
دکتر جعفریدکتر جعفری  طهرانی :طهرانی :

از از ۴۵۰۴۵۰ میلیارد دالر  میلیارد دالر 
سرمایه گذاری چین سرمایه گذاری چین 

در ایران براساس سند در ایران براساس سند 
همکاری، ظرفیت همکاری، ظرفیت ۸۰۸۰  

میلیارد دالر آن به میلیارد دالر آن به 
حوزه معدن و صنایع حوزه معدن و صنایع 
معدنی اختصاص داردمعدنی اختصاص دارد

ســند همــکاری ایــران و چیــن نــگاه 
ــد  ــف نمی کن ــام را تضعی ــه برج ب

از نــگاه معطــوف بــه غــرب فاصلــه 
می گیریــم

تأثیر کاهش احتمالی تحریم ها و رفع 
موانع بانکی بر صادرات فوالد

ورود مــوج تقاضــا در هفته هــای پیــش 
ــع  ــت مقاط ــته قیم ــال گذش رو / در س
بیــش از دو برابــر و قیمــت ورق تقریبــًا 

ســه برابــر شــد

ــه  ــند چ ــن س ــد از ای ــران بدان ای
ــازی  ــرای آن بسترس ــد و ب می خواه

ــد  نمای

فیروزی  فیروزی  سخنگوی کمیسیون صنایع و سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس :معادن مجلس :

عسگری عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس :مجلس :

طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس :مجلس :
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ــرح  ــاح ۵ ط ــن افتت ــه در آئی آنچ
ملــی وزارت صمــت بــا بیــش از 
ــرمایه  ــال س ــارد ری ــزار میلی ۴۵ ه

ــت ــذاری گذش گ
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دکتــر جعفری طهرانــی، مشــاور راهبــردی کمیتــه معــدن و صنایــع معدنــی تفاهــم نامــه 
ایــران و چیــن در گفت وگــو بــا معــدن نامــه مطــرح کــرد:

ــکاری،  ــند هم ــاس س ــران براس ــن در ای ــرمایه گذاری چی ــارد دالر س ــکاری،  میلی ــند هم ــاس س ــران براس ــن در ای ــرمایه گذاری چی ــارد دالر س از از ۴۵۰۴۵۰ میلی
ظرفیــت ظرفیــت ۸۰۸۰ میلیــارد دالر آن بــه حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی اختصــاص دارد  میلیــارد دالر آن بــه حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی اختصــاص دارد 

شیوا نیک وظیفه
جامــع  همکاری هــای  ســاله   ۲۵ راه  نقشــه  ســند  امضــای 
راهبــردی ایــران و چیــن چنانچــه پیش بینــی می شــد، بــا 
موجــی از حاشیه ســازی های مبتنــی بــر تحریــف واقعیــت از 
ســوی جریان هــای مختلــف داخــل و خــارج کشــور مواجــه شــد. 
ــه  ــد ک ــام کردن ــترکی اع ــه  مش ــدور بیانی ــا ص ــن ب ــران و پک ته
ســطح روابــط دو کشــور را بــه مشــارکت جامــع راهبــردی ارتقــاء 
داده انــد و بــر اســاس پیشــنهاد طــرف ایرانــی بــه منظــور تنظیــم 
ــازه زمانــی ۲۵ ســاله و موافقــت  ــا چیــن در ب روابــط بلندمــدت ب

ــد. ــاز کردن ــکاری را آغ ــدی از هم ــل جدی ــی، فص ــرف چین ط
تولیــد محتــوای رســانه ای بــا کلیدواژه هایــی چــون فــروش ایــران 
بــه چیــن بــا اســتفاده از تکنیــک جنــگ روانــی و نپرداختــن بــه 
ــترین  ــده بیش ــف ش ــی تحری ــی حواش ــرا و بزرگ نمای ــل ماج اص
ــکار  ــی در اف ــه واقعیــت و ایجــاد نگران ســهم را در عــدم توجــه ب
ــه اینکــه قطــب اقتصــاد جهــان در  ــا توجــه ب عمومــی داشــت. ب
ــتراتژیک  ــه اس ــتن رابط ــود و داش ــد ب ــن خواه ــده از آن چی آین
ــا کشــوری کــه قــدرت برتــر اقتصــادی اســت بســیار ارزشــمند  ب
ــد  ــی توان ــع کشــور م ــظ مناف ــند در صــورت حف ــن س اســت، ای
مزیتهایــی بــرای کشــور داشــته باشــد کــه عــدم آگاهــی عمومــی 
ــن  ــه جــو منفــی بیشــتری دامــن زده اســت. ای ــوای آن ب از محت
ســند )همچنــان بــا تاکیــد بــر تنظیــم درســت و تعریــف منافــع 
ــرات بلنــد مــدت  ــران و چیــن اث ــرای ای ــد ب ــه( مــی توان دو جانب
بســیاری داشــته باشــد. از یــک ســو تحقــق ســرمایه گذاری 
ــرح  ــق ط ــران در تحق ــکاری ای ــل هم ــران و در مقاب ــن در ای چی
»مبتکرانــه کمربنــد و جــاده« به عنــوان طرحــی در بســتر مســیر 
ــات  ــد اتفاق ــد نوی جــاده ابریشــم و مــوارد ایــن چنینــی مــی توان

ــرای هــر دو کشــور باشــد. ــی ب خوب
کیــوان جعفری طهرانــی، مشــاور راهبــردی کمیتــه معــدن و 
صنایــع معدنــی تفاهمنامــه ایــران و چیــن در گفت وگــو بــا معــدن 
ــارت  ــا نظ ــه ب ــن تفاهمنام ــت کان ای ــرد: مدیری ــوان ک ــه عن نام
مســتقیم نماینــده رهبــر معظــم انقــاب )علــی الریجانــی( انجــام 
ــت  ــه دول ــا ب ــه لزوم ــن تفاهمنام ــب ای ــت. بدین ترتی ــده اس ش
ــا تغییــر دولــت تحت تاثیــر قــرار  وابســته نیســت و عملکــرد آن ب

نخواهــد گرفــت؛ بلکــه تحــت نظــارت مســتقیم نظــام اســت.
وی افــزود: درحال حاضــر کشــور مــا به ویــژه بــرای اجــرای 
پروژه هــای کوچــک و متوســط بخــش خصوصــی و بــزرگ بخــش 
دولتــی نیــاز بــه جــذب ســرمایه  دارد. در طــول ســال های گذشــته 
همــکاری خوبــی میــان بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور بــا 
طرف هــای چینــی برقــرار بــوده اســت. تــا جایــی کــه پروژه هــای 
ــی  ــی اجرای ــرف چین ــس ط ــا فاینان ــور ب ــه کش ــوالد هفت گان ف
ــا در  ــروژه ه ــن پ ــاخت ای ــان س ــد در آن زم ــر چن ــده اند، ه ش

چهارچــوب وام اجــرا گردیدنــد کــه بــرای کشــور گــران تمــام شــد 
ولــی در حــال حاضــر موضــوع اصــا دریافــت وام نیســت بلکــه در 
ــه  ــک معادل ــی و ی ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــوب س چهارچ
ــرای  ــرد اســت. ایــن تفاهمنامــه نقــاط قــوت متعــددی را ب برد-ب
ــال دارد. بخــش  ــاالن بخــش خصوصــی به دنب ــی فع کشــور و حت
خصوصــی بــرای اجــرای پروژه هــای کوچــک در بخــش معــدن و 
صنایــع معدنــی بــه ســرمایه نیــاز دارد. چنانچــه بخــش خصوصــی 
ــای در دســت اجــرای خــود را  ــد پروژه ه ــا ســرمایه گذاری بتوان ب
ــش  ــکوفایی بخ ــر ش ــزایی ب ــر بس ــد، تاثی ــی کن ــول معرف قابل قب

معــدن و صنایــع معدنــی خواهــد داشــت.
جعفــری طهرانــی خاطرنشــان شــد: مــا برای توســعه زیرســاخت ها 
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــه ۹.۵ میلی ــده ب ــاله آین ــه ۵ س در برنام
ــا و…  ــا، نیروگاه ه ــادر و فرودگاه ه ــن، جــاده، بن در حــوزه راه آه
ــد  ــران می توان ــه ای ــن ب ــرمایه چی ــن ورود س ــم. بنابرای ــاز داری نی
ــژه در  ــور به وی ــادی کش ــعه اقتص ــد و توس ــزایی در رش ــر بس تاثی
ــد. از ۴۵۰  ــته باش ــه آن داش ــته ب ــع وابس ــدن و صنای ــوزه مع ح
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری چیــن در ایــران براســاس ســند 
ــارد دالر  ــت ۸۰ میلی ــور، ظرفی ــان ۲ کش ــاله می ــکاری ۲۵ س هم
آن بــه حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی اختصــاص دارد کــه رقــم 

ــت. ــی اس قابل توجه
وی افــزود: بــا وجــود ایــن تفاهــم نامــه، قــدرت چانه زنــی ایــران 
بــا کشــورهای اروپایــی و غــرب افــزوده می شــود. به عنــوان مثــال، 
هندوســتان در ســال های گذشــته و بــرای اجــرای طــرح توســعه 
بنــدر چابهــار اعــام آمادگــی کــرده و مقــرر شــده بــود حــدود ۹۶ 
ــا ۱۰۰ میلیــون دالر در ایــن منطقــه ســرمایه گذاری کنــد. امــا  ت
ایــن کشــور در ادامــه و بــه بهانــه تحریم هــا از ایــن توافــق عقــب 
ــا مطــرح شــدن توافــق  نشســت. امــا هندوســتان درحال حاضــر ب
ــرای  ــران ب ــا ای ــکاری ب ــاده هم ــاره آم ــن دوب ــران و چی ــان ای می
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عســگری، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی در 
گفتگــو بــا معــدن نامــه مطــرح کــرد: 

از نگاه معطوف به غرب فاصله می گیریم از نگاه معطوف به غرب فاصله می گیریم 
شیوا نیک وظیفه 

عســگری، عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن گفــت: بــا ســند همــکاری ایــران و 
چیــن از نــگاه معطــوف بــه غــرب فاصلــه 

می گیریــم.
مهدی عسـگری در تشریح سـند همکاری 
ایـران و چیـن در گفتگـو بـا معـدن نامـه 
عنـوان کـرد: به طورکلـی در تاشـیم کـه 
فضـای اقتصـادی کشـور را از تک محصولی 
بـودن خـارج نماییـم و همچنیـن نـگاه ما 
صرفـاً معطـوف به غـرب نباشـد، همکاری 
تنـوع  بـا  بـا کشـورهایی همچـون چیـن 
بـازاری کـه دارد هر دو این موارد را میسـر 
کـرده و تمرکـز نـگاه از غـرب بـه شـرق را 
تقویـت می کنـد، هرچنـد که در تمـام این 
منافـع  از  بایـد  مشـترک  همکاری هـای 
کشـورمان به صـورت کامـل صیانـت کنیم.

ــتهارد  ــرج، اش ــریف ک ــردم ش ــده م نماین

ــوان اینطــور نتیجــه  ــن می ت ــار اســت؛ بنابرای ــدر چابه توســعه بن
گرفــت کــه در چنیــن شــرایطی انتظــار داریــم قــدرت مــا حتــی 

در ابعــاد سیاســی نیــز بیشــتر شــود.
ایــن فعــال اقتصــادی در ارزیابــی چشــم انداز آینــده صنایــع معدنی 
ــد  ــه همــکاری، گفــت: ســهم معــدن از تولی ــن تفاهمنام ــل ای ذی
ناخالــص داخلــی کشــور مــا بســیار محــدود بــرآورد می شــود. ایــن 
عــدد در گذشــته ۰.۹ درصــد بــود امــا ســهم معــدن در GDP در 
ــا  ــی نه تنه ــود؛ یعن ــرآورد می ش ــد ب ــر ۰.۷ درص ــال ۱۳۹۹ براب س
نتوانســته ایم معــدن را جایگزیــن نفــت کنیــم، بلکــه از اثرگــذاری 
ــت  ــن اف ــت. ای ــده اس ــم ش ــته ه ــاد کاس ــر اقتص ــش ب ــن بخ ای
ــا  ــم و کرون به دلیــل مشــکات اقتصــادی، کمبــود ســرمایه، تحری
و همچنیــن سیاســت گذاری های اشــتباه ایجــاد شــده اســت.

وی افــزود: اجرایــی شــدن ایــن تفاهــم نامــه از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت و انتظــار مــی رود در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و 
در ســال ۱۴۰۰ بــه مرحلــه اجــرا برســد، چراکــه مشــمول زمــان 
شــدن بــه منزلــه تشــدید مخالفت هــای داخلــی و بین المللــی بــا 
ــژه آنکــه چیــن اعــام کــرده  ــود. به وی ایــن تفاهمنامــه خواهــد ب
چنانچــه عمــوم مــردم ایــران بــا ایــن تفاهمنامــه مخالــف باشــند، 
از موضــع خــود عقب نشــینی می کنــد. چنانچــه ایــن تفاهمنامــه 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــود می ت ــی ش ــتی اجرای ــیر درس در مس
ســهم معــدن در اقتصــاد تــا پایــان ایــن ۲۵ ســال افزایــش یابــد. 
ــی کشــور انتظــار مــی  رود  ــر قابل توجــه معدن ــه ذخای ــا توجــه ب ب
ــه ۷ درصــد هــم  ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی ب

افزایــش یابــد. البتــه تحقــق ایــن هــدف فقــط منــوط بــه ســرمایه 
گــذاری چیــن در ایــران نیســت بلکــه کشــورهای غربــی نیــز مــی 
تواننــد بــا حفــظ منافــع ملــی کشــور در ایــران ســرمایه گــذاری 
نماینــد و ایــن مــورد هیــچ منافاتــی بــا موضــوع ســرمایه گــذاری 

چیــن در ایــران نــدارد.
در  دســت وپاگیر  قوانیــن  و  محدودیت هــا  مــی رود  انتظــار 
حوزه هــای گوناگــون تولیــد برطــرف شــود و مطابــق بــا فرمایــش 
ــی از  ــال ۱۴۰۰، مانع زدای ــدای س ــاب در ابت ــم انق ــر معظ رهب
ــا  ــد ت ــت باش ــادی در اولوی ــای اقتص ــد و فعالیت ه ــیر تولی مس
ــیم. ــور باش ــادی کش ــرایط اقتص ــود ش ــاهد بهب ــب ش بدین ترتی

ــه  ــی تفاهمنام ــع معدن ــدن و صنای ــه مع ــردی کمیت ــاور راهب مش
ــند در  ــن س ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــزود: طبیعت ــن اف ــران و چی ای
ــس از  ــی پ ــود ول ــد ب ــر خواه ــدای راه زمانب ــوالد در ابت بخــش ف
ــرد و  ــد ک ــدا خواه ــه پی ــا ســرعت ادام ــال نخســت ب ــور از س عب
بیشــترین تاثیــر آن روی اقدامــات جدیــد بــرای اکتشــافات تــازه؛ 
فعالیــت هــای حــوزه معدنــی و صنایــع معدنــی؛ فــرآوری و تولیــد 
محصــوالت میانــی و نهایــی فــوالدی خواهــد بــود و ایــن مســئله 

ــود. ــذار خواهــد ب بســیار اثرگ
وی در آخــر عنــوان کــرد: تاثیــر اجــرای ســند همــکاری ۲۵ ســاله 
ــال اول  ــت ۷ س ــس از گذش ــوالد پ ــوزه ف ــن در ح ــران و چی ای
ــد  ــه انجــام خواه ــا اشــتغالزایی ک ــه ب ــا مشــهود اســت البت کام
شــد؛ اثــرات ایــن همــکاری در ســالیان اول نیــز کامــا ملمــوس 

ــود. خواهــد ب

اســامی  و آســارا در مجلــس شــورای 
افــزود: در ایــن ســند همــکاری، چارچــوب 
ــرای  ــدن ب ــت و مع ــوزه صنع ــی در ح کل
اســت  شــده  بینــی  پیــش  کشــور  دو 
ــه  ــاز ب ــدن آن نی ــی ش ــرای عملیات ــه ب ک
بــرای  کــه  اســت  موافقت نامه هایــی 
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــد ب ــی شــدن بای نهای
برســد. در ایــن ســند بــه فعال ســازی 
بخش هــای صنعتــی و معدنــی بــا همــکاری 
دو کشــور در ایــن حوزه اشــاره شــده اســت 
کــه البتــه در قالــب کلیــات مطــرح شــده 
ــترک  ــای مش ــند همکاری ه ــاً در س و قطع
آتــی به موجــب ایــن ســند همــکاری، 

جزئیــات آن لحــاظ می شــود.
عســگری خاطرنشــان کــرد: روز گذشــته در 
صحــن علنــی مجلــس پیشــنهادی مبنــی 
ــه  ــد ک ــرح ش ــه ای مط ــاد کمیت ــر ایج ب
طبــق آن، ایــن کمیتــه موظــف بــه نظــارت 

ــکاری در  ــند هم ــی س ــد اجرای ــر رون ب
ــود. ــد ب ــات خواه ــام جزیی تم

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
هــر  تائیــد  بــرای  مــا  کــرد:  تأکیــد 
جزئیاتــی از ایــن ســند بــه دنبــال کســب 
بیشــترین منافــع بــرای کشــور و توافقــی 

ــتیم. ــرد هس ــرد- ب ب
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معدن نامه بررسی کرد: معدن نامه بررسی کرد: 
تأثیر کاهش احتمالی تحریم ها و رفع موانع بانکی بر صادرات فوالد تأثیر کاهش احتمالی تحریم ها و رفع موانع بانکی بر صادرات فوالد 

شیوا نیک وظیفه
ــت  ــا اهمی ــداد ب ــا دو روی ــا ب ــن روزه ای
ــران و  ــی ســند همــکاری ۲۵ ســاله ای یعن
چیــن و همچنیــن احتمــال احیــای برجــام 
و کاهــش یــا رفــع تحریم هــا روبــه رو 
هســتیم. مفــاد ســند همــکاری مبهم اســت 
ــعه  ــوزه توس ــن در ح ــده چی ــا گفته ش ام
ــران  ــی ای ــزات نفت ــی و تجهی ــوط ریل خط
ســرمایه گذاری خواهــد کــرد و ایــن اقــدام 
می توانــد مصــرف فــوالد ایــران را افزایــش 
ــال ۹۹  ــوالد در س ــت ف ــه صنع ــد البت ده
باوجــود تمامــی مشــکات و موانــع ناشــی 
از تحریم هــا و کرونــا و از همــه مهم تــر 
ــرات  نابســامانی ها در وزارت صمــت و تغیی
ــددی  ــات متع ــرر و تصمیم ــی مک مدیریت
قیمت گــذاری  شــیوه  مــورد  در  کــه 
محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال صورت 
ــان  ــران در پای ــد و ای ــف نش ــت، متوق گرف
ــن  ــم بزرگ تری ــه ده ــال ۲۰۲۰ در رتب س
ــان  ــوالد در جه ــده ف کشــورهای تولیدکنن
قــرار داشــت. هرچنــد کــه میــزان صــادرات 
 ۱۳۹۹ ســال  پایــان  در  ایــران  فــوالد 
ــدود ۲۰  ــل، ح ــال قب ــا س ــه ب در مقایس
درصــد کاهــش نشــان می دهــد. در حــال 
ــن ســؤال مهمــی اســت کــه در  حاضــر ای
صــورت کاهــش احتمالــی تحریم هــا و 
رفــع موانــع بانکــی و صادراتــی افــق بــازار 
فــوالد چگونــه خواهــد بــود؟ در پاســخ بــه 
ــی  ــه خال ــه یــک نکت ــن ســؤال توجــه ب ای
از لطــف نیســت. موضــوع اختــاف قیمــت 
برخــی محصــوالت در داخــل و خــارج. در 
بررســی قیمــت انــواع محصــوالت فــوالدی 
ــوان  ــورد را به عن ــارج دو م ــل و خ در داخ
 CIS نمونــه بررســی می کنیــم؛ اگــر حــوزه
ــک  ــم: در ی ــرار دهی ــی ق ــای بررس را مبن
ــا  ــدود ۸۱۵ ت ــرم در ح ــر ورق گ ــاه اخی م
ــا  ۸۳۰ دالر و ورق ســرد در حــدود ۹۲۰ ت
ــوده اســت. قیمــت  ۹۴۰ دالر در نوســان ب
ــاس دالر  ــر اس ــوالت ب ــن محص ــی ای داخل
۲۵ هــزار تومانــی بــازار بــا قیمت هــای 
ــی  ــه بخش ــت ک ــان اس ــاً یکس CIS تقریب
ــه  ــش عرض ــه کاه ــوط ب ــر مرب ــن ام از ای
ــی روی  ــاالی صادرات ــای ب ــی و تقاض داخل
ارزش افــزوده صادراتــی  بــا  محصــوالت 
ــوط  مشــتق از ورق فــوالدی و بخشــی مرب

ــا  ــع اســت ام ــی توزی ــه پروســه غیراصول ب
به هرحــال قیمت هــا همخوانــی دارد. در 
ــوم و  ــمش بل ــازار ش ــی ب ــل در بررس مقاب
قیمــت  میلگــرد،  و  تیرآهــن  محصــول 
شــمش در یــک مــاه اخیــر در حــدود ۵۷۰ 
الــی ۵۷۵ و قیمــت میلگــرد هــم در حــدود 
ــر  ــوده، ب ــان ب ــی ۶۳۰ دالر در نوس ۶۲۵ ال
اســاس دالر ۲۵ هــزار تومــان بــازار یعنــی 
شــمش حــدود ۱۴۲۰۰ تومــان و میلگــرد 
ــن  ــه ای ــت ک ــان اس ــدود ۱۵۷۰۰ توم ح
 ۱۱۵۰۰ شــمش  قیمــت  بــا  قیمت هــا 
تومانــی و میلگــرد ۱۲۵۰۰ تومانــی داخلی، 
حبــاب منفــی بیــن ۲۷۰۰ الــی ۳۲۰۰ 
ــرد  ــمش و میلگ ــول ش ــان روی محص توم
دالیــل  از  می دهــد.  نشــان  را  داخلــی 
ــازاد  ــی م ــی یک ــاب منف ــن حب ــاد ای ایج
ــذاری  ــن قیمت گ ــت و همچنی ــد اس تولی
مطابــق بــا شــیوه نامه در آن تأثیــر دارد 
البتــه مهم تریــن علــت ایــن حبــاب منفــی 
ــا و محدودیت هــای بانکــی  بحــث تحریم ه
و محدودیــت مقاصــد صادراتــی اســت کــه 
ســبب کمتــر شــدن قــدرت چانه زنــی 

ــی اســت. ــرای قیمــت صادرات ــران ب ای
در نهایــت می تــوان متصــور شــد کــه 
اگــر شــاهد رفــع تحریم هــا باشــیم انتظــار 
ــه  ــت ک ــی اس ــت ارز منطق ــش قیم کاه

ــن کاهــش در  ــه نظــر می رســد ای ــه ب البت
ــی  ــاه، ناشــی از جــو روان یــک مقطــع کوت
ایجــاد شــود. بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصاد 
ایــران، اگــر شــاهد مثبــت بــودن مذاکــرات 
ــن  ــیم، در بهتری ــا باش ــش تحریم ه و کاه
ــی  ــا س ــت ت ــی بیس ــدف تورم ــت ه حال
جملــه  از  حوزه هــا  همــه  در  درصــدی 
ــا پایــان ســال محقــق خواهــد شــد  دالر ت
ــا  ــی ب ــت حت ــن حال ــی در بهتری ــه عبارت ب
تحریم هــا دالر  رفــع مرحلــه ای  وجــود 
حــدود ســی هــزار تومانــی و میلگــرد 
ــال  ــان س ــا پای ــی ت ــدود ۱۵ هزارتومان ح
ــت و  ــن حال ــود و در بدتری ــق می ش محق
ــد  ــرات و تن ــرفت در مذاک ــدم پیش ــا ع ب
ــه  ــت ارز و هم ــورم، قیم ــیب ت ــدن ش ش
کاالهــای داخلــی تابعــی از شــیب تــورم و 
ــن خاطــر  ــه همی ــود ب ــد ب بالعکــس خواه
ــد  ــد ش ــاد نخواه ــه داری ایج ــش دامن کاه
امــا در صــورت کاهــش تحریم هــا و رونــق 
احتمالــی صــادرات و رفــع تحریم هــای 
صادراتــی به احتمــال قــوی شــاهد کاهــش 
فاصلــه و حبــاب منفــی قیمــت فــوالد 
بیــن بازارهــای داخلــی و خارجــی و رونــق 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــتر در بازاره بیش

ــود. ــم ب خواهی
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فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد: فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد: 

سند همکاری ایران و چین نگاه به برجام را تضعیف نمی کند سند همکاری ایران و چین نگاه به برجام را تضعیف نمی کند 

شیوا نیک وظیفه
ــران و چیــن در  ــا اعــام امضــای تفاهم نامــه همــکاری میــان ای ب
ــف  ــق و مخال ــرات مواف ــی از نظ ــاله، موج ــندی ۲۵ س ــب س قال
به ســرعت در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت. فــارغ از 
ــر  ــیاری از اظهارنظ ــه، بس ــن تفاهم نام ــف ای ــوت و ضع ــاط ق نق
ــد  ــرار گرفته ان ــر ق ــیر اظهارنظ ــه در مس ــدون مطالع ــدگان ب کنن
ــی  ــو روان ــن ج ــر ای ــز ب ــات نی ــن توافق ــودن ای ــه ب ــه محرمان البت
ــاالن  ــان و فع ــیاری از کارشناس ــاد بس ــه اعتق ــت. ب ــزوده اس اف
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی، چنانچــه ایــن تفاهم نامــه زمینــه 
ورود ســرمایه را بــه کشــور فراهــم کنــد، می تــوان بــه آن امیــدوار 
بــود. در واقــع جهت دهــی بــه توســعه بخــش معــدن و بهره گیــری 
ــا  ــن ســند همــکاری ب ــی کشــور توســط ای ــای معدن از ظرفیت ه
ــا  ــاء دهــد ام ــد ظرفیت هــای کشــور را ارتق ــن می توان کشــور چی
ــه  ــا و البت ــیر پیش بینی ه ــند، مس ــن س ــوای ای ــات در محت ابهام
قضــاوت را می بنــدد. قــوه مجریــه تنهــا قــوه مطلــع از ایــن ســند 
ــوای آن  ــز از محت ــس نی ــدگان مجل ــه نماین ــور ک ــت همان ط اس

اظهــار بی اطاعــی می کننــد.
ــا  ــده مــردم شــریف فســا در گفتگــو ب ــروزی، نماین حجــت اهلل فی
معــدن نامــه عنــوان کــرد: ســند تنظیم شــده بــا چیــن توســط قوه 
مجریــه بــوده اســت و مجلــس هیــچ نقشــی در آن نداشــته و تــا 
امــروز هــم از متــن کامــل ســند اطاعــی نداریــم، بخشــی از ایــن 
ســند توســط وزیــر خارجــه اعــام شــد و بخشــی هــم بــه رئیــس 
مجلــس اعــام شــده ولــی نماینــدگان مجلــس اطــاع دقیقــی از 
محتــوای ایــن ســند ندارنــد و تنهــا کلیــات ســند همــکاری چیــن 

و ایــران بــه نماینــدگان منعکــس شــده اســت.
ــد  ــم بای ــن اعتقادی ــر ای ــس ب ــا در مجل ــرد: م ــوان ک ــروزی عن فی
ســند را طبــق قانــون اساســی، در تمــام تفاهم نامه هــا بــه 
تصویــب مجلــس رســاند و پیشــنهادی مبنــی بــر ایجــاد کمیتــه ای 
مطــرح شــده کــه طبــق آن، ایــن کمیتــه موظــف بــه نظــارت بــر 
ــود. ــات خواهــد ب ــی ســند همــکاری در تمــام جزیی ــد اجرای رون

ــم  ــات می دانی ــای کلی ــر مبن ــند ب ــن س ــه از ای ــزود: آنچ وی اف
ایــن اســت کــه یــک نقشــه راه و ســند همــکاری اســت و بناســت 
براســاس زمینه هایــی کــه در آن ذکــر شــده، تفاهم نامه هــا و 
قراردادهایــی منعقــد شــود کــه یکــی از بخش هــای آن مربــوط بــه 
حــوزه صنعــت و معــدن می شــود. مطابــق بــر ایــن ســند طرفیــن 
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــاء اس ــت ارتق ــم در جه ــای ه از ظرفیت ه

ــت. ــکاری اس ــای هم ــترها و پیش زمینه ه ــاد بس ــه آن ایج الزم
ــرد:  ــس تشــریح ک ــادن مجل ــع و مع ســخنگوی کمیســیون صنای
ــادالت تجــاری  ــرض جــذب ســرمایه از چیــن و توســعه مب ــر ف ب
بــا ایــن کشــور، امــکان همــکاری تــا زمانــی کــه مشــکات نقــل 
و انتقــاالت بانکــی و حمل ونقــل رفــع نشــده باشــد دشــوار اســت 
ــم  ــر آنی ــور ب ــگاه کان در کش ــک ن ــا در ی ــر م ــن خاط ــه همی ب
تــا مشــکات پایــه و موانــع همــکاری بــا دیگــر کشــورها را رفــع 

کنیــم.
ــرای زمینــه همــکاری نبایــد  فیــروزی خاطرنشــان کــرد: ایــران ب
تمرکــز بــه یــک کشــور داشــته باشــد، ضرب المثــل معروفــی کــه 
ــرای  ــد« ب ــبد نگذاری ــک س ــود را در ی ــای خ ــام تخم مرغ ه »تم
نــگاه تعاملــی کشــور بــا دنیــا نیــز کاربــرد دارد. ایــران نــه مشــخصاً 
ــد  ــه بای ــن. بلک ــور چی ــا کش ــد و نه تنه ــوف باش ــرب معط ــه غ ب
ــدف  ــا ه ــر را ب ــورهای دیگ ــا کش ــکاری ب ــیعی از هم ــف وس طی
کســب بــازار بین المللــی، جــذب ســرمایه و کســب تکنولوژی هــای 
روز دنیــا در برنامــه داشــته باشــد. برخــی نقدهایــی بــر همــکاری 
ــرب  ــا غ ــی را ب ــرد تعامل ــن رویک ــا ای ــد ام ــن وارد می کنن ــا چی ب
هــم فراهــم کــرده بودیــم متأســفانه غــرب مــا را از ادامــه تعامــل 
ــا از تمــام  ــان در تــاش اســت ت ــران همچن ــا ای محــروم کــرد ام
ظرفیت هــا اســتفاده کنــد. همیــن محرومیــت ایجــاد شــده توســط 
ــا  ــه ب ــرده اســت البت ــت ک ــه شــرق را تقوی ــران ب ــگاه ای ــرب، ن غ
ماحظاتــی کــه ذکــر کردیــم بــا جــذب ســرمایه و تکنولــوژی در 

راســتای پیشــرفت، افزایــش تولیــد و اشــتغال در کشــور.
نماینــده مــردم شــریف فســا افــزود: برخــی می پندارنــد همــکاری 
ــه برجــام را تضعیــف می کنــد امــا اگــر  ــگاه مثبــت ب ــا چیــن، ن ب
ــه  ــی ذات ــم ف ــت یابی ــترک دس ــاط مش ــام نق ــه تم ــن ب ــا چی ب
بخشــی از الزامــات متوجــه برجــام اســت. بحــث انتقــاالت بانکــی، 
خریدوفــروش نفــت، ســوئیفت و … اثراتــی فراتــر از روابــط چیــن 
ــه ای  ــند ضرب ــن س ــر ای ــن خاط ــه همی ــد. ب ــران را می طلب و ای
ــت.  ــده اس ــاً کمک کنن ــد و اتفاق ــور وارد نمی کن ــاد کش ــه اقتص ب
همــکاری بــا هــر کشــوری در شــرق در نهایــت ســهم غــرب را کــم 
می کنــد و همیــن امــر بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی ایــران بــرای 
ــد  ــش می ده ــام را افزای ــات در برج ــزه توافق ــرمایه گذاری، انگی س
ــا  ــکاری ب ــود در هم ــهم خ ــدادن س ــت ن ــرای از دس ــرب ب ــا غ ت

ــد. ــتاق تر باش ــران مش ای
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ــا  ــت ب ــی وزارت صم ــرح مل ــا  ط ــت ب ــی وزارت صم ــرح مل ــاح ۵۵ ط ــن افتت ــه در آئی ــاح آنچ ــن افتت ــه در آئی آنچ
بیــش از بیــش از ۴۵۴۵ هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری گذشــت  هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری گذشــت 

شیوا نیک وظیفه
ــغلی،  ــزار و ۲۹۰ فرصــت ش ــک ه ــاد ی ــا ایج ــت ب ــی وزارت صم ــرح مل ــاه، ۵ ط ــن م ــنبه، ۱۲ فروردی روز پنج ش
بــه دســتور رئیــس جمهــور و بــا حضوروزیــر صمــت بــه صــورت ویدیــو کنفرانســی مــورد افتتــاح قــرار گرفــت. 
بــرای بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا بیــش از ۴۵ هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری انجــام شــده اســت. ایــن 
طرح هــا در ۵ اســتان خراســان شــمالی، فــارس، کرمــان، قزویــن و ســمنان مســتقر هســتند و در زمینــه تولیــد 
شــمش آلیــاژی، مــس کاتــد، کاشــی و ســرامیک، ســنگ آهــن و تکمیــل زیرســاخت های مرحلــه نخســت منطقــه 

ویــژه اقتصــادی گرمســار مــی باشــند.
ایــن طرح هــا شــامل طــرح تکمیلــی مجتمــع صنعتــی اســفراین در خراســان شــمالی، واحــد خردایــش شــماره 
۲ شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر دراســتان کرمــان، طــرح شــرکت صنایــع مــس طــارم در اســتان قزویــن، 
ــد کاشــی و  ــرح تولی ــتان ســمنان و ط ــژه اقتصــادی گرمســار در اس ــه وی ــاز ۱ منطق ــل زیرســاخت های ف تکمی
ســرامیک شــرکت کاشــی صــدف ســرام اســتقال آبــاده در اســتان فــارس بودنــد. پنــج طــرح افتتــاح شــده بــا 
ــر شــده  ــزار و ۲۹۰ نف ــرای ه ــال موجــب اشــتغالزایی مســتقیم ب ــارد ری ــزار میلی ســرمایه گذاری بیــش از ۴۵ ه

اســت.
دکتـر حسـن روحانـی در آییـن افتتاح این طرح ها، با اشـاره بـه همزمانی افتتـاح طرح های ملـی صنعتی و معدنی 
کشـور بـا روز جمهوریاسـامی، گفـت: ۱۲ فروردیـن و روز جمهـوری اسـامی باالتریـن ثمـره از بهترین شـجره در 

تاریخ کشـور است.
رئیـس جمهـور در ادامـه بـا بیـان اینکـه افتتاح های پنـج شـنبه ها را از فروردین سـال ۹۹ آغاز کرده و بـه امید خدا 
تـا آخریـن پنج شـنبه فعالیتدولـت دوازدهـم، ادامـه خواهیـم داد، اظهـار داشـت: شـرح آنچـه در ایـن مـدت افتتاح 
شـده، در ۲ جلـد کتـاب بـه چـاپ رسـیده و مابقی افتتاح هـا تاپایان دولـت نیز در یـک کتاب دیگر به چـاپ خواهد 
رسـید. ایـن ۳ جلـد کتـاب نشـانه و گواهـی برای آیندگان اسـت تـا ببینند کـه ملت ایـران چگونه در شـرایطی که 
جنـگ اقتصـادی تمـام عیـار بـه او تحمیـل شـده بود و تحـت شـدیدترین تحریم هـا قرار داشـت و در عیـن حال با 
همه گیـری کرونامقابلـه می کـرد، توانسـت در ایـن مـدت بیش از ۷۶۰۰ پـروژه بـه ارزش بیش از هزار هـزار میلیارد 

تومـان را عملیاتـی و افتتاح کند.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: در سـال ۱۳۹۹ در حالـی کـه همزمان بـا جنگ اقتصـادی تمـام عیار و شـیوع کرونا 
مواجـه بودیـم، ۳۶ هـزار مجوزبـرای واحدهـای صنعتی صادر شـد که ۱۰ هزار واحـد آن، زمین مورد نظـر را تحویل 
گرفتـه و آغـاز بـکار کردنـد و ایـن در حالی اسـت که تا پیشـاز این تعـداد کل واحدهای فعال صنعتی کشـور، حدود 

۷۵ هـزار واحد بوده اسـت.
دکتـر روحانـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین میـزان تأمیـن ارز در سـال ۹۹ از محل صـادرات محصوالت 
پتروشـیمی و صنایـع معدنی کشـور حاصل شـده اسـت، تصریح کرد: همه صنایع کشـور در سـال ۹۹ بـرای آبادانی 
کشـور تـاش مضاعفـی کردنـد، اما صنایع پتروشـیمی ومعدنـی در این بین به عنوان ۲ رکن اساسـی، بیشـترین ارز 

مـورد نیـاز کشـور را تأمیـن کردنـد و بـا این کار بـزرگ خود دشـمن را مأیوس و مـردم را امیـدوار کردند.
علیرضـا رزم حسـینی در ادامـه ایـن افتتاحیـه عنـوان کرد: پنـج پروژه ملی بـه بهره برداری می رسـد. طـرح تکمیلی 
مجتمـع صنعتـی اسـفراین درزمینه تولید شـمش آلیـاژی بـه روش ریخته گری پیوسـته، گام بزرگـی در تولید لوله 

هـای بـدون درز کـه در صنایـع نفتـی و گازی مورد اسـتفادهقرار می گیـرد، خواهد بود.
وی در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود بـه حضـور بخـش خصوصـی در بخـش مـس اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
شـرکت صنایـع مـس طارم که دراسـتان قزویـن به بهره بـرداری خواهد رسـید در زمینه تولید مس کاتـد با ظرفیت 
۱۰ هـزار تـن در سـال فعالیـت خواهـد کـرد؛ همچنیـن طـرح مهمدیگـری کـه افتتاح خواهد شـد واحـد خردایش 
شـماره ۲ شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر خواهد بـود، همانطور که می دانیـم مجتمع گل گهـردارای ظرفیت های 

سـرمایه گذاری زیـادی اسـت کـه خوشـبختانه طرح های خوبـی در ایـن زمینه در حال اجراسـت.
وزیـر صمـت در توضیـح پـروژه تکمیل زیرسـاخت های فـاز ۱ منطقه ویـژه اقتصادی گرمسـار گفت: سـازمان  ایدرو 
بـه منظـور مهیـا کردن زیرسـاخت بـرای سـرمایه گذاران و صنعتگـران منطقه ویژه به مسـاحت ۹ هزار هکتـار را در 

نظـر گرفته اسـت کـه امروز فـاز اول ایـن منطقه بـه بهرهبرداری خواهد رسـید.
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رزم حســینی همچنیــن بــا اشــاره بــه مناســبت تاریخــی و مهــم دوازدهــم فروردیــن در تقویــم جمهــوری اســامی 
ــه پیــش از انقــاب بســیار ارزشــمند توصیــف کــرد و  ــی نظــام را نســبت ب ــران، دســتاوردهای صنعتــی ومعدن ای
تاکیــد کــرد: ایــن دســتاوردها بایــد بــه ملــت شــریف ایــران اطــاع دادهشــود؛ کشــور مــا در گذشــته وارد کننــده 
بســیاری از محصــوالت ماننــد فــوالد، ســیمان و تجهیــزات مختلــف تولیــدی بــود امــا امــروز مــا خوشــبختانه رتبــه 

یازدهــم تولیــد فــوالد و رتبــه چهاردهــم تولیــد آلومینیــوم دنیــا را داریــم.
ــال ۹۹، وزارت  ــت: در س ــاری گف ــال ج ــد در س ــق تولی ــد و رون ــدواری از رش ــن امی ــان ضم ــت در پای ــر صم وزی
صمــت نزدیــک بــه ۷۳ میلیــارد دالر تجــارت  بین المللــی داشــته اســت و تــا امــروز در حــدود ۴۶ میلیــون تــن 
ــد باهمــت همــه مســئوالن و  ــم در ســال جدی ــه کشــور وارد شــده اســت و امیدواری ــا ب کاال از کشــور صــادر و ی

تولیدکننــدگان شــاهد رشــد و جهــش در بخــش تولیــد و اقتصــاد کشــور باشــیم.
در ادامــه مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر گفــت: شــرکت گل گهــر رتبــه 
ــی  ــاه پایان ــد. در طــی ۲ م ــا میکن ــوالدی ایف ــع ف ــه را دارد ونقــش مهمــی در صنای ــد کنســانتره و گندل اول تولی
ســال ۸ رکــورد تولیــدی در گل گهــر رقــم خــورده اســت کــه نقــش موثــری در صنایــع فــوالدی داشــته اســت، گل 
گهــر بــا کاهــش تاثیــر تحریم هــا  امســال چندیــن افتتــاح ملــی را داشــت. یکــی از افتخــارات ایــن مجموعــه آن 
اســت کــه بــا کاهــش اثــرات تحریــم  رشــد بزرگــی در تولیــد داشــته و در آبــان ۱۳۹۹ نیــز ابرپــروژه انتقــال آب 
ــا مشــارکت  خلیج فــارس را افتتــاح کــرد و در ادامــه ایــن مســیر،عملیات اجرایــی خــط دوم و ســوم انتقــال آب ب

ــود.  ــی کشــور ب ــای زیربنای ــارس جــزو طرح ه ــال آب از خلیج ف ــد خــورد و انتق ــر کلی گل گه
ــه  ــن منطق ــن ســنگ در ای ــون ت ــا ظرفیــت ۱۵ میلی ــه ب ــن واحــد خردایــش خاورمیان ــروز بزرگتری ــزود: ام وی اف
افتتــاح می شــود و در واقــع اجــرای ایــن طــرح منجــر بــه بهبــود کیفیــت و افزایــش تولیــد داشــته و نقــش مهمــی 

در تحقــق شــعار ســال خواهــد داشــت. 
ــی در اســتان کرمــان بیــان کــرد: یکــی از مشــکات  ــه موضــوع واگــذاری پهنــه معدن ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــا پشــتیبانی  ــی اســت کــه اقدامــات قانونــی آن انجام شــده امــا امیدواریــم ب گل گهــر، واگــذاری یــک پهنــه معدن
دولــت ایــن واگــذاری بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود، چــرا کــه بــا واگــذاری ایــن پهنه،پشــتیبانی از تولیــد نیــز 

محقــق خواهــد شــد. 
ــاه  ــن و ظــرف ۲ م ــن شــرکت تدوی ــرای ای ــه اینکــه ســند چشــم انداز ۱۰ ســاله ب ــا اشــاره ب ــی ب مهنــدس عتیق
آینــده ابــاغ  خواهــد شــد، گفــت: بدون شکتوســعه ایــن شــرکت، براســاس تــاش مدیــران گذشــته و ســهام داران 

رقــم خــورده اســت.
ــه حســینی، مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس طــارم در آییــن افتتــاح افــزود: مراحــل مختلــف احــداث  کرامت ال

و توســعه صنایــع مــس طــارم در منطقــه کمتــر توســعه یافتــه در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــد.
ــاخت های  ــد زیرس ــده و فاق ــع ش ــن واق ــتان قزوی ــن در اس ــون ت ــا ۱۱.۵ میلی ــارم ب ــس ط ــره م ــزود: ذخی وی اف
ــارم  ــس ط ــود. م ــداث ش ــری اح ــاده ۱۵ کیلومت ــک ج ــه ی ــتمی کنم ک ــور درخواس ــس جمه ــت و از رئی الزم اس
ــا تولیــد ۱۰ هــزار تــن کاتــد بیــش از ۴۵۰ نفــر اشــتغال ایجــاد  ۲۶۵ میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری داشــت و ب
کــرده اســت. در کنــار ایــن پــروژه، طرح هــای دیگــر همچــون اســید نیــز احــداث خواهــد شــد. از رئیــس جمهــور 
درخواســت می کنــم در راســتای حمایــت از صنایــع معدنــی موضــوع حقــوق دولتــی و بهــره مالکانــه تجدیــد نظــر 

شــود.
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معدن نامه بررسی کرد:معدن نامه بررسی کرد:
ورود مــوج تقاضــا در هفته هــای پیــش رو / در ســال گذشــته قیمــت مقاطــع بیــش از ورود مــوج تقاضــا در هفته هــای پیــش رو / در ســال گذشــته قیمــت مقاطــع بیــش از 
دو برابــر و قیمــت ورق تقریبــًا ســه برابــر شــد/ تاثیــر تعییــن تکلیــف برجــام بــر بــازار دو برابــر و قیمــت ورق تقریبــًا ســه برابــر شــد/ تاثیــر تعییــن تکلیــف برجــام بــر بــازار 

شیوا نیک وظیفه
ــی  ــال بازیاب ــا در ح ــال، بازاره ــه کاری س ــن هفت ــوالً در اولی معم
هســتند. در اولیــن معامــات بــورس مقاطــع نیــز بــا انجــام معامات 
ــت شــد  ــر تثبی ــرد و تی ــازار میلگ ــرای ب ــف ۱۲۵۰۰ و ۱۳۰۰۰ ب ک
البتــه هفتــه گذشــته معامــات رنــگ و بــوی رســمی نگرفتــه بــود؛ 
ــه  ــه ب ــی ک ــه تقاضــای در صف ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ــا ب ام
امیــد کاهــش در آخریــن هفته هــای ســال قبــل، از خریــد امتنــاع 
ــا مــوج خــوب تقاضــا در دو هفتــه پیــش رو در  ــد احتمــاالً ب کردن
ســال جدیــد مواجــه باشــیم. در ســال گذشــته قیمــت مقاطــع بیش 
از دو برابــر و قیمــت ورق تقریبــاً ســه برابــر شــد. رشــد قیمــت آهــن 
اســفنجی بیــش از همــه بــود. علــت اصلــی ایــن افزایــش قیمــت، نه 
کاهــش عرضــه بــود نــه افزایــش تقاضــا بلکــه بیشــتر سیاســت های 
پولــی و ارزی دولــت باعــث ایــن تغییــرات بــود. در نیمــه دوم ســال 
دولــت بــرای حــل مســائل پولــی خــود بــه ســمت بــازار بــاز رفــت 
و از طریــق اوراق قرضــه مشــکل خــود را حــل کــرد امــا ایــن روش 
تــا بهمن مــاه ادامــه یافــت. مــاه بهمــن رکــورد افزایــش پایــه پولــی 
شکســت و ۵۷۰ میلیــارد تومــان پــول بــه اقتصــاد تزریــق کــرد کــه 
اثــرات تورمــی آن قطعــا در فروردیــن و اردیبهشــت منعکــس خواهد 

شــد.
در نهایــت بــازار فــوالد بــا تغییــرات شــگرف در ســال گذشــته روبــرو 
ــش شــدید قیمــت، شــش ماهه دوم  ــم افزای ــه علیرغ ــرا ک ــد. چ ش
ســال تقریبــاً رکــود بــود امــا اینکــه روند بــازار فــوالد در ســال جدید 
چگونــه پیــش رود از ســه منظــر و در دو دوره کوتاه مــدت و بلندمدت 
قابل بررســی اســت. در بلندمــدت بــه واقعیــات، انتظــارات و انتخابات 
وابســته اســت کــه انتظــارات تابعــی اســت از تعییــن تکلیــف برجــام 
و رفــع تحریم هــا. تــا اینجــای کار ایــن نکتــه مثبــت دیــده می شــود 
کــه دولــت جدیــد آمریــکا مایــل بــه بازگشــت بــه قــراردادی اســت 
ــن کار در  ــه ای ــد ک ــپ از آن خــارج شــده اســت و می دان ــه ترام ک
دولــت فعلــی ایــران راحت تــر از دولــت بعــدی اســت. واقعیــات هــم 
کــه متأســفانه حاکــی از رشــد حجــم نقدینگــی، انتظــارات تورمــی 
ــکن،  ــای مس ــش در ۱۴۰۰ در بازاره ــن افزای ــد و اولی و… می باش
ــف  ــن تکلی ــت. تعیی ــد اس ــن رش ــانه ای ــودرو و… نش ــوالد، خ ف
ــی از  ــادی ناش ــی های اقتص ــان گروکش ــش رو و پای ــات پی انتخاب
ایــن انتخابــات نیــز تأثیــر بــه ســزایی در ایــن امــر دارد. برآینــد ســه 
عامــل فــوق در بلندمــدت افــق پیــش روی همــه بازارهــا از جملــه 
فــوالد را ترســیم خواهــد کــرد امــا در کوتاه مــدت رشــد قیمــت در 
بازارهــای جهانــی و درنتیجــه رشــد قیمــت در داخــل، بــه حرکــت 
درآمــدن چــرخ اقتصــاد دو قــدرت اول یعنــی چیــن و آمریــکا، بهبود 
ــه پیــک مصــرف  وضــع واکسیناســیون در خــارج و داخــل، ورود ب
تابســتان، رشــد شــاخص های تورمــی اقتصــادی در داخــل، خالــی 
بــودن انبارهــا و تجــار بــزرگ فــوالد بــه دلیــل شــرایط خــاص ســه 
مــاه انتهایــی گذشــته و … محرک هــای قابل توجــه و خوبــی بــرای 
ــه  ــل از ورود ب ــا قب ــش رو و ت ــای پی ــا در هفته ه ــوج تقاض ورود م
خــرداد اســت. بــرای شــرایط بــازار در هفتــه اخیــر نیــز، همــه بازارها 

تحــت تأثیــر نشســت روز سه شــنبه در ویــن هســتند.
تــا وقتــی مذاکــرات مســتقیم بیــن دو طرف شــکل نگیــرد نمی توان 
در مــورد اثرگــذار بــودن این گونــه نشســت ها بــر وضعیــت اقتصادی 
در بلندمــدت خوش بیــن بــود و صــرف بازگشــت طرفیــن بــه برجــام 
گــره ای از گره هــای کــور اقتصــاد مــا بــاز نمی کنــد و منافــع 
ــن  ــا اولی ــع تحریم ه ــت. رف ــم اس ــام مه ــل از برج ــادی حاص اقتص
ــی و  ــرمایه گذار خارج ــد ورود س ــه بع ــت در مرحل ــی اس گام اساس
رفــع ریســک ســرمایه گذاری در ایــران می توانــد امیدبخــش باشــد. 
تکــرار امضــای برجــام مثــل خاطــره ســال ۹۵ بــدون پیشــرفت در 
مذاکــرات بعــدی و ورود بــه بحــث تجــاری آن گــره ای از کار اقتصــاد 
ــق  ــر وف ــوق ب ــوارد ف ــه م ــه هم ــد. درصورتی ک ــاز نمی کن ــران ب ای
مــراد پیــش رود می تــوان بــه هدف گــذاری تورمــی بیســت درصدی 
ــن  ــود کــه البتــه ای ــا انتهــای ســال خوش بیــن ب ــک مرکــزی ت بان
یعنــی دالر حــدود ســی هزارتومانــی تــا پایــان ســال در غیــر ایــن 
صــورت شــاید دالر اعــداد جدیــدی را درک کنــد کــه شــاخص های 
ــار  ــن واقعیــت اســت. در صــورت انتشــار اخب ــای ای اقتصــادی گوی
ــرخ ارز  ــه کاهــش ن ــوان ب ــه ای تحریم هــا می ت مثبــت و رفــع مرحل
ــود امــا ایــن  ــر به صــورت مقطعــی امیــدوار ب ــا کانال هــای پایین ت ت
ــورم،  ــدون اصــاح شــاخص های اقتصــادی )ت کاهــش قیمــت ارز ب
نقدینگــی، فضــای کســب وکار، کرونــا و … ( موجــب کاهــش قیمت 
ــه  ــازار همیش ــت ب ــت و مقاوم ــبندگی قیم ــود، چس ــا نمی ش کااله
ــمش و  ــت ش ــر قیم ــال حاض ــه در ح ــت البت ــد داش ــود خواه وج
مقاطــع در بــازار داخلــی )برخــاف ورق و پروفیــل( دارای کمتریــن 
ــا دالر  ــل، ب ــازار داخ ــاص ب ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــت و ب ــاب اس حب
ــه  ــبت ب ــود و نس ــذاری می ش ــی قیمت گ ــت هزارتومان ــف بیس ک
کشــورهای مجــاور دارای حبــاب منفــی اســت امــا کمبــود تقاضــا 
ــود  ــد ب ــازار خواه ــن ب ــز ای ــاز ترم ــش ساخت وس ــود در بخ و رک
ــاب  ــه دارای حب ــکن( ک ــل مس ــا )مث ــیاری از بازاره ــاف بس برخ
ــی قیمت گــذاری می شــود،  ــا دالر ســی هزارتومان مثبــت اســت و ب
بــازار شــمش و مقاطــع دارای حبــاب منفــی اســت. بــا شــرایط فعلی 
کاهــش دامنــه دار نــرخ پایــه شــمش و مقاطــع بســیار بعیــد اســت 
هرچنــد کــه کاهــش جزئــی نــرخ ارز بــازار را وارد فــاز انتظــار جدیــد 

خواهــد کــرد.
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ــدن  ــا مع ــو ب ــس در گفتگ ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــری، عض ــدن طاه ــا مع ــو ب ــس در گفتگ ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــری، عض طاه
نامــه مطــرح کــرد: نامــه مطــرح کــرد: 

ایران بداند از این سند چه می خواهد و برای آن بسترسازی نماید ایران بداند از این سند چه می خواهد و برای آن بسترسازی نماید 

شیوا نیک وظیفه
بــدون تردیــد توســعه روابــط بــا چیــن، به عنــوان کشــوری 
ــر  ــان از نظ ــور جه ــن کش ــه قدرتمندتری ــل ب ــال تبدی ــه در ح ک
ــرای  ــه ب ــران، بلک ــرای ای ــا ب ــت، نه تنه ــی اســ ــادی و نظام اقتص
هــر کشــوری در جهــان کــه پیشــرفت و ایفــای نقــش در زنجیــره 
ــعه  ــک ضــرورت اســت. توس ــد، ی ــال می کن ــی را دنب ارزش جهان
روابــط دوجانبــه ایــران و چیــن به عنــوان دو کشــور تمــدن ســاز 
یــک نیازمنــدی دوســویه اســت. ایــن ســند باالدســتی کــه ایــران 
ــای  ــق همکاری ه ــرای تحق ــه راه ب ــک نقش ــوان ی ــن به عن و چی
ــد،  ــق کرده ان ــر روی آن تواف ــور ب ــن دو کش ــردی بی ــع راهب جام
بــا قــدرت چانه زنــی هــر کشــور میــزان منافــع را تعریــف خواهــد 

کــرد.
ــارم در  ــان و ط ــریف زنج ــردم ش ــده م ــری نماین ــی طاه مصطف
ــوان  ــه عن ــدن نام ــا مع ــو ب ــامی در گفتگ ــورای اس ــس ش مجل
کــرد: کلیــت ایــن ســند بــر مبنــای فرصــت ســازی اســت و اگــر 
هوشــمندانه عمــل کنیــم می توانیــم بهــره بیشــتری از آن ببریــم.

ــده  ــتفاده ش ــرد اس ــات برد-ب ــند از کلم ــن س ــزود: در ای وی اف
ــه منافــع دوجانبــه تأکیــد دارد، امــا ایــران بایــد  اســت و متــن ب
ــزی و  ــرای آن برنامه ری ــد و ب ــه می خواه ــند چ ــن س ــد از ای بدان
بسترســازی نمایــد تــا بتوانــد منافــع خــود را در آن حداکثــر کنــد، 

ــرای منافــع خــود انجــام خواهــد داد. اقدامــی کــه چیــن هــم ب
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس تأکیــد کــرد: در ایــن 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــم اش ــدن ه ــه مع ــخصا ب ــکاری مش ــند هم س
ــوالد از  ــدن و ف ــن در حــوزه مع ــه اینکــه کشــور چی ــا توجــه ب ب
ــرای ارتقــاء  ــی اســت، بایــد ب ــازار جهان اهرم هــای تأثیرگــذار در ب
ــوژی و  ــال تکنول ــه انتق ــی در زمین ــع معدن ــدن و صنای حــوزه مع

ــم. ــن کشــور بهــره ببری بحــث ماشــین آالت پیشــرفته از ای
ــف  ــای مختل ــزان ســرمایه گذاری در بخش ه ــرای می ــزود: ب وی اف
اعــداد و ارقامــی آورده نشــده و ایــن ســند بــه جزئیــات آن 
ــوزه  ــدی در ح ــات ج ــزی و مطالع ــد برنامه ری ــا بای ــه ام نپرداخت
معــدن آغــاز شــود تــا بــا نیازســنجی درســت، پتانســیل های ایــن 
ــم. ــت کنی ــه ســمت خواســته هایمان هدای کشــور را به درســتی ب


