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اخبارکوتاه
نقدینگی  3/4درصد و پول  5/8درصد رشد کرد

بررسیهای بانک مرکزی نشان داد نرخ رشد نقدینگی در خردادماه ۹۷

نسبت به پایان سال قبل 3/4 ،درصد بوده است .به گزارش «تسنیم»،
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ،نماگرهای

اقتصادی کشور مربوط به بهار  1397را منتشر و اعالم کرد« :بررسیها

نشان میدهد تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی (نرخ
تورم) در دوازدهماهه منتهی به خردادماه  1397نسبت به دوره مشابه

سال قبل (نرخ تورم)  9/4درصد ،خرداد  97نسبت به ماه قبل از آن 4/3
درصد و خرداد  97نسبت به ماه مشابه سال قبل  13/7درصد بوده است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی در خرداد  1397نسبت به پایان سال قبل
 3/4درصد ،حجم پول  5/8درصد ،شبهپول  3/1درصد و سپردههای
بخش غیردولتی  3/8درصد بوده است .شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران نیز در دوره بهار  97رقم  108873و ارزش سهام و حق تقدم

معاملهشده نیز  122/2هزار میلیارد ریال اعالم شده است .در این دوره
حجم سهام و حق تقدم معاملهشده نیز  57/6میلیارد سهم بوده است».

بدهی خارجی ایران به ۱۱میلیارد دالر رسید

تازهترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در سهماه نخست

سال جاری بیانگر میزان تغیرات تراز حساب جاری ،صادرات ،واردات و
البته بدهی خارجی نسبت به سال قبل است.

به گزارش «اقتصادآنالین» ،بدهیهای خارجی کشور معموال وامها

و دریافتهایی است که عمدتا از سوی بانک مرکزی از طریق منابع
خارجی اعم از خصوصی یا دولتی تامین میشود و بهطور طبیعی
تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص

ایجاد میکند .مسئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و عمدتا

دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام میشود ولی این به آن معنا
نیست که بدهیهای خارجی به مصرف بانک مرکزی رسیده و توزیع آن

در بخشهای مختلف انجام میشود .تازهترین آماری که بانک مرکزی
از روند بدهیهای خارجی ایران منتشر کرده است ،از این حکایت دارد

که در پایان خردادماه سال جاری حدود  ۱۰میلیارد و  ۴۴۱میلیون دالر
بدهی خارجی دارد که باید به آن حدود یکمیلیارد و  ۴۴۴میلیون دالر

معوقه (عدم پرداخت بدهی در سررسید) را اضافه کرد که در مجموع به
حدود  ۱۱میلیارد و  ۸۸۵میلیون دالر میرسد .بدهیهای خارجی ایران
از سال  ۱۳۹۳تاکنون حدود پنجمیلیارد دالر افزایش یافته و از حدود

پنجمیلیارد و  ۱۰۸میلیون دالر به رقم فعلی رسیده است .از بدهی
خارجی حدود  ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالری ایران حدود چهارمیلیارد
و  ۷۵۴میلیون دالر برای امسال سررسید شده و باید تسویه شود .این در

حالی است که از رقم بدهیهای ایران به کشورهای خارجی برای سال

۱۳۹۸حدود یکمیلیارد و  ۶۶۳میلیون دالر ،سال  ۱۳۹۹یکمیلیارد و

 ۴۵۲میلیون دالر ،سال ۱۴۰۰تا  ۹۲۳میلیون دالر و برای سال ۱۴۰۱

حدود یکمیلیارد و  ۶۴۹میلیون دالر دیگر سررسید و باید پرداخت شود
و عدم پرداخت موجب افزایش معوقات خواهد شد.

پشتپرده فعالیت سایت اعالم نرخ ارز و سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تایید کرد این اتحادیه مدتی است
آدرس سایت شبکه اطالعرسانی سکه و ارز ( )http://www.tgju.orgرا از

سردر ورودی اتحادیه طال و جواهر تهران پاک کرده است .آیت محمدولی

در گفتوگو با «نود اقتصادی» توضیح داد این سایت پنجسال قبل به

مدت یکسال با این اتحادیه همکاری داشته و بعد از اتمام قرارداد
هم هیچ همکاری دیگری با اتحادیه طال و جواهر تهران نداشته است.

به گفته وی ،اتحادیه طال و جواهر تهران از یکسال قبل هم اقدامات
قانونی را علیه این سایت انجام داده و در ضمن مدتی قبل هم آدرس

آن را از سردر ورودی اتحادیه پاک کرده است .وی افزود سایت مدعی

انتساب به این اتحادیه در کنار چند سایت دیگر از مدتها قبل تبلیغات

سکه ثامن را انجام دادهاند و این سایت تنها نبوده است .محمدولی
تاکید کرد این سایت هیچ ربطی به اتحادیه متبوع او ندارد .گفتنی است

این سایت روز گذشته فیلتر شد.

یک راهحل برای جبران کاهش درآمدهای
نفتی کشور

زهرا فریدزادگان

با شرایط جدید اقتصادی حضور خودروهای چینی در خیابانهای ایران پررنگتر میشود

لطفادرجهیکچینیبیاورید

روزنامه نگار

پس از لغو برجام و خـــروج ترامپ از این توافقنامه ،صنعت
خودروسازی کشور مرحله جدید و البته سختی را پیشروی

خود متصور شـــد .با اعـــام خروج دو خودروســـاز بزرگ
اروپایی ،یعنی پژو و سیتروئن از ایران ،صنعت خودروسازی
و قطعهسازی کشـــور بهناگهان با خأل عمیقی مواجه شد،
اما به باور فعاالن صنعت خودرو ،حضور چینیها و افزایش

تولید (مونتاژ) خودروهای چینی ،میتواند کمبودهای بازار

خودروی کشور را پوشش دهد .چرایی استقبال مردم ایران
از خودروهای چینی ،دردســـرهای خدمات پساز فروش

این خودروهـــا و دالیل تمایل چینیها برای حضور در بازار

خودروی ایران ،پیش از این در گزارشهای متعددی عنوان
شـــده است ،لذا در این گزارش قرار است به اهمیت حضور

چینیها در صنعت خودروی کشـــور بهویژه پس از اعمال
تحریمهای آبانماه پرداخته شود.

فعالیت  70شرکت خودروسازی در چین

در حال حاضر بیش از  70شرکت خودروسازی فعال در چین

حضور دارند که در یک دهه اخیر پیشرفت قابلتوجهی در

تولید انواع خودروهای سواری ،لوکس ،انواع کامیونهای
ک و سنگین ،ونها ،حتی ســـاخت واگن قطار و بدنه
ســـب 

هواپیما داشـــتهاند .برای مثال شـــرکت «دنزا» یک شرکت

خودروســـازی چینی و مقر آن در شـــنزن چین است .این
شرکتمتخصصتولیداتومبیلهایلوکسالکتریکیاست.
یاشرکت«هافی»کهیکیازشرکتهایتابعه«چانگان»است

و در تولید خودروهای ســـدان ،بدنه هواپیما و وسایل نقلیه
کوچک مانند کامیونهای کوچک و وانت برای استفادههای
تجاریفعالیتمیکند«.فودی»نیزیکیدیگرازشرکتهای

خودروسازیچینیاستکهبیشتردرزمینهتولیدخودروهای
بســـیار کوچک فعالیت میکند .بدیهی است که این همه
شـــرکتهای خودروسازی چینی با درجهبندیهای کیفی

مختلفی در چین فعالیت میکنند و هرکدام از آنها با تولید
انواع مدلهای خودرو ،بازارهای متعددی را در سراسر دنیا
در اختیار دارند.

خوشبینانهترین حالت ،بهجز دانگفنگ که بین  30تا 40
درصد سهم داخلیسازی آن برآورد شده ،سایر خودروهای

مونتاژی چینی در کشور از حداکثر  30درصد ساخت داخل

بیشـــتر نیست .البته بهطور دقیق مشخص نشده است که
این ســـهم داخلیسازی شـــامل چه قطعاتی میشود ،اما

بهنظر میرســـد حدود  14درصد آن مربوط به رنگ و مونتاژ

میشود و مابقی را نیز قطعاتی مانند تایر ،باتری و صندلی

تشکیل میدهند که جزء ســـادهترین قطعات یک خودرو

محسوب میشود.

وضعیت بالتکلیف صنعت خودروسازی

اینکه متولیان صنعت خودروسازی

کشور نتوانســـتند از ظرفیتهای
ایجادشـــده بـــرای همـــکاری با

خودروســـازان چینی و تامین نیاز
کشـــور در غیاب خودروســـازان

اروپایی اســـتفاده کننـــد ،امری

سهم  17/4درصدی بازار ایران از خودروهای
چینی

نایبرئیس اتاق مشـــترک ایران و

ایران  17/4درصد اســـت که این میـــزان با مونتاژ قطعات

معتقد اســـت هنوز تبعات خروج

براساسآمارموجود،سهمخودروهایچینیازبازارخودروی

وارداتی در کشـــور به بازار عرضه میشـــود .خودروسازان
چینی در اواسط دهه  80بهطور جدی به صنعت خودروی

ایران وارد شـــدند و در ابتدا تنها با بخش خصوصی صنعت

خودروی کشـــور همکاری کردند ،اما رفتهرفته توانستند با

خودروســـازان بزرگ کشور نیز همکاری خود را آغاز کرده و
بخشی از سبد محصوالت ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو

را به خود اختصاص دهند .طی سالهای  1386تا پنجماه
نخســـت ســـال  97بیش از  16میلیارد دالر صرف واردات

قطعات منفصله خودرو شـــده که ســـهم چین از این میزان
واردات بیـــش از  30درصد و معـــادل پنجمیلیارد دالر بوده
است .طی این دوره واردات قطعات منفصله از چین به کشور

روندی صعودی داشته و حتی در زمان تحریم در سالهای

 1391و  1392هم این روند تقریبا ثابت باقیمانده است.

بدیهی است .مجیدرضا حریری،
چین در گفتوگو با «فرهیختگان»

پژو و ســـیتروئن از ایران در صنعت
خودروسازی کشور نمایان نشده

اســـت .این در حالی اســـت که

وضعیت صنعت خودروسازی ایران

هنوز برای همکاری با شرکتهای

مســـئوالن فرصتهای بکری را در صنعت خودروسازی از
دست دادهاند.

حریری اضافه میکند« :در حال حاضر خودروسازان چینی
و حتی کمپانیهایی در ایران فعالیت میکنند که از بهترین

دالر با جمعیت نســـبتا کم درآمد دارد و مردم آن میتوانند

با سطح کیفی خوب ،متوسط و ضعیف در ایران حضور دارند

شرکتهایخودروسازیچینیمحسوبمیشوند،امامساله
اصلی عدم مونتاژ انواع بـــهروز خودروهای چینی در ایران
اســـت .بهعبارت دیگر ،در حال حاضر اتومبیلهای بهروز

چینیدرایرانمونتاژنمیشودوبهرغماستقبالوتمایلبیش
از حد خودروسازان چینی برای حضور فعالتر در بازار ایران،

اما وجود انحصار در صنعت خودروی کشـــور ،مانعی جدی
برای حضور چینیها در کشـــور
اســـت .وی معتقد است صنعت

خودروسازی در ایران اجازه ورود
هر شـــرکتی را به ایـــن صنعت
نمیدهد؛ چراکه خودروســـازی
ایران انحصاری اســـت و مادامی
که این صنعت با این رویه فعالیت

میکنـــد ،نمیتوان بـــه بهبود
صنعت خودروسازی امیدوار بود.

در گفتوگـــو بـــا «فرهیختگان»

میگویـــد« :بایـــد دیـــد آیـــا
خودروســـازان چینی میتوانند

خودروهای چینی و صادرات آن به بازارهای آســـیای میانه،

چینی در منطقه مطرح باشد ،متاسفانه مسئوالن نتوانستند

هم نمیتواند وجود چین را کتمان کند؛ اما موضوع شراکت

بهعبارت دیگر آیا میتوان به توان آنها در صنعت خودروسازی

نداریم چون چین تولیدکننده بزرگ دنیاست و حتی آمریکا
بستگی دارد که هدف از شراکت چه باشد .فرض کنید ایران

براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس

در صنعت خودروسازی کشور در سالهای اخیر رخ داده،

هیچ صنعت خودروسازیای نداشت؛ در این صورت با تعرفه

داخل نســـبت به تولید کل خودروهای سواری در سال 96

که معموال شرکتهای خودروسازی مونتاژکار پس از مدتی

دیدگاه این است که چرا باید خودرو تولید کنیم؟ میتوانیم

درصد رسید .این روند افزایشی در پنجماه نخست سال 97

رفتهاند .درواقع هرگاه شـــرکتهای ایرانی در همکاری با

این شـــیوه رضایت کامل دارند؛ چراکه همیشه خودروهای

مشکل به ســـمت شـــرکتهای چینی رفتهاند .متاسفانه

که یک واردکننده خودرو است ،در چشمانداز  2020خود

شورای اسالمی ،سهم خودروهای سواری چینی مونتاژ در

در مقایســـه با سال  95کشـــور با  3/6درصد رشد به 15/9
نســـبت به پنجماه اول سال  96ادامه یافت و به سهم 17/8
درصد رســـید .آمار انجمن خودروسازان نشان میدهد در

مونتـــاژ ،یک مدل را متوقف کرده و بهســـراغ مدل دیگری
شرکتهای اروپایی با مشـــکل مواجه شدهاند ،بدون حل

صفر خودرو وارد کـــرده و از آن لذت میبردیم .درواقع یک
مثـــل عربها خودرو از خارج بخریم و وارد کنیم .عربها از

جدید دارند .جالب اســـت حتی کشـــوری مانند عربستان

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران میتوان با صادرات فرآورده بهجای

خبر

وجودیکحسابقرضالحسنه
بهازای هر ۲ایرانی در بانک ملی ایران

درآمدهای ارزی کشور در دوران تحریمهاست .بهدلیل وجود منابع بسیار

غنی کشور در زمینه نفت و موقعیت استراتژیک کشور در منطقه میتوان
با رویکرد تولید فرآوردههای نفتی و صادرات آنها به بازار گسترده منطقه،

نفت خام این درآمد را از تحریمهای احتمالی مصون خواهد کرد.

اوضاع اقتصادی کنونی در حال ورشکسته شدن است .پیش

از این و زمانی که فرصت داشتیم باید در برخی فناوریهای
داخلیامکاندستیابیبهاینفناوریهارادراختیارداشتیم،
در شروع ،هزینه زیادی دارد و برای سوددهی باید به تولید

انبوه برسد .گاهی این سوال پرسیده میشود که چرا بسیاری

از خودروهای خودروسازان در انبارها مانده یا بهعبارت دیگر،
احتکار شـــده است؟ علت این است که این خودروها نقص
قطعه دارند .قطعهای مانند Ecuکه مجموعهای از چیپهای
الکترونیکی است که خودرو را کنترل میکند .این قطعه در

کشور تولید نمیشود اما اگر از همین امروز تولید آن را آغاز
کنیم هرچند نمیتوانیم بـــا تولیدکنندگان اروپایی رقابت

کنیـــم ،اما توانایی تولید مدلهای قدیمیتر را داریم؛ فقط
کافی است دست بهکار شویم.

وی تاکید میکند« :تنها کشـــوری که در دنیا همه قطعات

و مواد مورد نیاز خود را در داخل کشور خود تولید میکند،
آمریکاست زیرا آمریکا کشـــور وسیعی است و انواع معادن

در این کشـــور وجود دارد؛ اما کشوری مانند ژاپن همه مواد
تولیدی خـــود را از خارج وارد میکند؛ چراکه تولید بعضی
از قطعات در داخل کشـــور بهصرفه نیســـت .این موضوع

درمورد ایران کمی متفاوت است؛ معتقدم درصورت تحریم

که لزوما به ایربگ نیازی نداشته باشد».

خود حضور پیدا کنیم .وجود بازار گستردهتر خود تضمین مناسبی جهت

گسترده فروش ،حجم کم محموالت و معامالت مالی خرد نسبت به فروش

کاکایی معتقد است در حال حاضر صنعت ایران با توجه به

کنیم یا اینکه طراحی خودرو را بهگونهای دســـتکاری کنیم

میرسیم .این ارقام نشاندهنده پتانسیل باالی حال حاضر در منطقه

کاست بهنحوی که وجود مزیتهای فروش فرآوردههای نفتی ازجمله بازار

فرصتسوزی بهجای فرصتسازی

تحریمها هستیم یا باید به علم ساخت چاشنی دست پیدا

کشور هند ،ترکیه و پاکستان به رقمی بیش از  400میلیون لیتر در روز

منطقه با اقتصاد کشور ،میتوان تا حد امکان از اثرات اقتصادی تحریمها

نیست که فناوریهایشان ،فناوریهای دست دوم باشد.

چاشنی آن تنها در انحصار آمریکاست .بنابراین اگر ما نگران

است .بهعنوان مثال با بررسی میزان مصرف بنزین و گازوئیل تنها در سه

تامین بازار منطقه بهجای صادرات نفت خام ،ضمن گره زدن اقتصاد

نگاهشود،طبیعتاچینیهاشریکخوبینیستند.حتیبعید

مجموعه ایربگ در کشـــورهای مختلف تولید میشود ،اما

منطقه که دارای پتانسیل مناسب جهت ورود باشد ،بازار فرآوردههای نفت

در معادالت سیاسی نیز میشود .بنابراین با تولید فرآوردههای نفتی و

به هر حال وقتی از منظر یک کارشناس ایرانی به این موضوع

و حتی چینیها نیز این چاشنی را از آمریکاییها میخرند.

از آسیبهای ناشی از تحریمها حفظ کرد .ازجمله بازارهای موجود در

راهبردی با این کشورها موثر واقع شود که موجب حضور پررنگتر ایران

متنوع است دائما خودروهای متنوع به بازار عرضه میکنند.

یک چاشنی انفجار دارد که تولید آن در انحصار آمریکاست

تولید فرآوردههای نفتی از نفت خام و عرضه آن به بازار منطقه کشور را

درآمدهای ارزی کشور را تضمین میکند ،میتواند در گسترش پیوندهای

نیاز دارید به اجبار به شما میدهند و چون محصوالتشان

چندان میکند .برای مثال ایربگ تعبیهشده در خودروها،

در مقابل تحریمها آسیبپذیری باالیی داشته باشد .از این رو میتوان با

منافع این کشورها را به منافع کشور گره زد .این رویکرد ضمن اینکه

باال ببرند .سیاست چینیها به این شکل است که چیزی را که

امـــر ضرورت تالش برای تولید برخی قطعات در داخل را دو

بخصوصی در این مشتریان ایجاد نکرده است .این امر باعث شده کشور

اجازه را به ما میدهد که در بازارهای بیشتری جهت فروش محصوالت

نکنید چینیها بهدنبال اینهستند که تولید را در کشورخود

اجـــازه فروش آن قطعه را به کشـــور دیگری نمیدهد .این

اخیر عمدتا مشتریان ثابت جهت فروش نفت خام خود داشته و تنوع

جدا از دو محصول اشارهشده ،وجود فرآوردههای نفتی بسیار متنوع این

و درازمدت هســـتم ،چینیها شریکی خوبی نیستند .شک

برخی قطعات در انحصار یک کشـــور اســـت و تولیدکننده

بهدلیل تحریم را جبران کرد .به گزارش «فارس» ایران در طول دهههای

گازوئیل در منطقه خود نشانگر لزوم سرمایهگذاری در این زمینه است.

شراکت را درمییابیم .باید بدانیم اگر بهدنبال توسعه پایدار

هم میتوانیم قطعه وارد کنیم اما مشکل اینجاست که تولید

نفت خام به بازار منطقه ،در کوتاهمدت کاهش درآمدهای نفتی

جهت ورود به آن است .ضمن اینکه روند رو به رشد مصرف تنها بنزین و

به گفته وی ،اگر از این منظر به صنعت خودرو بنگریم مفهوم

و کارشـــناس صنعت خودرو نیز

اتکاکرد؟پاسخبهاینسوالتیغدولبهاست.ازطرفیچارهای

مونتاژ مدلهای محدودی از خودروهای چینی بوده است

تولید خودرو وجود دارد».

اما هیچگاه صرفه اقتصادی نداشت .در حالی که هر اقدامی

و استراتژی مشخصی برای ادامه همکاری با چینیها ندارند.

از فرصتهای موجود در کشور بهخوبی استفاده کنند .آنچه

از خودروهای لوکس استفاده کنند بازهم برنامهریزی برای

راهبردی ســـرمایهگذاری میکردیم .ما از لحاظ تکنولوژی

شـــریک خوبی برای صنعت خودروســـازی ایران باشند یا

آفریقا و کشـــورهای اروپایی بهعنوان هاب تولید خودروی

باشند .حتی جایی مثل عربستان که ساالنه  280میلیارد

چینیها شریک خوبی
هستند؟
امیرحسین کاکایی ،اقتصاددان

خودروســـازی چینی مشـــخص

بـــه گفته وی ،در حالـــی که ایران میتواند بـــا تولید انواع

به این باور رســـیده که هدف ،تنها لذت بردن و کنترل بازار

نیست بلکه همه کشورها باید به فکر اشتغال و درآوردن پول

آنچه در صنعت
خودروسازی
کشور در
سالهای اخیر رخ داده،
مونتاژ مدلهای محدودی از
خودروهای چینی بوده است
که معموال شرکتهای
خودروسازی مونتاژکار پس
از مدتی مونتاژ ،یک مدل را
متوقف کرده وسراغ مدل
دیگری رفتهاند

نیست و متولیان این بخش برنامه

تصمیم دارد یک تولیدکننده منطقهای قوی باشـــد؛ چراکه

همکاری مجتمع فوالد خراسان و بانک صادرات ایران
برایافزایشظرفیتتولیدفوالدکشور

اطالعات موجود نشان میدهد بهازای هر دو ایرانی ،یک

افزایش یافته است .موجودی حسابهای قرضالحسنه

در بازدیـــد مدیرعامل و هیاتعامل بانک صادرات ایران از

خراسان نیز با اشاره به اینکه در اردیبهشتماه سال جاری

به گـــزارش روابطعمومی بانک ملی ایران ،در حال حاضر

ازجمله تسهیالت ازدواج ،ساخت مراکز بهداشتی و مدارس

ظرفیت تولید فوالد کشور تاکید شد.

برنامههای آتی شرکت برای توسعه ظرفیت تولید را تشریح

دارد کـــه حاکی از اعتماد مردم و تمایل آنها به مشـــارکت

و ...تخصیص مییابد.

حساب قرضالحسنه در بانک ملی ایران وجود دارد.

بیش از  40میلیون حساب قرضالحسنه در این بانک وجود

در امـــور خیرخواهانه و عامالمنفعـــه از طریق بانک ملی
ایران است.

حجم منابع موجود در حسابهای قرضالحسنه پسانداز
این بانک طی سهماه منتهی به پایان مردادماه 20 ،درصد

به پرداخت تسهیالت قرضالحسنه با کارمزد چهار درصد
در مناطق محروم ،آزادسازی زندانیان غیرعمد ،اشتغالزایی

مجتمع فوالد خراسان ،بر توسعه همکاریها برای افزایش

جشن تکمیل زنجیره تولید این مجتمع برگزار شده است،

در این دیدار حجتالله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات

کرد .وی اظهار داشـــت« :در حال حاضر امکان ارائه هزار و

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی ()NPL

صنعتی جمهوری اســـامی ایران محســـوب میشود ،از

شمش و میلگرد است و امیدواریم با همکاری بانک صادرات

درصد اســـت که نشاندهنده تعهد دریافتکنندگان این

این مجتمع خبر داد.

تسهیالت قرضالحســـنه بانک ملی ایران نیز کمتر از دو

نوع تسهیالت است.

ایران با اشاره به اینکه مجتمع فوالد خراسان یکی از افتخارات
آمادگی این بانک برای تامین مالی پروژههای توســـعهای

سیدحسین احمدیســـلیمانی ،مدیرعامل مجتمع فوالد

 ۳۵۰تن محصول به بازار را داریم که این محصوالت شامل
ایران بتوانیم در افق سال  ۱۴۰۴ظرفیت تولید را به سهبرابر
افزایش دهیم ».در حال حاضر سرمایه مجتمع فوالد خراسان

 ۹هزار میلیارد ریال است.

