایی بود که به بانک مرکزی وارد شد .این
بیابند آنرا مطرح میکنند .وقتی این موضوع در مجلس مطرح شــد قرار شد از
موضوع به خاطر تعارضات داخلی سیستم حکومتی بود.
ترخیص این اتومبیلها جلوگيرى شود.
یعنی به خاطر جنگ قدرت بود؟
در خصوص این رخدادها که منجر به فســاد شده ،کدام نهاد را باید
بله؛ با افشاي این لیست هر چند مقداری شفاف سازی شد؛ اما نتیجه آن چه
مقصر دانســت؟ دولت یا بانک مرکزی؟ یا شــاید هم مجلس که بعد از
کنندگان رانتى ،ار ِز
شد؟ وقتی شفاف سازی میشود باید پیگیر باشیم که دریافت
مشخص شدن این موضوع از خود عکسالعمل مناسبی نشان نداد؟
ِ
بله؛ واقعا باید این ســوال را پرسید که مقصر کیست .آیا مقصر بانک مرکزی دریافتی را باز گردانند .آیا ارزها به خزانه دولت بازخً واهد گشت؟ این اتفاقات ناشی

از مفاســد اقتصادی است که زنجیروار طی این سالها به هم وصل بوده و هر گاه
یک اختالف بزرگی افشا میشد ،عوارض آن نیز عیان میشود.
از طرفی قوه قضاییه بر اســاس آنچه که در رسانهها منعکس میشود ،پیگیر
اوضاع فساد در جامعه است .اما متاسفانه برخی از مفسدین که باید هویت آنها از
سوی قوه قضاییه اعالم شود ،با اسامی حروف الفبایی الف ب جیم و غيره معرفی
می شوند و در رسيدگىهاى غير علنى پروندههاى آنها در جریان قرار میگیرد.
آنها در نهایت با قید وثیقه هم آزاد میشوند .فسا ِد درونی ،این مملکت را از درون
نابود میکند .به قول فرانسیس فوکویاما اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه است.
اگر این اعتماد از دست برود کار دولت بسیار سخت میشود .مردم باید به دولت
اعتماد داشــته باشند .اگر قرار باشــد مردم در جریان برخی امور افشا شده قرار
بگیرند ،اما نتیجهای از افشــا شدن آن حاصل نشود ،این موضوع اطمینان مردم
نســبت به دولت را تضعیف میکند .آقای جهانگیری گفته بود هر کســی ثبت
سفارش کند ،میتواند دالر  4200تومانی دریافت کند .از طرفی مسئول پرداخت
ارز هم خود دولت بود .پس مشــخصا بر اساس ليست منتشره ،پرداخت این ارز
به صورت رانتی بوده اســت .باید از دولت پرسید که بر کدامین مبنا نرخ 4200
تومان را براى دالر تعیین کرده اســت؟ دولت باید پاســخ بدهد که نوع پرداخت
ارز دولتی چگونه بوده؟ مجلس نیز باید وارد موضوع شود و پیگیر قضیه باشد .آیا
بانک مرکزی از این شرکتها تعهدی گرفته که ارز دریافتی ،صرف واردات شود؟
چه میزان از این ارز صرف واردات شــد و چه میــزان از آن با قیمت  8و  9هزار
تومان به فروش رفت؟
موضوع دیگر به ادعاهای دولت و بانک مرکزی باز میگردد .همانطور
که شــما هم اشــاره داشــتید ،در عموم دولتها همواره این جمله را
شنيدهايم که «ما کمبود ارز نداریم» .این جمله تا چه میزان به واقعیت
نزدیک است؟ البته ســخنگوی دولت دوازدهم تا حدودی از نامحدود
بودن ارز در کشور عقبنشینی کرد .نظر شما در این مورد چيست؟
 40ســال است که در کشور ما بازار ارز واقعی وجود ندارد .آقای سیف گفتند
که ما اصال کمبود ارز در کشــور نداریم .اگر دولت هیچ کسری در ارز ندارد ،چرا
وقتی نرخ دالر از  4000به  4500و حتی به  5000تومان رســید ،نرخ را کنترل
نکرد و ارز را به میران الزم عرضه نکرد تا بازار را کنترل کند و نرخ تعدیل شود؟
آیا این سخن آقای سیف و دولتیها که کمبود ارز نداریم ،با واقعیاتی که در جامعه
رخ میدهد خوانش دارد؟ واقعا مردم این را میپذیرند؟ مشــخصا اگر ارزی وجود
داشت ،دولت میتوانست مثل گذشــته مدیریت کند و نرخ را متعادل نماید .اما
بازهم اين نرخ بزعم دولت یک نرخ واقعی نیست؛ ولی با این اوصاف نابسامانيهای
بازار کاهش پیدا میکند.
از مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که در کشور فساد اتفاق
افتاده است...
البته یک فساد بزرگ...
بله؛ یک فســاد بزرگ در کشور رخ داده اســت .سوال این است که
وظیفه دستگاه قضایی چیست؟
دســتگاه قضایی چندین بار پیگیرمسائل فســاد بوده؛ اما فقط در چند مورد
مثل بابک زنجانی و مهآفرید و چند نفر دیگر تصمیم نســبتا جدی گرفته است.
آن هم به جهت این بود که مســاله بســیار بزرگ شده بود و به همین دلیل قوه
قضاییه نمیتوانســت سكوت کند .لذا قوه قضاییه پیگیر مساله شد .با این اوصاف
ما ندیدیم که مبلغی وارد خزانه شود .حتی آنچنانکه باید و شاید ،با اختالسگران
واقعی برخورد قطعی نشد .اغلب اینها اکنون با وثیقه بیرون هستند .تعداد اندكى
هم در زندان هستند که البته زندان این افراد با دیگران متفاوت خواهد بود .آنها با
رانتهای خود میتوانند محیط زندان را نیز برای خودشان مرفه کنند! به هر حال
روزی هم آنها از زندان آزاد خواهند شد .اما آيا در نهايت مبالغ اختالس شده به
خزانه واريز ميشوند يا ابهامات همچنان باقى خواهند ماند؟
گفتگو :سید مسعود آریادوست

در آیین افتتاح فوالد سبا با حضور معاون اول رییسجمهور صورت گرفت:

افتتاح فوالد سبا یک اتفاق منحصر به فرد در یک
مقطع ویژه تاریخی برای جمهوری اسالمی ایران است

معاون اول رییسجمهور اظهار داشت :افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان در یک مقطع ویژه تاریخی برای جمهوری اسالمی اتفاق میافتد از این جهت که ما به هرحال با آمریکا
بر سر مسائل مختلف اختالف نظر داشته و داریم .
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا در شرکت فوالد مبارکه اصفهان،
اظهار کرد :استان اصفهان در همه بخشهای کشور پیشتاز بوده و در تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در
ایران استانی مثل اصفهان که نقش اصلی ایفا کرده باشد را نداریم و هیچ پیشرفت مهم اقتصادی و صنعتی وجود
ندارد که اصفهان کانون و نقطه اصلی توسعه و پیشرفت نبوده باشد.
وی افزود :در همه حوزههای صنعتی و صنایع کوچک و بزرگ و متوســط اســتان اصفهان یک اســتان مهم و
تاثیرگذار در کشــور است و در بخشهای دیگر خدماتی ،گردشــگری ،کشاورزی اصفهان جایگاه ممتازی دارد؛
افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا در شرکت فوالد مبارکه اصفهان در یک مقطع ویژه تاریخی
برای جمهوری اسالمی اتفاق میافتد از این جهت که ما به هرحال با آمریکا بر سر مسائل مختلف اختالف نظر
داشته و داریم .بعضی مواقع گفتگو کرده و توافق نامه ای داشتیم که مهمترین آن موضوع هستهای بود و براساس
آن تعهداتی از سوی ایران انجام شد ،ولی آنها به تعهدات خود به صورت کامل پایبند نبودند.
جهانگیری ادامه داد :اتفاق بدتر خروج آمریکا به تنهایی از توافق و اعالم تحریمهای جدید علیه ایران بود .همه
مردم کشور باید در جریان شرایط کشور باشند خصوصا در استان اصفهان؛ نخبگان ،صاحب نظران و اندیشمندان
انتظار داریم کمک کنند و بگویند دولت چه سیاستهایی پیش بگیرد که بتواند با موفقیت پیشروی کند با اعالم
رئیس جمهور آمریکا تحریمها باید برگردد ما با کشــورهای باقی مانده در برجام مذاکره کردهایم که اگر منافع
ایران تامین شود به برجام ادامه میدهیم.
وی تاکید کرد :برداشــت ما این اســت که آنها مصمم هستند نظرات ایران تامین شود ،ولی آنچه در عمل اتفاق
میافتد باید منتظر بمانیم و ببینیم .
معاون اول رییسجمهور بیان داشت  :مهمترین هدف آمریکاییها در مقطع فعلی زمین گیر کردن اقتصاد ایران
و آسیب جدی است تا زندگی را برای مردم سخت و دامنه نارضایتیها توسعه پیدا کرده و به اهداف خود دست
پیدا کنند .وی اظهار کرد :ما به عنوان مســئوالن جمهوری اسالمی و ملت ایران در مقابل این راهبرد ،راهبردی
اتخاذ کرده ایم با مقاومت و برنامه ریزی دقیق و دقت نظر در اجرا برنامههای طرف مقابل را به شکست بکشانیم
و زندگی مردم را از آسیب مصون نگه داریم ،ولی هم ما میدانیم و هم مردم که شرایط جدید دشواری پیش رو
است .معاون اول رییسجمهور گفت :اینکه آمریکاییها اعالم جنگ اقتصادی علیه ما کرده اند و ما بگوییم هیچ
اتفاقی نیفتاده درست نیست .اعالم کرده اند صادرات نفت ایران را متوقف میکنند ،البته این حرف بی حسابی
است که باید دنیا ناچیز بودن خودش در برابر آمریکا را بپذیرد که به چنین فشاری تسلیم شود.
جهانگیری ادامه داد :برنامهریزی ما نقطه مقابل آمریکا است که نفت را در حداکثر ممکن صادر کنیم برنامههای
مختلفی تامین شده است باید این برنامهها را شفاف به مردم بگوییم موضوع بعدی جلوگیری از صادرات کاالهای
مهم صنعتی ایران اســت در این بخش فوالد مبارکه باید در خط مقدم تولید و صادرات باشــد مدیران فوالد در
مقاطع مختلف از خود شایســتگیهای درجه یک نشان داده اند امروز شایستگی در صنایع بزرگ این است که
در ســالی که آنها اعالم کرده اند هم تولید و هم صادرات را افزایش دهید این انتظار دولت و ملت از شماســت
مردم انتظار دارند.
وی با بیان اینکه فرزندان این ســرزمین میتوانند تولید و صادرات خود را افزایش دهند ،تاکید کرد :اگر بتوانیم
در بحث صادرات موفق شویم ،آمریکاییها نظام بانکی دنیا را در فشار قرار خواهند داد و پول صادراتمان را اجازه

نمیدهنــد که دریافت کنیم همچنین در مرحله بعد میخواهند تالش کنند مانع واردات مورد نیاز ما شــوند.
کشتیرانی و بنادر ما را تحریم کردند که به هرحال موضوع جدی است و به عزم و اراده جدی نیاز دارد.
معاون اول رییسجمهور ادامه داد :باید در این جنگ ناخواسته و ظالمانه علیه کشور و ملت ما ایستادگی کنیم،
اینها نظام جمهوری اسالمی را در هدف گذاری اصلی قرار داده اند سعی میکنند این هدف را اعالم نکنند ،ولی
ما باید محکم در این زمینه بایســتیم این شرایط ،ســختیها و فرصتهایی دارد فرصتهایی که وجود دارد را
باید به صورت جدی در نظر بگیریم ،نگاهی به ظرفیتهای داخلی و تولیدات داخلی کشور داشته و دستورالعمل
خودکفایی در کشور را به عنوان راهکار جدی مدنظر قرار دهیم.
جهانگیری اضافه کرد :با قیمت و کیفیت خوب میتوانیم بســیاری از کاالها را در کشــور تامین کنیم کاالهایی
که نمونه آن در کشور وجود دارد یا ظرفیت تولید آن در کشور وجود دارد وارد نمیکنیم .متاسفم که یک عده
منتظرند ببینند چطور میتوانند ملت را غارت کنند ،ولی ما حتما آنها را به موقع ادب خواهیم کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که افتتاح فوالد ســبا در زمان وزارت بنده در صنعت رقم خورده و شــما میتوانید
نیازهای خود را در داخل کشــور تامین کنید ،گفت :منابع آب محدودیت جدی است و مدیرعامل فوالد مبارکه
اعالم کاهش  75درصدی میکند که این افتخار جدی است .اگر  10درصد در کل بخشها در مصرف آب صرفه
جویی شود هیچ کمبودی برای هیچ استانی و در هیچ بخشی نداریم.
احیا  240واحد صنعتی کوچک در سال جاری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :امســال  240واحد صنعتی کوچک را که دچار مشکل و در آستانه تعطیلی
بودند احیا کردیم .محمد شریعتمداری در بازدید از مجتمع فوالد مبارکه ،اظهار کرد :در مجتمع فوالد مبارکه و
فعالیتهای آن ،مایلم به یکی دو نکته از صحبتهای مدیرعامل تاکید کنم .فوالد مبارکه به صنعت «از سنگ
تا رنگ» مشهور است و به اقتصاد ملی ایران خدمت موثری داشته است .مجموعه فوالد مبارکه در هفت استان
فعالیت دارد و یکی از افدامات موثر این شرکت استفاده از توان داخلی برای پیشبرد اهداف است.
وی افزود :یکی از مهمترین کارهای شــرکت در این مدت تالش در اســتفاده از توان داخلی است .حدود  4هزار
شرکت در پایین دست و باالدست مشغول فعالیت 2800 ،واحد صنعتی کوچک و بزرگ تجهیزات این واحد را
پشــتیبانی میکنند ،تکنولوژیهای روز را بومیسازی کرده و باعث شده آنچه در این مجموعه رقم میخورد به
دست متخصصان و صنعتگران داخل کشور باشد .شریعتمداری گفت :از  55میلیون تن تولید فوالد کشور پیش
بینی میشــود برای سال  ،1404ســهم فوالد مبارکه  25میلیون تن نباشد .امیدواریم همین روند حفظ شود.
در فعالیتهای اجتماعی ،فوالد مبارکه حدود یک درصد تولید ناخالص ایران و  5درصد ســهم فوالد در صنعت
کشور است .وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :فعالیتهای اجتماعی هم نقش مهمی دارد .علی رغم کمبود آب
و کاهش دریافت آب به یک هفتم و در عین حال افزایش ظرفیت تولید ،این مجموعه تالش دارد به مسائل آب
منطقه هم توجه جدی کند .یکی از کارهای دیگر مجموعه دادن وام به صورت اعالم نشــده مثل یک وام 12
درصدی در اختیار واحدهای تولیدی اســت .ســرانه مصرف فوالد در کشور  230کیلوگرم است که امیدواریم با
اجرای طرحهای ساخت و ساز در کشور سرانه مصرف افزایش یافته و همه نیازهای داخل کشور را تامین کرده
و به ظرفیت صادرات  15میلیون تن برسیم.
شریعتمداری ادامه داد :هم اکنون حدود  9میلیون تن صادرات صورت میگیرد .با افتتاح این پروژه سهم تولید
فوالد به  34میلیون تن میرســد که در سال  23 ،90میلیون تن بوده است و برای رسیدن به چشم انداز تولید
 55میلیون تن فوالد نیازمند سرمایه گذاری  8میلیارد یوریی در زنجیره فوالد هستیم.
وی گفت :تامین نیازهای مربوط به زیرســاختهای این بخش نیاز به ســرمایه گذاری  6میلیارد یورو در بخش
ریل و  4میلیارد در تامین برق دارد .طرحهای توسعه را برای انتقال فوالد به مناطق آبی کشور باید همراه با آن
زیربنا هم توسعه پیدا کند.
شریعتمداری گفت :همچنین در حوزه معدن امیدواریم خبرهای خوش از اکتشافات دقیق و ظرفیتهای جدید
ســنگ آهن در کشــور را اعالم کنیم تا از آینده صنعت فوالد کشور مطمئن باشیم .در سال  2017درحالی که
جهان  6درصد رشد فوالد داشت در کشور  22درصد رشد داشتیم .در همین  3ماهه سال  97هم  1میلیون و
 907هزار تن محصوالت به خارج از کشور صادر شده که رشد داشته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در تولید شمش و محصوالت فوالدی رشد  17درصدی داشته ایم و در سایر
محصوالت فوالدی هم  11درصد رشد داشته ایم که نشان میدهد صنعت فوالد صنعت پویایی است و میتواند
در جهت تولید و اشتغال قدم بردارد.
وی گفت :صنعت فوالد یکی از نمونههای اقتصاد مقاومتی در کشــور اســت .اگر تولید مازاد در بخشــی بوده
کنترل کرده و در بخشهایی که نیاز بوده رشــد تولید داشــته باشیم در بخشهای مختلف زنجیره فوالد ایجاد
تعادل میکنیم و تنوع تولید در صنعت فوالد کشور روند رو به رشدی داشته باشد تا کشور در زمینه تنوع تولید
محصوالت فوالد و صادرات آن بیمه شود.
شریعتمداری گفت :خبرهای خوب را باید به مردم بدهیم که علی رغم همه تالشهای مخرب علیه نظام اسالمی
ســرداران بزرگ صنعت کشــور و فعاالن این عرصه اجازه نمیدهند به بدنه صنعت کشــور آسیب جدی برسد.
مجموعههای صنعتی مشــکالت و نیازمندیهایی هم داشــته اند و امسال  240واحد صنعتی کوچک که دچار
مشکل بودند و در آستانه تعطیلی بودند احیا کردیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشــان کرد :صنعت در مجموع به صورت پویا به مسیر خود ادامه میدهد و
مخاطراتی که این روزها اقتصاد کشــور را مورد هجمه قرار داده پشت سر میگذاریم .به مردم شریف ایران باید
وعده داد همان طور که جوانان عزیز کشــور جان خود را در راه نظام اســامی فدا کردند در حوزه صنعت هم تا
پای جان ایستاده ایم تا چراغ صنعت در کشور هر روز پرفروغ تر شود.
کاهش  ۷۵درصدی مصرف آب در فوالد مبارکه اصفهان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت :بزرگترین اتفاق در صنعت فوالد کاهش مصرف آب است که در این راستا
 ۷۵درصــد مصرف آب را کاهــش دادیم و امروز برای تولید  ۶.۵میلیون تن فوالد تقریباً  ۲۳میلیون متر مکعب
مصرف میشــود .بهرام سبحانی در مراسم افتتاح طرح توســعه فوالد سبا اظهار داشت :فوالد مبارکه بزرگترین
واحد صنعت است ،همچنین تولیدکننده ورقهای فوالدی و بزرگترین تولید ورق با سهم  22درصد در خاورمیانه
محسوب میشود.
وی افزود :تولیدات فوالد مبارکه در سال  96از مرز  100میلیون تن گذر کرد ،همچنین ظرفیت فوالد خام از 10
میلیون تن رد شده است و  12میلیون تن آهن اسفنجی تولید کردیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت :ارزش بازار ســهام امروز بیش از  30هزار میلیارد تومان است که  4هزار
شــرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم طرف قرارداد دارند ،این شــرکت سهامی عام است 30 ،درصد سهام
عدالت 17 ،درصد ایمیدرو 15 ،درصد شستا و  19.7سایر سهامداران هستند.
وی خاطرنشان کرد :در رتبه بندی  100شرکت برتر ،فوالد مبارکه در شاخه فلز اصلی رتبه نخست را دارد.
سبحانی با اشاره به وضعیت اشتغال در این شرکت گفت 11 :هزار و  800نفر به صورت مستقیم ،در فوالد سبا
بیش از یک هزار و  300نفر و در مجموع  350هزار نفر به صورت غیرمســتقیم و مستقیم زیرمجموعه فوالد را
تشکیل میدهند .وی با بیان اینکه از سال  91تا  40 ،97درصد ظرفیت فوالد افزایش پیدا کرد ،گفت :در سال
 96در همه زمینهها پیش از اجرای برنامه بودجه برنامه تدوین شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به صادرات یک هزار و  800تنی فوالد در سال  ،94تصریح کرد :پیش
بینی ما صادرات همین میزان برای امسال است و  5هزار و  800تن نیز فوالد در داخل توزیع میشود.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستها در فوالد مبارکه این است که مشخص گردد که چه محصولی وارد میشود
اما در کشور تولید نمیشود ،گفت :ما به دنبال تولید این محصوالت هستیم و ورقهای تولیدشده از جمله همین
محصوالت اســت .ســبحانی تصریح کرد :یکی از مســائل مهم مرتبط با اقتصاد ،تولید است ،در همین راستا به
دنبال برنامههای توسعهای هستیم به گونهای که در  5سال گذشته بیش از  6هزار میلیارد تومان برای این کار
سرمایهگذاری کردهایم و پیشرفت طرحها بیش از  70درصد است.
وی افزود :قرارداد نورد گرم شماره  2فوالد با آلمان منعقد شده ،همچنین توسعه فوالد هرمزگان از یک میلیون
تن تا  3میلیون تن در حال فاینانس است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد :بزرگترین اتفاق در صنعت فوالد کاهش مصرف آب است که در این
راستا اقداماتی انجام داده و  75درصد مصرف آب را کاهش دادیم ،امروز برای تولید  6.5میلیون تن فوالد تقریباً
 23میلیون متر مکعب مصرف میشود.
وی افزود :اجرای شبکه فاضالب و تصفیه بخشهای همجوار و قطع وابستگی به آب تازه از جمله اقدامات فوالد
مبارکه است که در این راستا افتخار خوبی به دست آوردهایم.
سبحانی با اشاره به طرحهای افتتاح شده در بازدید امروز معاون اول رئیس جمهور از فوالد مبارکه گفت :ارزش
این طرحها یک هزار و  500میلیارد تومان است.

