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اخبار

تمدید قرارداد خدمات بیمهای
شرکت مترو تهران با بیمه دی
شرکت بیمه دی برای دومین سال متوالی
قرارداد ارائه خدمات بیمهای تجمیعی با شرکت
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
(مترو) منعقد کرد.
بیمه دی طی این قرارداد به صورت تجمیعی
در رشتههای مختلف بیمهای از جمله
رشتههای آتشسوزی ،مهندسی ،مسئولیت،
درمان تکمیلی ،خودرو و ...است که از این
حیث یکی از قراردادهای قابل توجه در صنعت
بیمه کشور به حساب می آید .شرکت بهره
برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
سال گذشته نیز تحت پوشش خدمات بیمهای
شرکت بیمه دی قرار داشت که خوشبختانه با
رضایت حداکثری بیمهشدگان همراه بود.

اخبار

ثبات قیمت خودرو ،اصالح سیاست میخواهد

رونمایی از تمبر یادبود هفتمین
سالگرد تاسیس بیمه سرمد با حضور
رئیس کل بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی از تمبر یادبود
هفتمین سالگرد تاسیس بیمه سرمد رونمایی
کرد.
مراسم رونمایی از تمبر یادبود هفتمین
سالگرد تاسیس بیمه سرمد که با نماد کرونا
منتشر شده است ،با حضور غالمرضا سلیمانی
رئیس کل بیمه مرکزی ،مجتبی کاتب رئیس
هیئت مدیره و مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه
سرمد برگزار شد.
«امیدوارم سالروز تاسیس بیمه سرمد ،برای
ملت ایران از منظر بیمهای با برکت باشد» ،این
جملهای بود که سلیمانی پس از رونمایی از
تمبر یادبود تاسیس بیمه سرمد برای سرمدیها
نوشت.
همچنین در این مراسم از خدمت جدید بیمه
سرمد در حوزه باشگاه مشتریان ویآیپی و
نیز کتاب «انقالب فناوری در صنعت بیمه»
ترجمه و تالیف مجتبی کاتب ،رئیس هیئت
مدیره بیمه سرمد نیز رونمایی شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در این مراسم گفت:
اگر بتوانید برای مشتریان ویژه بیمه سرمد که
در باشگاه مشتریان شما عضو هستند ،خدمات
منحصر بهفردی را در نظر بگیرید که به محض
تماس با مرکز  1516سرمد ،این خدمات را به
آنان ارائه کنید ،کار باارزشی است که میتواند
به رشد شما بهتر کمک کند.
سلیمانی افزود :شما میتوانید این خدمات
را حوزه بیمه شخص ثالث و درمان ارائه
کنید که به شما کمک زیادی میکند.
وی به شیوع بیماری کرونا در کشور اشاره
کرد و گفت :میتوانید خدمتی به مشتریان
ویژه خود ارائه کنید که در زمان ابتال به کرونا،
مراحل تست کرونا ،تجویز دارو و هماهنگی
ی اسکن و آمبوالنس از
خدماتی مانند سیت 
طریق هماهنگی شما برای مشتریانتان انجام
شود و حتی تجویز دارو از طریق پیامرسانها
صورت بگیرد.
سلیمانی گفت :اگر بتوانید چنین خدماتی را
به مشتریان ارائه کنید ،یک بازار خاص را برای
شرکت ایجاد میکنید و مشتریان ویآیپی به
سمت شما میآیند و یک فضای جدیدی را در
صنعت بیمه ایجاد میکنید.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره کتاب
«انقالب فناوری در صنعت بیمه» ،گفت :این
کتاب به دلیل اینکه به حوزه فناوری اطالعات
در صنعت بیمه میپردازد ،مورد نیاز صنعت
است.
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با حمایت به موقع بیمه البرز

ضربه بیانضباطی مالی به صنعت خودرو
به گزارش اقتصاد ،۲۴این روزها نبض قیمت
در بازار خودرو کُندتر شده و از تب و تاب روند
صعودی قیمت افتاده است .هرچند هنوز شرایط
قیمت محصوالت عرضه شده به بازار برای
خریداران واقعی خیلی ارزان نشده ،اما حداقل از
نگرانی صعود شبانه روزی قیمتها کاسته شده
است.
اما درباره وضعیت بازار خودرو در هفتههای
اخیر ،تحلیلگران و فعاالن این بازار بر این نکته
تاکید میکنند که با توجه به نرخ ارز ،درصورت عدم
تغییر سایر شرایط بازار ،کاهش قیمتها به صورت
پایدار محتمل نیست ،این بدان معنی است که
باید تمام بسترهای الزم برای کاهش قیمت خودرو
در بازار فراهم شود؛ اما این شرایط هنوز در بازار
اجرایی نشده است.
به اعتقاد کارشناسان ،مشکالت صنعت خودرو
ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت
از منظر مالکیت ،مدیریت ،فضای رقابتی و نظارت
اصالح نشود ،این صنعت و به موجب آن بازار
در سالهای پیشرو با مشکالت بیشتری روبهرو
خواهد بود.
اما با این وجود و علیرغم گذشت بیش از
پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور،
این صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم
میکند که ماحصل این فرآیند ناکارآمد ،تولید
خودرو با کیفیت نه چندان مطلوب و قیمت
نسبتا ً باالست که مردم برای خرید همین
خودروها نیز با چالشهای متعددی در کشور
مواجه هستند.
با سیاستهای فعلی صنعت خودرو میشکند
در همین رابطه فربد زاوه ،کارشناس صنعت
خودرو با بیان اینکه شاید برای مدت کوتاهی بازار
خودرو با توجه به کاهش تدریجی دالر به یک
آرامش رسیده است ،اما این استمرار نمیتواند
با توجه به ابقای مشکالت این صنعت ادامهدار
باشد ،گفت :شرایط امروز بازار خودرو یک وضعیت
مقطعی است ،چرا که این صنعت با چالشهایی
مواجه است که سالها بر رفع آن تأکید شده است.
زاوه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در این
جریان قیمت خودرو بتواند آزاد شود ،گفت:
واقعیت این است که قیمت محصوالت در بازار
با قیمت کارخانه کاری ندارد و مستقل از قیمت
کارخانه ،متناسب با عرضه و تقاضا و سیاستهای
کالن پولی روی یک قیمتی مینشیند؛ در حال
حاضر هم کاهش قیمت آن به علت افزایش

پروژه ملی پل شهدای حصارک
کرج افتتاح شد

تحلیلگر بازار صنعت خودرو معتقد است؛ اگرسیاستهای کالن بر پاشنه سیاست داخلی و خارجی بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با
ساختار صنعت خودرو تصمیمات ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفههای تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو نمیتواند کارساز باشد.

نشر و تحمیل
افکاریمبنی
بر تأثیر تغییر
در ریاست
جمهوری
آمریکا بر
صنعت خودرو
نمیتواندخط
مشی این
صنعتباشد
قیمت شورای رقابت نبوده است .موضوع بازگشت
آرامش نسبی به بازار خودرو ،یک بحث روان و
تکنیکالی است که بعد از انتخابات آمریکا برای
ایران اتفاق افتاد ،یعنی حداقل موضوع این است
که یک بخشی از تحریمهای سنگین روی بعضی از
گزینههای دیگر لغو میشود ،این موضوع عاملی
میشود برای کاهش تورم در کشور و لذا تورم
انتظاری که در چند ماه گذشته به استقبال بازار
آمده است میتواند تا حدودی تخلیه شود.
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد :در حال
حاضر شاید تا حدودی هرچند ناچیز تورم انتظاری
تخلیه و قیمتها پایین آمده است که همچنان
میتواند کاهنده باشد ،اما به طور قطعی نمیتواند
پاسخگوی ادامه کاهش قیمت محصول باشد.
زاوه گفت :البته سیاستهای کالن پولی و کالن
وزارت صمت میتواند دوباره به شرایط بهبود
قیمت محصوالت در بازار برگردد؛ اما اگر مسئوالن
سیاست گذاریهای اشتباهی که تاکنون انجام

دادهاند را اصالح نکنند به طور حتم صنعت خودرو
خواهد شکست.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد:
موضوعهای مطرح شده در صنعت خودروسازی
کشور کامال ً به سیاستهای کالن کشور بستگی
دارد .اگر سیاستهای وزارت صمت با سیاستهای
کاهش قیمت که در بازار حاکم شده همخوانی
داشته باشد و همین روند را دنبال کنند میتواند
بازار را در همین مدار کاهشی قیمت هدایت کنند.
مولفههای تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو
چیست؟
زاوه افزود :حاال برخالف این روند اگر سیاستهای
کالن بر پاشنه سیاست بچرخد و وزارت صمت
همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو
تصمیمات نابجا و ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک
از مولفههای تاثیرگذار مقطعی و زودگذر بر کاهش
قیمت نمیتواند کارساز باشد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت :نرخ ارز در

کشور ،عامل تورم نیست بلکه معلول تورم است؛
تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش خودرو و
مسکن ناشی از این است که انتظار تورمی که از ۴
سال پیش با ترامپ در اقتصاد ایران بود ،از بین
رفته است؛ لذا یک بخشی از تورم انتظاری حاال با
انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تخلیه میشود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر تورم افسار
گسیختهای که کشور را آزار میدهد ناشی از تحریم
نیست ،بلکه زائیده بیانضباطی مالی در اقتصاد
کشور است؛ اگر بی انضباطی مالی نبود ،اگر تعقل
در مدیریت کشور بود به این شرایط تورم باال در
شش ماه ه اول سال نمیرسیدند.
زاوه در پایان گفت :نشر و تحمیل افکاری مبنی
بر تأثیر تغییر در ریاست جمهوری آمریکا بر
صنعت خودرو نمیتواند خط مشی این صنعت
باشد چرا که این شرایط هیچ گاه تعدیل قیمتها
را تضمین نمیکند و با رئیس جمهور جدید آمریکا
انتظارات تورمی کاهش نمییابد.

با حمایت به موقع شرکت بیمه البرز در
پرداخت خسارت ،پروژه ملی پل شهدای
حصارک کرج با حضور استاندار ،شهردار و
اعضای شورای شهر استان البرز افتتاح شد.
ناظمی ،مدیرعامل شرکت راه سازی و
ساختمان هنزا ،پیمانکار ساخت پل شهدای
حصارک کرج با قدردانی از بیمه البرز ،گفت:
خوشبختانه با حمایت های بیمه البرز به عنوان
بیمه گردر دوران اجرای پروژه ساخت این پل
و پرداخت به موقع خسارت حادثههای رخ
داده در این پروژه ،امروز شاهد افتتاح این پل
هستیم.
وی ادامه داد :با افتتاح پل شهدای حصارک
کرج ،گره ترافیکی اتوبان کرج برطرف می شود و
ترافیک سنگین اتوبان کرج روان خواهد شد که
کمک شایانی به صرفه جویی در مصرف بنزین
خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت هنزا توضیح داد :در طی
ساخت این پروژه به قیمت روز هفت هزار و
 500میلیارد ریال ،ده مورد خسارت رخ داد که
خوشبختانه با حمایت های شرکت بیمه البرز
و پرداخت خسارت های سریع و به موقع،
احداث پل با تاخیر مواجه نشد که جا دارد
از بیمه البرز به خاطر حمایت ها و پشتیبانی
هایش قدردانی کنم.
احمد صفرزاده ،معاون فنی بیمه البرز نیز
در مراسم افتتاح پل شهدای حصارک کرج،
گفت :احداث این پل از پایان سال 1393
شروع شد و در این مدت تحت پوشش بیمه
تمام خطر نصب ،مسوولیت پیمانکار در قبال
شخص ثالث و بیمه ماشین آالت بیمه البرز
قرار داشت .بر همین اساس و با توجه به این
که شرکت بیمه البرز بر اصل مشتری مداری
و جلب رضایت مشتری تاکید دارد ،ده مورد
حادثه رخ داده را در کم ترین زمان ممکن
رسیدگی و خسارت آن را به بیمه گزار خود
پرداخت کرد.

نیروی پدافند هوایی ارتش با بیمه
حکمت قرارداد همکاری امضاء کرد

کاهش  ۴۰درصدی مصرف گوشت در کشور
سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت ۴۰ :درصد مصرف گوشت
قرمز در کشور با شیوع کرونا کاهش یافته که به دلیل انباشت دام
موجب ضرر عشایر شد ،بهطوری که میتوان گفت کرونا بیشترین
ضرر را به اقتصاد عشایر زده است.
به گزارش ایرنا ،شاهپور عالئیمقدم در دیدار عباس گلرو عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وی ،دالیل کاهش
مصرف گوشت را برگزار نشدن مراسم محرم و صفر و نذورات مردم،
برگزار نشدن جشن عروسی و عزای اموات ،بسته شدن رستورانها و
جلوگیری از صادرات دام عنوان کرد.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید برای ارتقای
رفاه و معیشت عشایر برنامه داشته باشیم ،گفت :در این زمینه در
سالهای اخیر هفت برنامه و طرح تعریف شده که شاخصترین
آنها اجرای «طرح زنجیره تولید گوشت قرمز» است .عشایر بیشترین
ضرر را وقتی میدهند که دامشان را دالالن و واسطهها میگیرند،
اما با اجرای زنجیره تولید گوشت و پرداخت تسهیالت به عشایر،
دست دالالن کوتاه شده است .با اجرای این طرح اطمینان خاطری
برای عشایر ایجاد شده و تاکنون  ۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
برای اجرای آن به عشایر پرداخت شده است .فراوری ،بستهبندی،
برندسازی و بازاریابی محصوالت عشایر دارای اهمیت زیادی است
و آمادگی داریم در صورت برندسازی ،از راهاندازی فروشگاههای
عشایری با محوریت تعاونیهای عشایری حمایت کنیم.
وی ادامهداد :تعداد  ۲۳۰تعاونی عشایری در کشور وجود دارد که
همه عشایر بدون استثناء عضو این تعاونیها هستند ،اکنون میانگین

سرمایه هر عشایر در این تعاونیها که  ۲۰۰هزار تومان بود به یک
میلیون تومان افزایش یافته است .عالئیمقدم با اشاره به اینکه تغییر
الگوی تعذیه دام از جو به کنسانتره در مناطق عشایری در حال جا
افتادن است ،گفت :بهرهوری جو بهطور تقریبی  ۶۵درصد است اما
بهرهوری کنسانتره  ۱.۵برابر جو است که هزینههای تولید را در مناطق
عشایری کاهش میدهد.
عشایر در بودجه سالیانه دیده نمیشوند
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با انتقاد از اینکه در قانون
ن کرد ۸۴ :میلیون
بودجه سالیانه ،عشایر چندان دیده نمی شوند ،بیا 
هکتار مرتع در کشور وجود دارد که  ۳۴میلیون هکتار آن در اختیار
عشایر است ،با بهرهبرداری از این مراتع هر نفر عشایر گوشت ۱۶
نفر ایرانی را تامین میکند که مهم است در بودجه سالیانه کشور به
این موضوع توجه شود .وی با بیان اینکه مهدیشهر قطب باغداری
و دامداری کشور است ،افزود :سمنان قطب صنعتی کشور است و
سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده بیش از این عددی است که
تخصیص مییابد .برای ارائه خدمات بهتر به عشایر استان سمنان
پنج دستگاه کامیون آبرسان و  ۶دستگاه خودروی خدماترسان از
محل فاینانس اختصاص داده شده و  ۶نفر هم در سال گذشته جذب
و در امور عشایر این استان استخدام شدند.
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تامین جو دامداران عشایری
سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت :اتحادیه تعاونی عشایری
درخواست تامین  ۹هزار تن جو برای عشایر داده است ،اما تا به
امروز ارز  ۴۲۰۰تومانی از سوی بانک مرکزی برای تامین آن اختصاص

داده نشده است .طرحی در دست پیگیری است تا با تفاهم اتحادیه
عشایری دامداران متحرک و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد
کشاورزی ،بهازای تولید هر کیلوگرم دام دو کیلوگرم جو به عشایر
دادهشود .عالئیمقدم ادامهداد :میزان تولید پشم در کشور  ۴۳هزار
تن است که  ۱۳هزار تن آن را عشایر تولید میکنند ،اما به دلیل
اینکه خریداری ندارد سوزانده میشود و باید برای این موضوع فکر و
برنامهریزی شود .سازمان امور عشایر با امنیت غذایی و تامین مواد
غذایی مردم سر و کار دارد که باید حمایتهای الزم از سوی مجلس
انجام شود .اگر برای جامعه عشایری در قانون ظرفیت ایجاد کنیم،
دستگاههای مختلف موظف به ارائه خدمات به آنان میشوند و دیگر
نیاز نیست برای توجه به عشایر التماس کنیم.
سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده ،شاهکار مجلس
وی با یادآوری اینکه  ۱۷مورد در قانون برنامه ششم توسعه از عشایر
نام برده شده ،گفت :سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده شاهکار
مجلس است که سالیانه  ۱۵۹میلیارد تومان از این محل برای اجرای
پروژههای زیربنایی در مناطق عشایری اختصاص مییابد .ارتقای ۱۱
شاخص توسعهای در زمینههای دسترسی به آب ،راه ،بهداشت و
درمان و مسائل آموزشی و مذهبی را در مناطق عشایری پیگیری
میکنیم و درخواست داریم نمایندگان مجلس ما را در این زمینهها
یاری کنند 66 .هزار کیلومتر راه عشایری در کشور داریم که اطلس
این راهها تهیه شده و نیاز به رسیدگی دارند ،از نمایندگان مجلس
درخواست داریم طرح جامع ملی در خصوص راههای عشایری
تصویب کنند.

قرارداد همکاری میان مدیران و فرماندهان
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران و شرکت بیمه حکمت در تمامی
رشتههای بیمه ای منعقد شد .براین اساس
توافقنامه مذکور به همت شعبه غرب تهران
بیمه حکمت ایجاد شد که موضوع آن عبارت
است از :ارائه انواع خدمات بیمهای از قبیل
بیمه مسئولیت در کلیه شاخههای آن،
بیمههای آتشسوزی اماکن اداری ،تفریحی،
منازل سازمانی و شخصی ،بیمه های مانده
بدهکار تسهیالت بانکی ،بیمههای حوادث
شامل گروهی و انفرادی ،بیمه های باربری و
حمل کاال داخلی و خارجی ،بیمه های خودرو
شامل ثالث و بدنه ،انواع بیمه های مهندسی،
بیمه درمانی تکمیلی گروهی ،بیمه مسافرین
عازم خارج از کشور (مامورین) ،بیمه نامه های
عمر و سرمایه گذاری و ایجاد انواع بیمه نامه ها
بر اساس نیازمندی بیمه گذار.
گفتنی است ،مهم ترین دلیل و هدف
امضای این توافقنامه ،تسهیل و تسریع در ارائه
خدمات مناسب بیمهای به ارتشیان جان برکف
و خانواده های معزز آنهاست و از طرفی در
راستای فرهنگ سازی و گسترش ضریب نفوذ
بیمه در کشور منعقد شد.

نایبرئیس هیئتمدیره شرکت احیا استیل فوالد بافت عنوان کرد

مسیر فوالد بافت در نیمه دوم سال

شرکت احیا استیل فوالد بافت یکی از واحدهای بزرگ در زمینه تولید آهن
اسفنجی با ظرفیتی افزون بر  ۸۰۰هزار تن در سال به شمار میرود .این شرکت
تا پیش از واگذاری به بخشخصوصی دارای  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی بود
درحالیکه پیش از واگذاری آن به بخشخصوصی  ۹۰درصد پروژه پیش رفته
و تا پایان سال  ۱۳۹۷فاز نخست این کارخانه آماده بهرهبرداری شد .فوالد
بافت یکی از  ۸طرح ملی فوالد ایران بود که در سال  ۸۶و در دولت هشتم
سنگبنای آن نهاده شده بود .یک طرح بالفاصله از این  ۸طرح ،جدا و به
بخش خصوصی واگذار شد .تمام این طرحها بهغیراز فوالد میانه واگذار شدند
که ترکیب سهام آنها به ترتیب  ۶۰درصد بخشخصوصی و مابقی سهام آن
دولتی است .فوالد بافت نیز همین ترکیب سهامداری را دارد.
با توجه به اینکه شهر بافت در منطقهای کمتر برخوردار واقع است ،اجرای
این کارخانه یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی بافت به شمار میرود و
لزایی در این منطقه میشود .درواقع این طرح
باعث عمران ،آبادانی و اشتغا 
در اصل اجرای اصل  ۴۴در سال  ۹۵به بخشخصوصی واگذار شد که با ورود
هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری آماده بهرهبرداری شد .بیش
از یک سال و نیم است که این واحد تولید آهناسفنجی وارد مدار تولیدشده
است .در فاز نخست فوالد بافت برای  ۲۵۰نفر بهصورت مستقیم و برای

لزایی ایجاد شده است.
حدود  ۱۰۰نفر بهعنوان نیروهای پشتیبان زمینه اشتغا 
در آغاز عملیات فاز دوم فوالد بافت حدود ۳۵۰نفر نیروی پیمانکار مشغول
به کار شدهاند که با اوج گرفتن کار این تعداد به  ۱۵۰۰نفر نیز افزایش پیدا
خواهد کرد .پس از راهاندازی فاز دوم ،پیشبینی میشود بین  ۸۰۰تا هزار نفر
در این فاز نیز مشغول به کار شوند .در طرح مطالعاتی و چشمانداز  ۲۰ساله
فوالد بافت ،یکقطب صنعتی در نظر گرفت ه شده که میتواند چهره کمتر
توسعهیافته شهر بافت را بهصورت کلی دگرگون کند و فضای صنعتی به
این شهر ببخشد .محمد روزبهانی ،نایبرئیس هیاتمدیره شرکت احیا استیل
فوالد بافت با اشاره به میزان تولیدات شرکت احیا استیل فوالد بافت از زمان
راهاندازی تاکنون عنوان کرد :در سال  ۹۸این واحد قادر به تولید  ۵۵۳هزار
و  ۱۰۹تن آهناسفنجی شده است .همچنین در نیمه نخست سال  ۹۹قادر
به تولید  ۳۵۷هزار و  ۷۲۶تن آهن اسفنجی و تا  ۲۸مهر سالجاری نیز قادر
به  ۴۲۵هزار و  ۷۶۰تن با کیفیت مناسب شده است .فوالد بافت همچنین
قصد دارد که به تولید  ۴۲۵هزار تن آهن اسفنجی در  ۶ماه دوم سال دست
پیدا کند.
نایب رئیس هیئتمدیره شرکت احیا استیل فوالد بافت با اشاره به روند
تولید در این واحد فوالدسازی عنوان کرد :روند تولید در ابتدای سال  ۱۳۹۸با

مشکل روبهرو شده که در یک بازه کوتاهمدت منجر به توقف تولید شد ،اما در
سال  ۱۳۹۹با توجه به مدیریت مناسب تاکنون مشکلی وجود نداشته است.
برنامههای توسعهای فوالد بافت
روزبهانی با اشاره به برنامههای توسعهای که در دست اقدام دارد ،عنوان
کرد :اجرای فاز دوم فوالد بافت برای تولید  ۸۰۰هزار تن آهناسفنجی و ۲/۵
میلیون تن گندله است .همچنین ساخت و نصب  ROجهت تصفیه پساب فاز
اول و ساخت و نصب تصفیهخانه فاضالب بهداشتی جزو اقدامهای توسعهای
ب رئیس هیئتمدیره شرکت احیا استیل
این مجموعه به شمار میرود .نای 
فوالد بافت در ادامه با اشاره به مشکالتی که واحد فوالدسازی بافت از ابتدا
تاکنون با آن روبهرو است ،خاطرنشان کرد :معموال در زمستان واحد با مشکل
افت فشار گاز طبیعی روبهرو میشود .مشکل دیگر که باوجود تحریمها برای
ما ایجاد شده ،تامین قطعات وارداتی است .همچنین برای تامین برق فاز دوم
با مشکالتی روبهرو هستیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :مشکل تردد کامیونهای حمل مواد در
جادههای مواصالتی شهرستان همواره مسائلی را در زمینه تامین مواد اولیه
برای ما به وجود آورده است .از سوی دیگر نوسان و افزایش قیمت ارز و دالر
همواره مشکالتی برای تامین قطعات یدکی برای تولیدکنندگان بهوجود آورده

است که ما نیز در این زمینه مستثنا نیستیم .البته عالوه بر این مشکالت
تحریمها سبب مشکالتی در زمینه تامین قطعات یدکی شده است.

