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سفر بورل به تهران پس از شام برجامی با نماینده آمریکا

پیغام احتمالی واشـنگتن در دست فرسـتاده اروپا

پس لرزه های سیاسی تجمع شیراز؛ از بازداشت لیدرها تا راهپیمایی و صدور بیانیه 

ماجرای تجمع نوجوانان در شـیراز چه بود؟
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بررسی نگاه کاربران شبکه های اجتماعی فارسی زبان
 به موضوع مهاجرت

نگرش 60 درصد کاربران اینستاگرام
 و توئیتر به مهاجرت مثبت است
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معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: مرحله 
ســوم واریز سود ســهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شــبای جاماندگان است؛ در اواخر تیر انجام 
می شــود. »محمود حسنلو« در گفت و گو با ایرنا به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان 
اشــاره کرد و اظهار داشت: ســپرده گذاری مرکزی بعد از دریافت شماره شــبای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از 

مشموالن سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود این عده از جاماندگان را واریز کرد. 

پایگاه میراث جهانی تخت جمشید پاسخ داد

توهم گنج در زیرزمین تخت جمشید؟!

آخرین وضعیت اقالم خوراکی
 پس از آزادسازی قیمت ها

واریز مرحله سوم 
سود سهام عدالت جاماندگان

سردار سرتیپ پاسدار 
محمد کاظمی 

رئیس سازمان اطالعات سپاه شد

 

مهندس اسماعیل فخریان، مدیرعامل شرکت »صنایع مفتول بکسل پارس« اعالم کرد

با اجرای فاز اول، سـاالنه 22 هزار تن انواع مفتول
 و استرندهای فوالدی روانه بازار می شود

شرکت صنایع مفتول بکســل پارس در سال 1389 به منظور 
اجرای پروژه مهم و اســتراتژیک تولید انــواع مفتول و طناب های 
فوالدی با ظرفیت 6۰ هزار تن در ســال در منطقه ویژه اقتصادی 
شهرســتان سیرجان تاسیس گردید.  این طرح ملی با اشتغالزایی 
بیــش از 3۰۰ نفــر، مجموعــا نیاز بــه ۲۰,۰۰۰ میلیــارد ریال 
ســرمایه گذاری دارد که حدود 13,۰۰۰ میلیــارد ریال )بصورت 
ارز( برای تجهیزات خارجی خط تولید که تماما از برند های معتبر 
اروپائی هســتند و مابقی حدود 7,۰۰۰ میلیارد ریال برای بخش 
داخلــی و فعالیت عمرانی، ســاختمانی و تامین تجهیزات جانبی 
تخصیص می یابد. ســهامداران این شرکت )شرکت مجتمع جهان 
فوالد سیرجان – شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر – شرکت 
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان( از شرکت های 
زیرمجموعه شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر بوده و  طی یک 
ســال اخیر اقدامات مهمی از قبیل نصب تجهیزات فاز اول پروژه و 
اجرای پست برق 13۲/۲۰، احداث ایستگاه گاز، حل و فصل مسائل 
بانکی و ارزی، دریافت ســند مالکیت زمین و فعال نمودن قرارداد 
طرف خارجی که به مدت ده ســال غیر فعال گشــته بود صورت 

پذیرفته است.
محصوالت تولیدی این کارخانه:

1- مفتول فوالدی PC Wire )جهت تقویت سازه های پیش 
تنیده بتن آرمــه، در تراورس های مترو، تیرچه های ســقفی، تیر 

برق های گرد و مستطیلی بتنی، لوله های بتنی انتقال آب و...(
۲- اســترند فوالدی   PC Strand)ســاختمان ها، عمارت ها، 
پل ها، منابع آب، فرودگاه ها، تونل ها، آشیانه های هواپیما، سکوهای 
حفاری نفت، ایســتگاه های انرژی اتمی، بتن تراورس های زیر راه 

آهن و...(
3- مفتــول فنری   Spring Wire )صنعت اتومبیل و ادوات 

کشاورزی، صنعت مبلمان و تجهیزات صنعتی و...(
4- مفتول ACSR )صنایع کابل ســازی فشار قوی، به عنوان 

 هادی در کابل های مخابراتی(
5- طناب فوالدی گالوانیزه )طناب های فوالدی زنگ نزن، بنادر، 

نفت، گاز، معادن و...(
6- طناب فوالدی ســیاه )انواع باالبر، جرثقیل، خودروســازی، 

معادن، حمل و نقل و...(
7- مفتــول گالفان   Galfan Wire )ســازه های گلخانه ای، 

مزارع، صنعت خودرو و...(
تولیــد محصوالت در ایــن کارخانه بــا مدرن ترین تجهیزات 
اروپایی و اســتانداردهای معتبر دنیا انجام خواهد گرفت به همین 
دلیــل محصوالت تولیــدی آن قابل رقابت با محصوالت مشــابه 
اروپایی خواهد بود و یک کارخانه بی نظیر در خاورمیانه و افتخاری 
برای صنعت فوالد کشور می باشــد که در شرایط کنونی با وجود 
تحریم های ظالمانه راه اندازی آن باعث خودکفایی در تولید اینگونه 

محصوالت مهم و پر مصرف می شــود و بــا توجه به اینکه یکي از 
سیاست هاي دولت جمهوري اسالمي ایران افزایش تولید محصوالت 
غیر نفتي و همچنین صــادرات این محصوالت )ارزآوري از طریق 
صادرات محصوالت غیر نفتي( مي باشــد لذا اجراي این پروژه در 
راســتاي اهداف اقتصادي کالن کشور و مطابق با سند چشم انداز 

تولید فوالد و محصوالت فوالدي خاص مي باشد.
طبق تحقیقات به عمل آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ظرفیت تولید انواع مفتول ها و طناب های فوالدی در کشــور از 16 
واحد تولیدی فقط 5۰ هزار تن در ســال می باشد و ساالنه حدود 

7۰-55 هزار تن دیگر از این محصوالت وارد کشور می شود و بطور 
متوسط بابت واردات این محصوالت ساالنه بیش از یکصد میلیون 
دالر ارز از کشور خارج می شود. فاز اول این کارخانه، تولید مفتول 
و استرند فوالدی می باشد که بیش از 9۰ درصد تجهیزات این فاز 
نصب شــده اند و ده درصد باقی مانده توسط شرکت تکنولوگ در 
حال ســاخت هستند و نهایتا تا اواخر آذر ماه سال 14۰1 نصب و 

آماده راه اندازی و بهره برداری می شود. 
یکی از مشکالت اساسی این شرکت تغییرات در قوانین سامانه 
جامع تجارت مربوط به وزارت صمت می باشد که طبق قانون جدید 
برای شــرکت هایی که دارای جواز تاسیس می باشند و فاقد پروانه 
بهره برداری هســتند برای واردات ســقف تعیین شده است و این 
شــرکت با وجود قوانین جدید، امکان وارد کردن سایر تجهیزات 
مورد نیاز خط تولید کارخانه خود را ندارد. الزم به ذکر اســت که 
ثبت سفارش این شرکت مربوط به قبل از تغییرات در قوانین بوده 
و بخشــی از تجهیزات این کارخانه بر اساس ثبت سفارش مذکور، 
در سال 1397 وارد گمرک شده اند. متاسفانه علی رغم پیگیری های 
متعدد و گذشــت بیش از 1۰ ماه، تاکنون مسئولین وزارت صمت 
راهــکار اجرایی و نهایی جهــت حل این موضوع ارائــه نداده اند. 
همچنین تاکنون با دادن وعده و وعید های متعدد شرکت خارجی 
)تکنولوگ( را حفــظ کرده ایم و عدم حل این موضوع باعث خارج 
شــدن تکنولوگ از قرارداد می شود و با عنایت به اینکه این قرارداد 
قبل از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان منعقد شده است مطمئنا 
بعد از فسخ قرارداد، شرکت تکنولوگ به دلیل عواقب ناشی از عقد 
قرارداد با شرکت های ایرانی حاضر به انعقاد قرارداد جدید یا تمدید 
قرارداد نخواهد بود و راه اندازی این کارخانه بسیار مهم و استراتژیک 

غیر ممکن خواهد شد.
لذا امیدواریم مســئولین وزارت صمت با عنایت به توضیحات 
مذکور هر چه ســریعتر یک راهکار اجرائی جهت حل موضوع ارائه 
نمایند تا این شرکت بتواند این رسالت مهم که اشتغالزایی در منطقه 
و جلوگیری از خروج ارز از کشور می باشد را به سرانجام برساند. از 
دیگر مشکالت و موانع موجود در سر راه این شرکت جهت اجرای 
پروژه یاد شــده می توان به مشکالت بانکی و مراحل سخت گیرانه 
سیستم موجود در بانک ها اشاره نمود که بیش از یک سال پیگیری 

مدیریت این شــرکت و شرکت های سهامدار )که جزو شرکت های 
بزرگ فوالدی کشور و دنیا می باشند( هنوز به نتیجه نرسیده است. 
از دیگر مشکالت عدم وجود کارخانه مشابه با این ظرفیت و این نوع 
محصول است بنابراین متخصصین این رشته بسیار کم بوده و حتما 

در دوران راه اندازی نیاز به حضور سوپروایزرهای خارجی می باشد.
امید است با راه اندازی فاز اول این کارخانه در سال جاری حدود 
۲۲ هزار تن انواع مفتول و استرند های فوالدی قابل عرضه به بازار 
داخلی و خارجی تولید گردد و از بخشــی از خروج ارز جلوگیری 
گردد و ان شاهلل در سال آینده با اجرای طرح های توسعه آن عالوه 
بر اشتغالزایی تا حدود 1۰۰۰ نفر بتوانیم محصوالت ویژه و خاص 

فوالدی را در کشور تولید و به جهان عرضه نمائیم.
در پایان از حمایت های همه جانبه مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر جناب آقای مهندس عتیقی و همچنین همراهی 
و همکاری مدیران عامل شرکت های سهامدار مجموعه: جناب آقای 
مهندس عباسلو و جناب آقای مهندس سارنگ و حمایت مسئولین 

استان و شهرستان سیرجان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

* آغاز عملیات اجرایی و نصب پیشرفته ترین 
کارخانه تولید مفتول و سیم بکسل در ایران و 

خاورمیانه پس از 11 سال توقف

* تولید انواع طناب های فوالدی، مفتول ها
و استرندهای پیش تنیدگی و مفتول های پرکربن

* این کارخانه با استفاده از بهترین تجهیزات اروپا 
امکان تولید حساس ترین نوع سیم بکسل ها از 

جمله سیم بکسل آسانسورهای برج های بزرگ را 
نیز دارد

شرکت صنایع مفتول بکسل پارس
PARS WIRE & ROPE   INDUSTRIES CO.

شرکت صنایع مفتول بکسل پارس
PARS WIRE & ROPE  INDUSTRIES CO.

کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، بلوار سازندگی، خیابان سردار
* تلفن: 03442382161  

* کدپستی: 7815350972  
* فاکس: 03442382166 

دفتر تهران: بلوار آفریقا، جهان کودک، خیابان ژوبین، پالک 2، طبقه 2، واحد 4
کدپستی: 1518615491

تلفکس: 021-86082268 – 021-86083208
www.parswire.com
Info@parswire.com

دبيركل حزب مردم ساالري خطاب به رئيس جمهور: پس از سه ماه وقفه در مذاكرات وين، در سفر جوزپ بورل زمينه احياي برجام را فراهم نماييد


