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«ابتکار» وضعیت اقتصاد ایران پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و آژانس را بررسی کرد

اعالم اسامی برندگان دومین
قرعه کشی طرح امید رفاه
بانک رفاه کارگران

اسامی برندگان دومین قرعهکشی طرح
امید رفاه بانک رفاه کارگران اعالم شد.
این دوره از قرعه کشی تسهیالت طرح امید
رفاه برای  368نفر از اعضای طرح که واجد
شرایط شرکت در قرعه کشی بودند برگزار
و تعداد  35نفر برگزیده شدند.
گفتنی است ،طرح امید رفاه در راستای
تداوم سیاستهای بانک و در حمایت از
کارگران و بازنشستگان آغاز شده است
و در مرحله اول ،بازنشستگان سازمان
تامین اجتماعی ،همکاران بازنشسته بانک
و کارکنان سایر سازمان ها ،ماهانه مبلغی
به صورت حق عضویت (حداقل یک میلیون
و حداکثر  34میلیون ریال) به مدت  13ماه
پرداخت نموده و بر اساس ماه عضویت در
طرح ،در قرعه کشی شرکت و به میزان 30
برابر حق عضویت خود ،تسهیالت قرض
الحسنه با نرخ کارمزد  4درصد و مرابحه با
نرخ سود  6درصد دریافت میکنند.
سقف تسهیالت قرض الحسنه  100میلیون
ریال و تسهیالت مرابحه  1میلیارد ریال
است و دوره بازپرداخت آن نیز حداکثر 24
ماه می باشد .اعطای تسهیالت در هر ماه
به  10درصد اعضاء در هر دسته صورت می
پذیرد ،به نحوی که تمامی اعضا در پایان
ماه سیزدهم موفق به دریافت تسهیالت
میشوند.

بازاروسرمایه

اقتصاد بر سر یک دو راهی مبهم

در آستانه پایان ضرباالجل ایران برای خروج از پروتکل
ه شب پس از آنکه رافائل گروسی تهران را
الحاقی ،سهشنب 
ترک کرد ،از توافقی موقت با تهران خبر داد .مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نتایج رایزنی با مقامات ایران را فشرده،
خوب و منطقی ارزیابی کرد و گفت که دو طرف درباره تداوم
فعالیتهای ضروری بازرسان آژانس در ایران به یک تفاهم
دوجانبه ،فنی و موقت دست یافتند .اما توافقی که روز
سهشنبه بین ایران و آژانس منعقد شد به سرعت با واکنش
نمایندگان مجلس روبهرو شد .واکنشها با توییت محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس شروع شد .او در توئیترش نوشت«:
مطابق قانون مجلس ،اجرای پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند به
طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان
مطلقا ً ممنوع و غیرقانونی است .هر نوع همکاری فراپادمانی با
آژانس در آینده نیز طبق ماده  ۷مستلزم تصمیمگیری مجلس
است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد».
در ادامه واکنشها علیرضا زاکانی ،رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس گفت« :ما از دولتیها می پرسیدیم که شما برجام را
با دوستان نوشتهاید یا با دشمنان؟ میگفتند :با دشمنان،
پاسخ ما این بود که آنچه مشاهده میشود خالف این است.
این اتفاق در تفاهمنامه اخیر نیز افتاده است .به نظرم دولت
راهی جز اجرای قانون ندارد .باید قانون در کشور حاکم شود.
دشمنان هم بدانند که دوره گول زدن افکار عمومی و ایجاد
شرایط دوگانه و اضطراری برای ایران گذشته است».
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
گفت « :این توهین به شأن ملت ایران است که امروز نوکر
خودشان را یعنی نافائل گروسی را به ایران بفرستند و دولت
نیز تمام اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشته و با آن قراردادی
را منعقد کند که نقض صریح قانون است .نمایندگان در این
قانون تصویب کردند که استنکاف و امتناع و ممانعت از اجرای
این قانون جرم است .رئیس جمهور در این قانون مجری قانون
شناخته شده است .امروز مجلس شورای اسالمی باید محکم
بایستد و قرار نیست شأن مجلس زیر پا گذاشته شود .تا قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا و بیانیه مشترکی که
منعقد شد ،پاره نشود ،هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس
را ندارد».
البته واکنشها به این چند نظر محدود نمیشود و دیگر
بهارستانیها نیز مخالفت خود را با توافق اخیر ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مطرح کردند.
اقتصاد بر سر دوراهی
با وجود اماواگرها در خصوص توافق ایران با آژانس بینالمللی
انرژی اتمیف حال این پرسش مطرح میشود که مذاکرات
چه درصورت تداوم و چه در صورت لغوشدن ،نتیجهای برای
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یک کارشناس اقتصادی گفت :تغییرات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در ارزشگذاری پول ملی ،تورم و نرخ ارز موثر خواهد بود.

تصمیمات
بینالمللی
تاثیر خود را
به سرعت بر
سفرهمعیشت
مردم مشخص
میشود ،چراکه
با هر تصمیمی
که نرخ ارز
افزایشی شود
قیمت در دیگر
بازارهاافزایشی
خواهد شد
اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟ در این راستا سیاوش
غیبیپور ،دکترای اقتصاد با بررسی مذاکرات ایران با آژانس به
تاثیرات تصمیمات سیاسی بر اقتصاد اشاره کرد و در اینباره
به «ابتکار» گفت :تجربه ثابت کرده است که هر تهدید
خارجی ،تحریم جدید و نامساعد شدن روابط خارجی ارزش
پول ملی ما را کاهش میدهد و این یعنی سبب افزایش نرخ
ارز خارجی میشود .این درحالی است که نرخ خارجی ریشه
و منشا تغییرات در تمام بازارهای داخلی است .این تجربه
علمی نیست اما به هرحال ثابت شده است که هرگاه نرخ ارز
افزایشی شده است ،بازارهای داخلی به میزان مختلف تغییراتی
را داشتهاند .بنابراین هرگونه تصمیم تازه میتواند تاثیرات قابل

توجهای را برای بازارهای اقتصادی ما به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :اکنون کشور بر سر یک
دوراهی قرار گرفته است ،من نمیگویم کدام مسیر صحیح
است و یا در کدام مسیر حرکت کنیم ،اما هر مسیری که راه
ارتباطات ایرن با دیگر کشورها را هموار کند بدون شک ارزش
پول ملی را افزایش میدهد و سبب تغییرات مثبتی در اقتصاد
خواهد شد .حال ممکن است لوایح مجلس که در مجمع هست
به نفع کشور باشد و یا ممکن است نظر دولت برای همکاری
با آژانس راه عبور از مشکالت باشد .به هرحال تصمیمگیران
باید سیاستی را اتخاذ کنند که سبب افزایش ارزش پول ملی
کشور شود.

گزارشی از فعالیت های سازمان ایمیدرو طی یکسال

غیبیپور در ادامه گفتوگو به بررسی شرایط اقتصاد ایران به
هنگام تصمیمگیریها پرداخت و در این خصوص گفت :اگر
راه مخاطره را در پیش بگیریم در کوتاهمدت نرخ ارز افزایشی
خواهد شد ،هنگامی که دالر گران شود ما شاهد نوسان در
دیگر بازارها خواهیم بود .همانطور که اشاره کردم اکنون کشور
بر سر دوراهی قرار دارد و این مشخص نبودن وضعیت باعث
میشود که بازارها راکد بمانند .یعنی خریدوفروشها کاهش
مییابد ،سرمایهگذاریها راکد میشود و افراد برای انجام هر
معاملهای صبر میکنند تا وضعیت توافقات مشخص شود.
به عبارتی دیگر فعال یک حالت برزخی برای اقتصاد ایران به
وجود آمده است.
اقتصاد چگونه شاهد کاهش قیمت در بازارها خواهد بود؟
این دکترای اقتصاد با بیان اینکه اگر سیاستگذاران تصمیمی
با کمترین خطا و خطر را بگیرند ،بازارهای اقتصادی شاهد
روند نزولی قیمتها خواهند بود ،گفت :ما با دو مسیر روبهرو
هستیم ،اگر سیاستگذاران تصمیمی با کمترین خطا و خطر را
بگیرند ،بازارهای اقتصادی شاهد روند نزولی قیمتها خواهند
بود و اگر تصمیم مخاطرهآمیزی گرفته شود بازارها روند
صعودی قیمتها را در پیش خواهند گرفت .البته باید اشاره
کنم که همین روند صعودی نیز دائمی و در بلندمدت نخواهد
بود ،چراکه در بازارهای اقتصادی نوسانات تا یک محدودهای
ادامه پیدا میکند و پس از آن روند نوسانات بازمیگردد و به
یک نقطه تعادل میرسد.
وی اظهار کرد :بنابراین ممکن است عدمهمکاری با آژانس،
نوسانات نرخ ارز را به همراه داشته باشد اما این نوسانات
با هماهنگیهای داخلی کاهش یافته و به یک نقطه تعادل
میرسد اما فعال ممکن است در حالت عدم تعادل قرار بگیریم.
هرگونه تصمیمی به سرعت اثر خود را بر سفره مردم نشان
خواهد داد
غیبیپور در بخش دیگری از صحبتهایش به تاثیر اتفاقات
سیاسی بر مسائل اقتصادی اشاره کرد و در اینباره گفت:
اقتصاد خروجی تغییرات در جامعه است ،یعنی خروجی هر
اتفاقی در اقتصاد مشخص میشود .به عبارت دیگر تغییرات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در ارزشگذاری پول ملی ،تورم و
نرخ ارز موثر خواهد بود .به همین دلیل تصمیمات بینالمللی
تاثیر خود را به سرعت بر سفره معیشت مردم مشخص
میشود ،چراکه با هر تصمیمی که نرخ ارز افزایشی شود قیمت
در دیگر بازارها افزایشی خواهد شد ،بنابراین معیشت مردم
تحت تاثیر قرار میگیرد .البته ممکن است مدتزمان تحت
تاثیر قرار گرفتن اقتصاد متفاوت باشد اما به هر صورت مسائل
به هم مرتبط بوده و این ارتباط معیشت افراد را تحت تاثیر
قرار دهد.

رضا طاهری رییس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان:

قطب دوم فوالد ایران جایگاه خود را تثبیت می کند
شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان قطــب دوم فــوالد
کشــور طرحهــای توســعهای کمــی و کیفــی متعــددی را در
دســت اقــدام دارد و بــا اجــرای آنهــا کــه دور از دســترس
نیســت ،میتوانــد نقــش موثــر خــود را در صنعــت فــوالد
کشــور تثبیــت کنــد.
صنعــت فــوالد دنیــا در ســالی کــه گذشــت ،شــرایط بغرنجــی
را از ســر گذرانــد؛ جنــگ تجــاری میــان آمریــکا و چیــن از
یــک ســو و شــیوع ناگهانــی ویــروس کرونــا در اواخــر ســال
 2019باعــث شــد صنعــت فــوالد تقریبا بیشــترین آســیب را از
شــرایط موجــود ببینــد .بســیاری از صنایــع تولیدکننــده دچــار
آســیب جزئــی و کلــی شــدند و بــازار فــوالد در دنیــا دچــار
آشــفتگی شــد .جلــوه ایــن آشــفتگی را میتــوان در کنــد
شــدن آهنــگ تولیــد فــوالد در بســیاری از کشــورهای مطــرح
تولیدکننــده مشــاهده کــرد و بــه طــور کلــی بازارهــا نامتــوازن
شــدند .در ســال  2020میــزان تولیــد فــوالد در کشــورهای
عضــو انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد دنیــا حــدودا یــک درصــد
کاهــش یافــت و بــه یــک میلیــارد و  829میلیــون تــن رســید.
رشد تولید فوالد در ایران ،برخالف دنیا
آشــفتگی در صنعــت فــوالد دنیــا در حالــی رخ داد کــه صنعــت
فــوالد ایــران در ادامــه رونــد رو بــه رشــد خــود در ســالهای
اخیــر ،در رتبــه ســوم بیشــترین رشــد تولیــد قــرار داشــت و
رتبههــای اول و دوم رشــد تولیــد متعلــق بــه کشــورهایی بــوده
کــه حجــم تولیــد بســیار کمتــری نســبت بــه ایــران داشــتند.
کشــور مــا در ســال  2019میــادی توانســته بــود  25.6میلیــون
تــن فــوالد خــام تولیــد کنــد امــا در ســال  2020بــا رشــد 13.4
درصــدی و حــدودا چهــار میلیــون تنــی ،میــزان تولیــد فــوالد
ایــران از  29میلیــون تــن عبــور کــرد و کشــور مــا همچنــان
عنــوان دهمیــن تولیدکننــده برتــر دنیــا را حفــظ کــرد.
افزایــش تولیــد فــوالد ایــران در ســایه کمــک و همدلــی
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران حاصــل شــده و تولیدکننــدگان
بــزرگ فــوالد در ایــران همچــون فــوالد مبارکــه ،فــوالد
خوزســتان ،ذوب آهــن اصفهــان و دیگــر تولیدکننــدگان
بــزرگ ایــن عرصــه ،نقــش بســیار مهمــی در کســب ایــن
موفقیــت بــزرگ ایفــا کردنــد .بــه نظــر میرســد بــا توجــه
بــه شــرایط بــه وجــود آمــده و اســتراتژیهای تدویــن شــده
در شــرکتهای بــزرگ ،در ســال جــاری ایــن رونــد خــوب
ادامــه خواهــد داشــت زیــرا طرحهــای توســعهای متعــددی

هــم در بخــش تامیــن مــواد اولیــه و هــم در محصــوالت
میانــی و نهایــی در دســت اقــدام اســت.
فــوالد خوزســتان ،بــا وجــود کرونــا فعالتــر از هــر
ســال عمــل میکنــد
شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان دومیــن قطب فوالد کشــور
در ســالهای اخیــر همــواره میــزان تولیــد خــود را افزایــش داده
و ایــن افزایــش تولیــد بــه دلیــل اجــرای طرحهــای توســعهای
متعــدد در ایــن شــرکت رقــم خــورده اســت .بــه طــوری کــه
فــوالد خوزســتان توانســته از ابتــدای زنجیــره یعنــی ســنگ
آهــن تــا شــمش فــوالدی ســرمایهگذاری انجــام دهــد .ایــن
ســرمایهگذاریها در وهلــه اول منجــر بــه تامیــن مــواد اولیــه و
خــوراک کارخانههــای فــرآوری و ذوب شــده و تامیــن بــه موقــع
مــواد اولیــه فــوالد خوزســتان را از خطــر کمبــود ایــن مــواد در
آینــده نجــات داد .در اختیــار گرفتــن کارخانــه کنسانترهســازی
 2.5میلیــون تنــی شــرکت توســعه ملــی کــه بعدهــا به شــرکت
صنعتــی و معدنــی توســعه فراگیــر ســناباد تغییــر نــام داد،
اقــدام بــه موقعــی بــود کــه رونــد توســعه آن در ســال جــاری
بــا احــداث یــک کارخانــه  2.5میلیــون تنــی گندلهســازی
دیگــر تــداوم یافــت و فــوالد خوزســتان گام محکــم دیگــری
را در جهــت پایــداری تامیــن مــواد اولیــه برداشــت .در همیــن
حــال توســعه فــوالد شــادگان بــا همراهــی فــوالد خوزســتان بــا
ســرعت خوبــی پیــش مــیرود.
افزایش فروش فوالد خوزستان و توجه به صنایع داخلی
در همیــن حــال شــرکت فــوالد خوزســتان در هــر ســال
نســبت بــه ســال قبــل از آن ،هــم افزایــش تولیــد و هــم
افزایــش فــروش را تجربــه کــرده اســت و در ســال گذشــته
توانســت بــا تمــام ظرفیــت تولیــد خــود یعنــی  3.8میلیــون
تــن اســلب ،بلــوم و بیلــت فعالیــت کنــد .البتــه در ســالهای
مختلــف بســته بــه شــرایط بــازار داخلــی و صادراتــی ،مقادیــر
تولیــد اســلب ،بلــوم و بیلــت متفــاوت بــوده اســت .بــه طــور
مثــال در ســال جــاری میــزان تولیــد اســلب بــه طــور قابــل
توجهــی افزایــش یافتــه و در مقابــل تولیــد بلــوم و بیلــت
اندکــی کاهــش یافتــه اســت .ایــن تغییــر محصــول تولیــدی
بــر اســاس نیــاز بــازار داخلــی به محصــول اســتراتژیک اســلب
بــرای صنایــع مصرفکننــده داخلــی یعنــی تولیدکننــدگان
ورق بــوده و بــازار کشــور در ایــن خصــوص کمبــود شــدیدی
داشــت .بــر ایــن اســاس ،شــرکت فــوالد خوزســتان تمرکــز

خــود را بــر تولیــد اســلب بیشــتر کــرده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در خصــوص فــروش فــوالد خوزســتان در
ســالهای اخیــر ،توجــه ایــن شــرکت بــه صــادرات بــوده
اســت .بــه طــوری کــه در ســال  1396ثبــت رکــورد صــادرات
فــوالد ایــران توســط فــوالد خوزســتان بــه میــزان  2.8میلیــون
تــن رقــم خــورد و در همــان ســال ایــن شــرکت از معــدود
صادرکنندگانــی بــود کــه بــه درآمــد ارزی بیــش از یــک
میلیــارد دالر دســت یافــت .رونــد صــادرات فــوالد خوزســتان
هــر چنــد در ســالهای آتــی بــه دلیــل توجــه بــه بــازار داخلــی
رو بــه کاهــش رفــت امــا ایــن شــرکت همچنــان بزرگتریــن
صادرکننــده فــوالد ایــران باقــی مانــده اســت .در ســال جــاری
نیــز بــا گذشــت حــدود  10مــاه ،بیــش از یــک میلیــون و 480
هــزار تــن صــادرات داشــتیم و امیدواریــم در ســال جــاری بــه
صــادرات  1.700میلیــون تنــی دســت یابیــم .در عیــن حــال
شــرکت فــوالد خوزســتان بزرگتریــن عرضهکننــده فــوالد
خــام (مجمــوع اســلب ،بلــوم و بیلــت) در کشــور اســت و بــا
توجــه بــه کاهــش تدریجــی صــادرات خــود طــی دو ســه ســال
اخیــر ،عرضــه محصــوالت خــود را در بــازار داخلــی افزایــش
داده اســت .ایــن افزایــش عرضــه بــه ویــژه بــه شــرکتهای
حاضــر در اســتان خوزســتان از جملــه شــرکت فــوالد اکســین،
گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران ،فــوالد روهینــا و نــورد و لوله
اهــواز باعــث شــد تــا ایــن شــرکتها تولیــدات خــود را نســبت
بــه ســالهای گذشــته بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش دهنــد

و برخــی نیــز بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه طــی ســالهای
گذشــته داشــتند ،بــه نوعــی بــا حمایــت فــوالد خوزســتان از
بحــران خــارج شــوند.
طرحهای توسعه فوالد خوزستان در دست اقدام است
شــرکت فــوالد خوزســتان بــرای ادامــه تاثیرگــذاری نقــش
خــود در صنعــت فــوالد کشــور متوقــف نخواهــد مانــد و
ایــن حرکــت رو بــه جلــو بــا اجــرای طرحهــای توســعهای
ادامــه خواهــد یافــت .طرحهــای بزرگــی همچــون پــروژه
احــداث مگامــدول آهــن اســفنجی (زمــزم  )3بــا مشــخصات
منحصربهفــرد و پــروژه احــداث پکیــج ماشــین ریختهگــری
اســلب جایگزیــن ،همچنیــن پروژههــای بــزرگ و کوچکــی
چــون احــداث کارخانــه اکســیژن  ،4خــط و پســت  400کیلــو
ولــت در دســتور کار قــرار دارد..
پروژههــای شــرکت فــوالد خوزســتان تنهــا بــه افزایــش
تولیــد و ظرفیــت فــوالد محــدود نخواهــد شــد و ایــن شــرکت
در حــوزه محیــط زیســت و مســئولیتهای اجتماعــی نیــز
طرحهایــی همچــون تصفیــه آب صنعتــی و توســعه فضــای
ســبز ،احــداث بیمارســتان و ...را پیگیــری خواهــد کــرد .ضمن
اینکــه شــرکت فــوالد خوزســتان ،بــه عنــوان دومیــن قطــب
تولیــد فــوالد کشــور بــا اجــرای طــرح جامــع فــاز چهــارم
توســعه پایــدار ظرفیــت خــود در افــق  ،1404بــه ظرفیــت 6
میلیــون تــن در ســال دســت خواهــد یافــت و جایــگاه خــود
را تثبیــت خواهــد کــرد.

