
125

دى
صا

اقت
مه 

هنا
ما

به گزارش روابط عمومــى هلدینگ فوالد متیل، 
مهندس ســید رحمان فقیر میرنظامى، مدیرعامل 
شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان اراك به عنوان 
یکى از شــرکت هاى هلدینگ فــوالد متیل که در 
زمینه فروش محصوالت فوالدمبارکه و ســاخت 
واگن هــاى بارى فعالیت دارد، بــا اعالم این خبر 
اعالم کرد: شــرکت صنایع آهن و فوالد درخشان 
اراك در ادامه فعالیت هاى ساخت واگن، به تازگى 
با شرکت "سریر لجســتیک هوشمند ایرانیان" که 
وابسته به شــرکت معدنى و صنعتى چادرملوست 
و حمل ونقل ترکیبى انجام مى دهد وارد همکارى 
شده و طى مناقصه اى، مقرر شد تعداد 200  واگن 

به این شرکت تحویل دهد.  
وى بــا اعالم اینکه با توجه بــه قرارداد منعقد 
20 دســتگاه واگن تحویل  شده، در ماه گذشته 
داده شد و 20 دســتگاه نیز در (آبان ماه 1401) 
تحویل داده خواهد شد، تصریح کرد که شرکت 

فوالد  و  آهن  "صنایع  شــرکت 
درخشــان اراك" به عنوان یکى 
از شــرکت هاى هلدینگ فــوالد متیل، از 
توانسته  مهرماه،  تا  جارى  ســال  ابتداى 
150دســتگاه به ناوگان حمل ونقل کشور 
تحویل دهد و امید مى رود تا پایان ســال 
حدود 350 دستگاه واگن به مشتریان خود 

در سطح کشور تحویل نماید.

در صنعت واگن سازى است، با این حال مشاهده 
مى کنیم منابــع مالى تولیدکننــدگان که از طریق 
فروش مدت دار حاصل مى شود، به عنوان یک راه 
براى برون رفــت جهت جلوگیرى از توقف تولید 

واگن است.
مدیرعامل شــرکت آهن و فوالد درخشان اراك 
گفــت: دولــت در قانون بودجه با هــدف تامین 
ناوگان و کمک مالى به شــرکت هاى حمل ونقل 
ریلى، تســهیالتى در نظر گرفته که مى تواند زمینه 

رونق این صنعت را فراهم سازد.
به گفتــه وى، واگن هایى که در ایران ســاخته 
مى شود، به دلیل اینکه بخش عمده اى از مواداولیه 
آن در داخل کشــور تولید مى شــود، بــه مقدار 
زیادى از خروج ارز از کشــور جلوگیرى مى کند؛ 
هم چنین از دیگر مزایاى ساخت واگن در کشور، 
اشتغال  ایجاد  همیشــه  چراکه  است؛  اشتغال زایى 
یکى از چالش هاى دولت بوده و مى توان از این راه 
تا حدودى به ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد. 

مهندس میرنظامى موفقیت هاى حاصل شــده را 
جز با حمایــت مدیریت فوالدمبارکه و فوالدمتیل 
میســر ندانســت و ابراز امیدوارى کرد، با تداوم 
ایــن فعالیت ها از همه ظرفیت هاى موجود در این 

شرکت بهره بردارى خواهد شد.
گفتنى اســت، امروزه در حوزه معدن و صنایع 
کمبود  چالش هــا،  مهم ترین  از  یکــى  معدنــى 
توســعه هاى زیرســاختى از جملــه حمل ونقل 
ریلى بوده و این درحالى است که در افق 1404
و رســیدن به اهداف تعریف شــده در صنعت 
فوالد کشــور، نیاز بــه 56 هــزار واگن وجود 
دارد و درصورتى کــه حمایت از ســازندگان و 
تولیدکننــدگان داخلــى نــاوگان ریلى صورت 
پذیرد، تامین نیاز داخل دور از دسترس نخواهد 
بــود و یکــى از مهم ترین چالش هــاى صنایع 

فوالدى کشور رفع خواهد شد.

اضافه شدن 150 واگن به ناوگان حمل و نقل کشور
:︡ ︋︀ ︡﹚﹨ ️︀﹝﹠﹌ ﹁﹢﹐د ﹝︐﹫﹏ ا﹡︖︀م︫ 

صنایع آهن  و فوالد درخشــان اراك، با شرایط 
موجود، مى تواند، 150دســتگاه از 200 دستگاه 

را تا پایان سال تحویل دهد.
میرنظامى افزود: هم چنین شرکت صنایع آهن و 
فوالد درخشان اراك با شرکت ترکیب حمل ونقل 
وابســته به صندوق کارکنان راه آهن نیز قراردادى 
منعقد کرده و قرار اســت 50 دستگاه واگن کفى 

چند منظوره تولید کند.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت آهــن و فوالد 
واگن  سازنده  شرکت هاى  توان  اراك،  درخشان 
در ایران براى تامین نیاز ناوگان ریلى قابل قبول 
است و این بخش از صنعت مى تواند نیاز کشور 

به واگن را تامین نماید.
وى با اشــاره بــه اینکــه درحال حاضر برخى 
مشــکالت و چالش ها براى تولیدکنندگان واگن 
در کشــور وجود دارد، خاطرنشان کرد که کمبود 
منابع مالى یکى از مشــکالت و چالش هاى اصلى 


