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شعارسال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»
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اخبار تولید

از تامین منابع دو هزار میلیاردی تا الزام بانکها به رفع تصرف واحدهاي توليدي

بالتکلیفیقیمت،برخیتولیدیهای
رب و تن را تعطیل کرد

اشتغال پنج هزارنفربا احیای ۶۰واحد تولیدی راکد

گروه صمت -يونس اسماعيلي نژاد -احیای واحدهای
صنعتی و روشــن کردن چراغ تولید در واحدهای راکد از
اولویت های دولت سیزدهم است؛ راهبردی ک ه تا به امروز
تامین  ۲هزار میلیارد تومانی کمبود نقدینگی ،تسهیالت رونق تولید
و همچنین الزام بانک ها برای رفع تصرف و تملک ،گوشــه ای از
اقدامات آن بوده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،گیالن با برخورداری از مواهب طبیعی
و شرایط مستعد ،استانی کشــاورزی و گردشگری است اما قابلیت
های طبیعی اســتان باعث شــده تا ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد
صنایع همخوان و سازگار با محیط زیست  ،منابع طبیعی و بهره وری
 ،استفاده و تبدیل آن به فرآورده و ارزش افزوده برای استان و مردم
این منطقه بوجود آورد.
صنایعی همچون بسته بندی ،سلولزی ،نســاجی و فوالد از جمله
صنعت هایی هســتند که با توجه به جغرافیا و ظرفیت استان زمینه
مناسب تری برای ایجاد آنها فراهم بوده است اما در عین حال همواره
صنایعی نیز در حال تعطیلی هستند که دالیل مختلفی دارد که گاهی
می تواند به دلیل راه اندازی واحد صنعتی بدون انجام کار کارشناسی
و بازاریابی مناسب و یا عدم جدیت و نبود دغدغه مندی در تولید و یا
ایجاد شرایطی خاص و تحت فشار گرفتن واحدهای تولیدی همچون
تحریم ها و نوسانات ارزی باشد.
اما آنچه مدنظر این گزارش است واحدهای راکد و تعطیل شده ای
است که براساس شرایطی و مقطعی از زمان با مشکالتی روبرو شده
اند که یا به صورت نیمه تعطیل درامده و یا تا تعطیلی پیش رفته اند اما
همچنان برای تولید اهتمام دارند بنا بر آمار ارائه شده صنعت ،معدن
و تجارت گیالن ؛در حال حاضر بیش از  ۲هزار و  ۷۰۰واحد صنعتی
در گیالن فعال و حدود  ۶۰۰واحد راکد و تعطیل است.
اســداهلل عباســی اســتاندار گیالن نیز بارها بر کمک به بازگشت
واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل اســتان و بهره گیری از دانش
نوین  ،امکان سنجی برای توسعه صنایع و نیز توجه جدی به صنایع
دانش بنیان تاکید کرد و واگذاری واحدهای راکد و نیمه فعال استان
به افراد دارای صالحیت جهت بازگردانــدن آنها به چرخه تولید را
ضروری دانست.
در همین راســتا هم کارگروه های مختلفی برای رفع موانع تولید با
حضور مدیران و بانک ها به ریاست استاندار برگزار شد که ثمره این
تالش ها روشن شدن چراغ صنعت در واحدهای راکد و بازگرداندن
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آنها به عرصه تولید است.
بازگشت پنج واحد صنعتی راکد و غیرفعال در گیالن به چرخه
تولید در شهرک های صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن هم یکی از مهمترین
برنامه های شرکت شهرک های صنعتی گیالن احیا واحدهای راکد
و غیرفعال دانست و گفت :با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی
تالش میشود تا مشــکالت واحدهای تولیدی احصا شده و سپس
راهکارهای مناســب برای رفع مشــکالت آنان ارائه شود.مهدی
محبوبی حســن کیاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
در سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین و در راستای تالش برای
افزایش تولید و اشــتغال از ابتدای امسال تاکنون؛ پنج واحد صنعتی
راکد و غیرفعال در شــهرک های صنعتی انزلی ،ماسال و سفیدرود
رشت به چرخه تولید بازگشتهاند.وی رسته فعالیت واحدهای احیا
شده شامل صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی و کانی غیرفلزی عنوان
کرد و با اشاره به اقدامات انجام شــده در راستای احیای واحدهای
راکد صنعتی و تولیدی خاطرنشــان کرد :ارتقــای فناوری ،جذب

سرمایه گذار ،ارائه تسهیالت ،توسعه بازار و محصول از عوامل مهم
در احیاء پنج واحد راکد صنعتی در این مدت بوده است.
اشتغال پنج هزار نفر با احیای ۶۰واحد راکد
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت گیالن در مصاحبهای با ایرنا با بیان
اینکه احیای واحدهای راکد صنعتی بزرگترین گام در جهت تحقق
شعار سال جاری است ،گفت :برغم کشاورزی و گردشگری بودن
گیالن ،توسعه صنعتی به سرعت در این استان در حال شکل گیری
است .تیمور پورحیدری وجود بیش از  ۲هزار واحد صنعتی را نشان
از توسعه فعالیت های صنعتی در استان دانست و گفت :حدود ۶۰۰
واحد راکد صنعتی داریم که عمدت ًا در تملــک بانکها به علت عدم
پرداخت به موقع اقساط تسهیالت مشــمول جریمه شده یا درگیر
جرایم مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی هستند و برخی آنها نیز درگیر
مشکالت حقوقی و قضایی به علت اختالف بین شرکا میباشند.
وی با بیان اینکه برای احیا و رفع مشــکل واحدهای تعطیل ،ستاد
احیای واحدهای راکد و تملک شده در اســتان تشکیل شده است
افزود :در برش اســتانی راه اندازی  ۶۸واحد صنعتی راکد تکلیف

شده اســت که تاکنون با برگزاری دو جلسه ســتاد احیا بیش از ۲۰
واحد صنعتی تعیین تکلیف و راه اندازی شــده اند .پور حیدری با
اشــاره به اینکه اگر تمام همت خود را در حفــظ صنایع موجود و
احیای واحدهای راکد به کار گیریم گام بزرگی در تحقق شعار سال
برداشتهایم ،اضافه کرد :با راه اندازی ۶۰واحد راکد پیشبینی شده،
زمینه اشــتغال پنج هزار نیروی جدید در حــوزه صنعت فراهم می
گردد.مدیرکل صمت گیالن عدم اجرای مصوبات قانونی کارگروه
رفع موانع تولید را از چالشهای بزرگ بخش تولید دانست و تاکید
کرد :عدم تمکین به اجرای این مصوبات توسط برخی از بانک ها و
نهادهای مرتبط با تولید به صورت کام ً
ال شفاف به سازمان بازرسی
جهت برخورد قانونی گزارش خواهد شد تا با حمایت آن اداره کل
بتوانیم گامهای مهمی در راستای تحقق شعار سال و انجام تکالیف
قانونی برداریم.
اعتبار  ۲هزار میلیاردی دولت برای نقدینگی واحدهای
صنعتی گیالن
مدیرکل صنعت ،معــدن و تجارت گیالن همچنیــن از اختصاص
بیش از  ۲هزار میلیارد تومان تســهیالت برای تامین و جبران کمبود
نقدینگی صنایع استان در سالجاری خبر داد و گفت :بخشی از آن
در قالب اعتبار ابالغی رونق تولید و بخشــی دیگر در قالب تبصره
 ۱۸اعطاء خواهد شد.وی اظهار داشت :عمده مشکالت واحدهای
صنعتی موجود و جدید االحداث سرمایه در گردش و تامین نقدینگی
برای افزایش ظرفیت تولید است که در کارگروه های مربوطه به آن
پرداخته می شود.پورحیدری استمهال در پرداخت اقساط تسهیالت
صنعتی برای حمایت از بخش تولید را ضروری دانســت و گفت:
برای کمک به برخی از واحدهایی که ظرفیت و امکانات مناســبی
برای تولید دارند مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط تسهیالت در
قالب مصوبات قانونی کارگروه اعطا می شود تا از این فرصت برای
پویایی بیشتر و حفظ اشتغال بهره مند شوند.دبیر کارگروه تسهیل و
رفع موانع تولید گیالن تاکید کرد :مصوبــات قانونی کارگروه برای
حمایت از صنایع الزام آور و تکلیف قانونی است و هدف آن تسهیل
گیری و کاهش بروکراسی اداری است.چندین واحد صنعتی نیز که
در مقطعی راکد و تعطیل شده بودند گفتند که با وجود اینکه انتظار
داریم تا قوانین ســهل گیرانه تر و فرصت بیشتری برای بازپرداخت
وام به واحدهای تولیدی داده شــود اما تسهیالت ارائه شده موجب
بازگشت این واحدها به چرخه تولید شده است.

نایــب رئیــس ســندیکای کنســرو ایــران از تعطیلی
تولیدکنندگان رب و تن ماهی بــه دلیل بالتکلیفی و ابالغ
نشدن قیمتهای جدید در ســال جاری خبر داد و گفت:
در حال حاضــر برخی از واحدها ،تولیــد خود را تعطیل
کردند که تعداد دقیق آنها را نمیدانیم ،اما واحدهایی که
تعطیل شدند ،بیش از  ۵۰درصد سهم بازار رب و تن را در
اختیار داشتهاند.به گزارش اقتصادسرآمد ،مسعود بختیاری
در نشست خبری اظهار کرد :تعیین تکلیف قیمت جدید
تن ماهی و ربــع گوجه چهار ماه به تعویــق افتاده که این
وضعیت مشکالت جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده
است .همچنین آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان
حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت  ۴۵هزار تومانی رب
گوجه توافق کردند ،اما ســتاد تنظیم بازار هنوز این قیمت
را ابالغ نکرده اســت.وی با بیان اینکه لــزوم درج قیمت
تولیدکننده در ماههای پایانی سال ،تولیدکنندگان را دچار
مشکل کرد ،تصریح کرد :چند ماه بعد دولت متوجه شد این
طرح شدنی نیست و تولیدکنندگان ملزم به درج همزمان
قیمت تولیدکننده و مصرفکننده شدند که زمینه قانونی هم
ندارد.نایب رئیس سندیکای کنسرو همچنین با بیان اینکه
بر اساس یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته
مقرر شده کنسرو تن ماهی و رب گوجه هم مشمول قیمت
گذاری پیشینی باشند ،تصریح کرد :این در حالی است که
قیمت این محصوالت با توجه به تعداد باالی تولیدکنندگان
و سهم کم محصوالت در سبد خانوار ،باید بر اساس رقابت
در بازار تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی وزارت جهاد
و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.بختیاری
در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره تکلیف دستگاهها با
وجود اجرای قانون انتزاع ،گفت :تولیدکنندگان خودشان
هم دقیقا نمیدانند با کدام دستگاه روبه رو هستند .متولی
صنعت وزارت صمت اســت ،اما با اجرای قانون انتزاع،
صنایع غذایی به ویژه صنایع تبدیلــی ذیل وزارت جهاد
قرار گرفته است .وزارت صمت میگوید در حال حاضر
فقط متولی برخی امور مثل مشکالت ماشین آالت است و
قیمت مواد اولیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.
اما سازمان حمایت با وجود اینکه ذیل وزارت صمت قرار
گرفته ،وظایف و اختیارات فرا وزارتخانه ای دارد و مسئول
آنالیز و کارشناســی قیمت نهایی است.محمد مختاریانی،
عضو هیئت مدیره ســندیکای کنســرو ،نیز در ادامه این
نشست گفت :چهار ماه است که مشغول نامهنگاری برای
تعیین قیمت جدید رب گوجه و تن ماهی هستیم.

روز خوب سهامداران «فوالد» با تقسیم سود و افزایش سرمایه شیرین شد

فوالد مبارکه سرآمد سودسازی؛ سربلند در تولید دانش بنیان
مریم کربالیی ۱۱-مرداد  ۱40۱روز مهم برای سهامداران
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از صنایع متولد پس از
انقالب اســالمی بود ،روزی خوب با افزایش سرمایه حدود
 ۸۱درصدی ســرمایه این شرکت سرآمد در تولید دانش
بنیان شــروع و با تقسیم ســود  ۱70تومانی به ازای هر
ســهم بین سهامداران وفادار به پایان رسید .اما سرآمدی
و ســودآوری در فوالد مبارکه خط پایان ندارد و نخســتین
ســال قرن جدید را باید ســال خبرهای مهم ،مثبت و ثبت
رکوردهای تاریخی توســط جهادگران عرصه صنعت کشور
شــاغل در فوالد مبارکه دانســت که هدفشان روشن نگه
داشــتن موتور رشــد صنعتی ایران و افزایش تاب آوری
اقتصاد در برابر فشار تحریمها با نوآوری ،مجاهدت و تکیه
بر تولید دانش بنیان اســت .به ویژه اینکه قرار است در
 ۳ســال آینده بالغ بر  ۱۸6هزار میلیارد تومان ســرمایه
گذاری جهــت اجرای پروژههای این شــرکت معظم و غول
فوالدی و صنعتی ایران انجام شود.
اعتماد سهامداران به مدیران
به گــزارش خبرنگار ما 74.7 ،درصد از ســهامداران ۱۱
مرداد  ۱40۱به دعوت هیات مدیره فوالد مبارکه پاســخ
مثبت دادند و با شــرکت در مجمــع عمومی فوق العاده به
افزایش سرمایه از  2۹.۳هزار میلیارد تومان به  ۵۳هزار
میلیارد تومان (معــادل  ۸0.۸۸درصد) رای مثبت دادند.
به این ترتیب  2۳.7هزار میلیارد تومان از ســود انباشته
فوالد صرف افزایش ســرمایه خواهد شــد و رای اعتماد
سهامداران نتیجه برنامه روشن هیات مدیره فوالد مبارکه
اســت که شــفاف اعالم کرده این افزایش سرمایه برای
اجرای  4پروژه مهم صرف میشــود؛ ساخت نیروگاه سیکل
ترکیبی با ظرفیت اسمی  ۹۱4مگاوات ،خرید  ۵0لکوموتیو
و البته مشــارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه
پذیر که همگی نشــان از آیندهنگری دقیق و حسابشده
برای اســتمرار سودسازی و اســتحکام جایگاه این شرکت
دارد.
رونمایی از یک سود
این گزارش میافزاید :پس از تصویب افزایش ســرمایه،
ســهامداران در مجمــع عمومــی عادی ،شــنونده گزارش
هیاتمدیره شرکت از کارنامه سال  ۱400و برنامه ۱40۱
بودند و در نهایت بر کارنامه مالی «فوالد» مهر تایید زدند
و قرار شــد که از مجموع ســود خالص بیش از  ۸4هزار

میلیارد تومانی حدود  ۵0هــزار میلیارد تومان به صورت
نقــدی بین ســهامداران توزیع و به ازای هر ســهم ۱70
تومان به حسابشان واریز شود.
گزارش مثبت و اعداد امید
صورتهای مالی و حســاب ســود و زیان فوالد مبارکه در
پایان سال  ۱400راز سربلندی و سودسازی این شرکت را
نمایان میسازد و درصدها گویای یک واقعیت شفاف است:
رشــد  ۸۸درصد درآمدهای عملیاتی ،جهش  ۱0۵درصدی
ســود ناخالص عملیاتی ،خیز  ۱07درصدی سود عملیاتی و
سرانجام رشد  ۱20درصدی ســود هر سهم با ثبت سود
خالــص  ۸4هزار و  ۳0میلیــارد و  6۱۸میلیون تومان در
ســالی که گذشــت باعث شده تا سود هر ســهم فوالد از
 ۱۳06ریال در سال  ۱۳۹۹به  2۸6۸ریال در پایان سال
 ۱400برســد که  ۱700ریال آن به جســاب سهامداران
واریز شد .نتیجه اینکه سود انباشته فوالد مبارکه در سال
گذشــته با رشــدی  ۱۳۵درصدی مواجه و به رقم حدود
 ۱۱0هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارشی که محمد یاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل فوالد
مبارکه به ســهامداران ارائه کرد ،را میتوان یک گزارش
امیدوارکننده از چشمانداز روشن و باثبات در این شرکت
صنعتی عظیم ایران دانســت و بــی تردید بخش زیادی از
رشــد صنعتی ایران در ســالهای آینده مرهون تالشها

و مجاهدتهای جهادگران فــوالد مبارکه خواهد بود .او با
اشــاره برنامه ســرمایهگذاری  ۱۸6هزار میلیارد تومانی
طی  ۳ســال آینده اظهار کرد ::بومیســازی بیش از ۱00
هـزار قطعـه و تجهیـــز طی سالیان گذشـته با حمایتهای
همهجانبـه از شرکتهای دانشبنیان و همکاری شرکتهای
سازنده داخلی تنها گوشهای از دستاوردهای فوالد مبارکه
برای خودکفایی حداکثری صنعت فوالد کشــور اســت  .او
خطاب به سهامداران با بیان اینکه همواره خود را امانتدار
واقعی سرمایه سهامداران میدانیم ،ابراز امیدواری کرد:
در ادامـــه ایـن مسـیر پرافتخـار بـرای شکوفایی اقتصاد
ایران اسالمی و ارزشآفرینی برای سهامداران ،ذینفعان،
جامعه و صنعت کشور گامهای مؤثرتری برداریم.
طیب نیا با اشاره به رشد  7۸درصدی فروش داخلی شرکت
در سال گذشته اظهار کرد :درآمد فوالد مبارکه از فروش
داخلــی  ۱47هزار میلیارد تومان بوده و  ۳2هزار میلیارد
تومان نیز مربوط به صادرات این شرکت بوده صادرات هم
جهش  66درصدی داشــته اســت .او افزود :گروه فوالد
مبارکه با تولیــد بیش از  ۹میلیون و  ۳۳۸هزار تن فوالد
خام بیش از  4۳درصد از بازار فوالدسازان بزرگ کشور را
در دســت دارد و میزان تولید محصوالت سرد این شرکت
در سال  ۱400به میزان  ۱۱هزار تن افزایش یافت .وی
با اشاره به رکورد تولید سالیانه در خطوط اصلی تولید این

شــرکت در سال  ۱400گفت :در ســال گذشته رکورد ۹
میلیــون و  ۳۳۸هزار تن تختال ،رکــورد  4میلیون و ۱7
هــزار تن گندله ،رکورد  6میلیــون و  ۱۵4هزار تن کالف
گرم و رکورد یک میلیون و  602هزار تن کالف ســرد در
فوالد مبارکه ثبت شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد :مجموع
بهای تمامشــده ســرمایهگذاریهای شــرکت در ســهام
شرکتهای بورسی در پایان ســال  ۱400نسبت به سال
قبل معادل  7۱درصد رشد داشته و رشد بهای تمامشده
پرتفوی ســرمایهگذاری هم ناشی از مشارکت در افزایش
سرمایه شــرکتهای ســرمایهپذیر و تحصیل سهام است
و با وجود شــرایط حاکم بر بازار ســرمایه در سال ۱400
مجموع ارزش بازار ســرمایهگذاریهای بورســی نســبت
به ســال  ۹۹به میزان  ۹درصد افزایــش یافته در حالی
کهارزش روز شرکتهای بورسی در سال  ۱400بالغ بر ۵
برابر بهای تمامشــده آنهاست .طیبنیا حاشیه سودآوری
خالص شــرکت در ســال  ۱400را  ۵۸درصد اعالم کرد و
گفت :با توجه به بهبود تقاضای داخلی محصوالت و افزایش
قیمتهای جهانی فوالد در ســال  ۱400و افزایش فروش
شرکت در درآمد شرکت از رشــد  ۸۸درصدی برخوردار
بود و به دنبال اجرای سیاستهای کاهش هزینهها ،نهایتًا
نسبتهای سودآوری از رشد چشــمگیری نسبت به سال
 ۱۳۹۹برخوردار بودهاند .همچنین مقایســه این نسبتها
با سایر رقبا حاکی از باالتر بودن این نسبتهای سودآوری
به طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.

