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سخن اول

دردم از یار است و درمان
نیزهم...
حسن مصیب زاده

مدیر عامل فوالد البرز تاکستان

در مراسم افتتاحیه نخستین واحد نورد بخش خصوصی کشور در
تاکستان ،وزیر وقت صنایع و معادن گفت« :من تبریک می گویم
که جرأت کردید و به این صنعت وارد شدید» .ما در آن موقع
معنای این اظهار نظر را متوجه نشدیم ،ولی اکنون متوجه می شویم
که دچار چه مصائب و مشکالتی شده ایم.
قرار بود عرضه انرژی پس از هدفمندی یارانه ها حداکثر با قیمت
فوب خلیج فارس باشد ،اما نرخ انرژی پس از اجرای قانون
هدفمندی ،چندین برابر این قیمت شد .نرخ ارز هم افزایش پیدا
کرد و بدین ترتیب تولیدکنندگان نورد کشور مجبور شدند شمش
را با قیمتی باالتر خریداری و هزینه های سنگینی را نیز صرف
تولید محصول کنند .از آن سو بدون اجرای بسته های حمایتی،
قیمت را در بورس کاال به طور دستوری تعیین و تولیدکنندگان را
ملزم به عرضه در بورس کردند .به هر حال به این الزام عمل شد
اما با توجه به ساختار معامالت بورس و مشتریان شرکت ها ی
فوالدی ،از این عرضه ها استقبال چندانی نشد .بدین ترتیب باز هم
تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان شدند.
توافقات انجام شده برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان فوالد نیز
مورد عمل قرار نگرفت ،به طوری که در حال حاضر شمش کمیاب
و گران است .بدین ترتیب مابه التفاوت قیمت محصول و مواد اولیه
بسیار پایین است و حتی هزینه حمل کارخانجات را نیز پوشش نمی
دهد .برای تولید شمش از سنگ آهن هم اقداماتی از طرف چندین
واحد بخش خصوصی انجام شده اما در هنگام تمدید جواز تاسیس
از متقاضی تعهد گرفته می شود که از دولت سنگ آهن نخواهد .از
طرف دیگر عوار ض صادراتی سنگ آهن برداشته می شود و سنگ
آهن با قیمتی بسیار پایین در اختیار خریدران خارجی قرار می گیرد.
در این میان سود بازرگانی میلگرد هم کاهش داده می شود که
هیچ همخوانی با حمایت از تولید داخلی ندارد .برخی از مسئولین در
این رابطه گفته اند که کشورهای خارجی با صرف هزینه حمل باال
می توانند محصول خود را به ایران بیاورند و سود ببرند؛ بنابراین
تولید کنندگان داخلی هم باید مکانیسم تولید خود را اصالح کنند تا
سودآوری مناسبی داشته باشند .بنده می خواهم توجه مسئولین را
به این نکته جلب کنم که در ایران سرمایه با نرخ باالی  20درصد
در دسترس است اما در کشورهای دیگر سرمایه با نرخ زیر  5درصد
و حتی صفر در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و چون فوالد
یک صنعت سرمایه بر است و بیشتر هزینه ها به سرمایه بر می
گردد ،ما نمی توانیم در سطح جهانی رقابت کنیم.
بنده به عنوان یک تولیدکننده فوالد ضمن تبریک به دولت محترم
بابت اجرای موفق قانون هدفمند سازی یارانه ها ،از مسئولین تقاضا
دارم حال که ما باید انرژی را با نرخ بین المللی مصرف کنیم،
هزینه سرمایه هم با نرخ بین المللی در اختیار تولیدکنندگان قرار
گیرد .همچنین برای چندمین بار از دولت می خواهم تأمین شمش
کارخانجات نورد بخش خصوصی و عدم استفاده از قیمت های
دستوری در بورس کاال را مورد توجه مضاعف قرار دهد.

اعتراض تولیدکنندگان به کاهش سود
بازرگانیمیلگردهایساختمانی
تولیدکنندگان فوالد به کاهش سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی به  6درصد انتقادات و اعتراضات بسیار وارد کردند و این تصمیم دولت را
موجب تعطیلی ظرفیت بیشتری از خطوط تولید کارخانجات نوردی کشور دانسته اند .این گروه عظیم از منتقدان معتقدند که دولت قصد دارد
به بهانه کاهش قیمت میلگرد و حمایت از مصرفکننده بر رونق واردات بیفزاید .این درحالی است که بسته های حمایتی از تولید و تسهیالت
صنعتی هم چنان معلق است و در این میان صنعت فوالد باید هر روز شاهد تعطیلی ظرفیت بیشتری از تولید فوالد داخلی در بخش خصوصی
و دولتی باشد و در این میان حمایت از تولید ،صنعت و خودکفایی داخلی آیا بی معنا است؟
به دنبال کاهش سود بازرگانی میلگرد از  ۱۱به  ۶درصد ،برخی از کارشناسان
اقتصادی مجددا بر ضرورت کاهش عوارض شمش در جهت حمایت از بخش
خصوصی و تولیدکنندگان نوردی تأکید کردند .در این میان کاهش سود بازرگانی
میلگرد در شرایطی رخ داده که بازار فوالد داخلی از یکسو با کمبود مواد اولیه
و افزایش هزینه تولید محصول نهایی روبهرو شده و از سوی دیگر به دلیل نبود
تقاضای باال و به صرفه نبودن فروش کاال با نرخهای پایینتر برای تولیدکنندهها،
معامالت آن در مقایسه با مدتهای مشابه سال قبل در حد پایینتری قرار دارد.
پس از انتشار این خبر ،قیمت میلگرد در بازار تغییری نکرد .به گفته معاملهگران
بازار آهن ،از آنجا که هزینه تولید محصول نهایی به دلیل کمبود شمش و باال
بودن نرخ شمش وارداتی برای تولیدکنندهها به صرفه نیست ،در نتیجه بازار
عدم کاهش قیمت میلگرد را در خود داشت .البته با توجه به باالتر بودن نرخ
میلگرد در بازارهای جهانی نسبت به بازار داخلی ،برخی تجار عقیده دارند
احتمال اینکه قیمت وارداتی میلگرد در حد زیادی کاهش یابد کم است مگر
اینکه فوالدسازان کشورهای همسایه مجبور شوند به دلیل مشکالت نقدینگی
با نرخهایی که در بازار ایران کشش دارد ،محصول خود را صادر کنند .ولی در
هر صورت معضل شمش هنوز وجود دارد.
سوال اصلی تولیدکنندگان این است كه با توجه به کاهش سود بازرگانی میلگرد،
چه تمهیداتی برای تامین شمش فوالدسازان در نظر گرفته میشود؛ چرا که در
غیر این صورت حتی با در نظر گرفتن افزایش حجم واردات ،اگر میزان عرضههای
داخلی کاهش پیدا کند ،برای بازار برآیند خوبی نخواهد داشت .در نتیجه شرایطی
که در بازار ایجاد شده ،نه به نفع تولیدکننده و نه مصرفکننده نهایی است
چراکه نه محصول به وفور در بازار موجود می باشد و نه قیمتها پایین است.
در این مدت کوتاه ،بیشترین انتقادات از طرف انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران صورت گرفت .حمید رضا طاهریزاده ،نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران در این رابطه گفت :در وضعیت کنونی کاهش  5درصدی عوارض
ميلگرد ،چالش دیگری را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت فوالد رقم
زده است که این امر زمینه ساز کاهش ظرفیت تولید فوالد و خروج برخی از
واحدهای صنعتی از چرخه تولید خواهد شد.
طاهریزاده با ابراز نگرانی شدید از کاهش سود بازرگانی میلگرد و تبعات آن
بر صنعت فوالد کشور گفت :دولت به طور ناگهانی و بدون همفکری با انجمن
تولیدکنندگان فوالد ،عوارض ميلگرد را با پنج درصد کاهش داد .نگاه دولت به
این قضیه این است که اقدام اخیر با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده
صورت گرفته است اما باید در نظر داشت که بخش خصوصی آسیب جدی در
این ماجرا متحمل می شود و امکان رقابت در بازار از تولیدکنندگان داخلی
سلب می شود.
وی افزود :در چنين شرايطي اتخاذ تصميماتي از اين قبيل ضربه سنگيني را بر
پيکر توليد داخلي وارد خواهد کرد و اين در حالي است که توليدکنندگان داخلي
طي هشت ماهه اخير به بهانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و همراهي با
دولت افزايش قيمت نداشته و عمال هيچ سودي را براي خود متصور نبوده اند.
حميدرضا طاهري زاده ،با اعالم اين مطلب گفت :با تعيين اين ميزان سود
بازرگاني براي واردات ميلگردهاي ساختماني به ايران ،تغييرات قيمتي اين

محصوالت در بازارهاي جهاني آغاز شده و به ويژه در کشور همسايه یعنی
ترکيه به بهانه جذاب بودن ورود اين محصوالت به بازار ايران ،قيمت ها تا 18
دالر در هر تن افزايش پيدا کرده است.
طاهری زاده خواستار تغییر عوارض ابالغی از سوی دولت شد و گفت:
درخواست ما از دولت برگرداندن سود بازرگانی میلگرد به وضعیت قبلی است،
زیرا در شرایط کنونی نباید خودتحریمی کرد و در بازار تشنج به وجود آورد.
باید توجه داشت که عرضه و تقاضا و برقراری تعادل بین این دو عامل ،بهترین
راه تنظیم بازار هر کاالیی است.
دبير انجمن توليدکنندگان فوالد ايران نیز در اين رابطه گفته است :توليد
ميلگرد کشور دو ميليون و  400هزار تن در سال است که البته اين رقم ،تنها
 50درصد از ظرفيت توليدي کارخانجات داخلي است ،اين درحالي است که در
صورت حمايت ها ،توليدکنندگان ميتوانند اين ظرفيت را به دو برابر کنند.
وي افزود :واردات ميلگرد در سال  89نيز معادل يک ميليون و  400هزار تن
بوده است که به نظر ميرسد اگر ظرفيت کارخانجات به صورت کامل مورد
استفاده قرار گيرد ،حتي بالغ بر يک ميليون تن نيز ،مازاد توليد ميلگرد در
داخل کشور وجود خواهد داشت .بنابراين اکنون زماني نبود که تعرفه ميلگرد
به شش درصد برسد.
خليفه سلطاني با بيان اينکه 50درصد از توليد نهايي فوالد در کشور از طريق
واردات شمش يا محصول صورت مي گيرد افزود :دولت به جاي اينکه تالش
براي تامين مواد اوليه مورد نياز کارخانجات داشته باشد ،واردات محصول نهايي
را تسهيل کرده است.
سیدرضا شهرستانی ،عضو هيئت مديره انجمن در اين رابطه چنین گفت:
کاهش سود بازرگانی را می توان مسکنی برای پایین آوردن قیمت میلگرد
دانست ،اما باید اقدامات بلندمدتی در این زمینه صورت گیرد.
ن که ایران بخش مهمی از نیاز فوالد خود را از طریق
شهرستانی با بیان ای 
واردات تامین میکند ،تصریح کرد :این در حالی است که کشور مراحل رشد و
توسعه صنعتی را میگذراند و باید در این زمینه سرمایهگذاریهای الزم صورت
گیرد تا بهجای واردکننده ،صادرکننده باشیم.
محمد احراميان ،عضو دیگر انجمن ،با اشاره احتمال حذف صدها موقعيت شغلي
در صنعت فوالد اعالم کرد :دولت در حالي سود بازرگاني واردات ميلگردهاي
ساختماني را شش درصد اعالم کرده که در شرايط کنوني به دليل باال بودن
هزينه هاي توليد ،فعاالن اين صنعت قادر به ادامه توليد نيستند.
وي با بيان اينکه احتماال دولت قصد داشته شش درصد به سود بازرگاني اضافه
کند ولي برعکس عمل شده ،افزود :چنانچه دولت قرار است زمينه افزايش
واردات را فراهم کند ،حداقل بايد شرايط امن تري را براي توليدکننده داخلي
فراهم سازد و با کاهش نرخ سود بانکي و فراهم سازي زمينه واردات شمش
فوالد از تعطيلي اين واحدها جلوگيري کند.
قناتي از دیگر اعضای انجمن ،نيز با بيان اينکه دولت به جاي واردات محصول مي
تواند با واردات شمش ظرفيت هاي خالي اين صنعت را فعال کند ،اظهار داشت:
چنانچه هدف دولت از تغيير در تعرفه ميلگرد ،حمايت از مصرفکنندگان است،
اما با تعطيلي توليد مصرفکنندگان ضرر و زيان بيشتري خواهند داشت.
ادامه در صفحه 3
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خبر داخلی
شكايت واردكنندگان فوالد
از بانك مركزي

وزير صنعت ،معدن و تجارت درباره شكايت واردكنندگان
فوالد از عملياتي نشدن خط ريفاينانس گفت :واردكنندگان
ش��كايات خود مبني بر ديركرد بانك مركزي در اجرايي
شدن خط ريفاينانس واردات فوالد را به ما ارجاع دهند تا
موضوع را با مسئوالن اين بانك در ميان بگذاريم.
به گزارش اخبار فوالد ،مهدي غضنفري در توضيح اين مسئله به خبرگزاري مهر گفت:
بانك مركزي اعالم كرده كه خط ریفاينانس براي ارايه به واردكنندگان آماده است .وي
افزود :اگر در اين رابطه واردكنندگان و متقاضيان دريافت تس��هيالت كه مراحل الزم را
سپري كردهاند ،شكايتي دارند بايد به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال كرده تا اين
وزارتخانه آن را به بانك مركزي اعالم كند.
دول��ت براي تنظيم بازار فوالد از حدود دو ماه گذش��ته مصوبهاي را از نظر گذراند كه بر
مبناي آن ،واردات  6ميليون تن فوالد به كشور با استفاده از خط ريفاينانس انجام شود.

گاليه رئيس كميسيون اصل
 90مجلس از عدم تخصيص
سهم  30درصدي توليد

رئيس كميس��يون اصل  90مجلس ش��وراي اسالمي با
يادآوري اينكه در قانون هدفمندسازي يارانهها پيشبيني
ش��ده بود  30درصد از درآمد حاصل از افزايش نرخ حاملهاي انرژي به صورت مستقيم
يا غير مستقيم به بخش توليد اختصاص يابد افزود :متأسفانه عدم تخصيص اين سهم به
بخش صنعت ،امروز به مطالبه جدي و سؤال مردم از مسئوالن تبديل شده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به افزايش هزين ه هاي توليد و عدم حمايت دولت از واحدهاي
توليدي از سوي ديگر تأكيد كرد :مسئوالن بايد در اين خصوص بررسي كارشناسي دقيق
داشته و پاسخگوي مطالبات مردم و عدم اجراي تعهداتشان باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

کاهش سود بازرگانی میلگرد
مورد بررسی مجدد قرار
میگیرد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به نتایج
مثبت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی گفت :ایجاد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت امر مبارکی است که انجمن تولیدکنندگان فوالد پیش از جدی شدن ادغام هم
بر آن تاکید داشته است.
سید رسول خلیفه سلطانی در این رابطه اظهار داشت :آثار مثبت ادغام وزارتخانه های مذکور
طی مدت کوتاهی که از تشکیل وزارتخانه جدید می گذرد ،در صنعت فوالد به طور کامل
مشهود بوده است .اکنون مزیت این تلفیق که سرعت بخشیدن به مشکالت بخش تولید
است برای تولیدکنندگان و اعضای انجمن روشن شده است .وی افزود :ما در جریان پیگیری
موضوع سود بازرگانی میلگرد ،شاهد رسیدگی مجدانه این وزارتخانه جدید بودیم.

اخبار انجمن

جلسه انجمن با وزیر صنعت ،معدن و تجارت

به دنبال اعالم ناگهانی مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی بر کاهش سود
بازرگانی میلگرد ،انجمن موضوع را مورد پیگیری قرار داد که منتج به برگزاری
جلسه با وزیر صنعت ،معدن و تجارت شد .در این جلسه آقای مهندس خلیفه
سلطانی ،دبیر انجمن و آقای مصیب زاده به نمایندگی از اعضای انجمن اعتراض
خود نسبت به مسئله مذکور را بیان داشتند و از دکتر غضنفری خواستند که
اوال ترتیبی اتخاذ کند که از کاهش سود بازرگانی میلگرد قویا جلوگیری شود و
ثانیا تامین مواد اولیه فوالدی از خارج از کشور و اختصاص آن به تولیدکنندگان
صورت عملی به خود گیرد.

یادداشت

خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد :پس از اعالم ناگهانی مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی
بر کاهش س��ود بازرگانی میلگرد ،انجمن موضوع را پیگیری نمود که با توجه به ساختار
وزارت جدید صنعت ،معدن و تجارت ،بررسی مجدد مسئله به سرعت در دستور کار این
وزارتخانه قرار گرفته است.

فوالد مباركه باالترين شاخص
بورس در عرضه محصوالت
تخت فوالدي را داراست

مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه اصفهان اظهار داش��ت:
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان باالترين ش��اخص بورس
كشور را در عرضه محصوالت تخت فوالدي به دست آورده است.
محمد مسعود سميعي نژاد در حاشيه پنجمين نمايشگاه بورس ،بانك ،خصوصي سازي در
محل نمايشگاه بينالمللي تهران با اشاره به اينكه  20درصد سهام فوالد مباركه سهام شناور
است ،گفت :با اين وجود اين شركت نقش اصلي را در بازار سهام بورس به خود اختصاص
داده است.
سميعي نژاد با بيان اينكه در سه ماهه نخست امسال شركت فوالد مباركه اصفهان توانسته به
سود  35درصدي نائل شود ،گفت :اين شركت در شاخصهاي بورس از تمامي شركتهايي
كه در توليد ورق و محصوالت تخت فوالدي فعاليت دارند عملكرد باالتري داشته است.
وي در رابطه با نقد شوندگي سهام شركت فوالد مباركه اصفهان در بازار بورس كه يكي از
سياستهاي مهم اين شركت براي حفظ و جذب سهامداران خود ميباشد ،گفت :خوشبختانه
اين مهم تاكنون  98درصد محقق شده و اين درحالي است كه اين موضوع در هيچ يك از
شركتهاي صنعتي كشور سابقه نداشته است.
مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان ادامه داد :هم اينك سوددهي فوالد مباركه اصفهان
به ميزان قابل توجهي ارتقا يافته اس��ت كه ورود به بورس سهم بسزايي در اين زمينه ايفا
ميكند.

مدیرعامل راه آهن از اعالم
آمادگی ذوب آهن اصفهان
برای تولید ریل خبر داد

مدیرعام��ل راه آهن با اعالم اینک��ه ذوب آهن اصفهان
ب��رای تولی��د ریل اع�لام آمادگ��ی کرده اس��ت ،گفت:
مناقصهای برای برقی کردن مسیر تهران  -مشهد برگزار شده که مکانیزم آن فاینانس با
سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
وي با بیان اینکه برای تهیه ناوگان مس��افری تا زمانی که ظرفیت کارخانههای داخلی
اش��باع نش��ود امکان خرید واگن از خارج وجود نخواهد داشت ،اظهار داشت :مناقصهای
برای برقی کردن مسیر تهران -مشهد برگزار شد که مکانیزم آن فاینانس با سرمایهگذاری
بخش خصوصی است.
صاحبمحمدی درباره تولید ریل گفت :برای تولید ریل ذوبآهن اصفهان اعالم آمادگی
کرده اس��ت که خط تولید راه بیندازد و ما اس��تقبال میکنیم که این امر محقق شود؛ هر
مقدار تولید که انجام دهند ضمانت خرید به آنها میدهیم اما نمیتوانیم پول راه اندازی
خط تولید را پرداخت کنیم.

رونمایی از نرمافزار جامع صنعت

طراح نخستین «ابر نرمافزار» فارسی جامع صنعت گفت:
پس از ۳۸ماه کار و ۴۰۰هزار س��اعت فعالیت تحقیقاتی،
نخس��تین «ابر نرمافزار» فارس��ی زبان جامع صنعت در
کشور طراحی و رونمایی شد.
علی کارآمد افزود :ای��ن نرمافزار یک دیتابیس کامل به
شمار میرود و قابلیتهای رایج مورد نیاز نرمافزارها در آن متمرکز شده است .از این پس
بنگاه های اقتصادی و حتی سازمانهای بزرگ و عریض و طویل دولتی با بکارگیری این
«ابر نرمافزار» میتوانند از همه نرمافزارهای رایج استفاده کنند ،بدان معنی که این نرمافزار
جامع ،میتواند همه خطوط نرمافزاری سازمانها و بنگاه های اقتصادی را تامین کرده و
تحت کنترل خود داشته باشد.
به گفته کارآمد ،این «ابر نرمافزار» از سیستم نگهبانی ورودی سازمانها و ادارات تا نیازهای
باالترین سطوح مدیریتی سازمانها از جمله راهبری کالن ،سیستمهای اداری ،مالی ،صنعتی،
مهندسی و اطالعاتی ،برنامه و بودجه به صورت کالن و خرد را پوشش میدهد.

ذوب آهن اصفهان به
فرابورسپیوست

ذوب آهن اصفهان به عنوان يك ش��ركت مشمول اصل
 44به همراه  3شركت ديگر در فرابورس پذيرفته شد.
مدير پذيرش فرابورس با اعالم اين خبر افزود :ش��ركت
س��هامي ذوب آهن اصفهان كه س��هامدار عم��ده آن را
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران تشكيل مي دهد با داشتن سرمايه
به مبلغ7هزارو  868ميليارد ريال در فرابورس پذيرش شد.
مدیر س��رمایه گذاری و امور س��هام ذوب آهن اصفهان در این باره گفت :در آستانه بهره
برداری از طرح های توسعه و افزایش تولید و آغاز طرح بزرگ شهید کاظمی و همچنین
با پشتوانه حدود نیم قرن تجربه در صنعت فوالد کشور ،ذوب آهن اصفهان در فرابورس
پذیرفته شد و سهام آن به زودی عرضه می شود.
وی يادآور ش��د :طبق قانون 6 ،ماه پس از ورود به فرابورس می توان با کس��ب ش��رایط
الزم وارد بورس شد .وی افزود :اين شركت با پیوستن به فرابورس ،از  10درصد معافیت
مالیاتی نیز برخوردار می شود و اگر سهام شناور شرکت بیش از  20درصد کل سهام باشد،
این معافیت دوبرابر خواهد شد.
به گفته وي ،در فرابورس نظارت هاي متعددي وجود دارد که موجب شفافیت مالی می شود.
همچنين یک مزیت بسیار مهم پیوستن به فرابورس ،امکان استفاده از شیوه های تامین مالی
مانند اوراق مشارکت و غیره است که می تواند موجب تسریع در طرح های توسعه شود.

طرح فوالد سبزوار آماده
واگذاري به بخش خصوصي
است

طرح فوالد س��بزوار با پيش��رفت 60درص��د در خط احياء
مستقيم آماده واگذاري به بخش خصوصي است.
به گزارش اخبار فوالد ،طرح فوالد س��بزوار با پيش��رفت فيزيكي60درصد در خط احياء
مستقيم و حدود 30درصد در كل پروژه همزمان با هفت طرح استاني ديگر توليد فوالد كه
در وزارت سابق صنايع و معادن آغاز شده آماده واگذاري بهبخش خصوصي است.

اقدامات انجمن برای جلوگیری از اجرای مصوبه
کاهش سود بازرگانی میلگرد

نتیجه اعتراض انجمن نسبت به ضرایب مالیاتی
تولیدکنندگان فوالد

پیرو مکاتبه و جلسه انجمن با وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص کاهش
سود بازرگانی میلگرد و مشکالت ناشی از آن ،اعضای هیئت مدیره و تعدادی از
مدیران شرکت های عضو انجمن با دکتر مفتح ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در امور اجرایی جلسه ای داشتند که طی آن موضوع کاهش سود
بازرگانی میلگرد که موجبات نگرانی تولیدکنندگان فوالد را فراهم آورده است،
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مقرر شد جهت بررسی مجدد به
کمیته ای در سطح معاونین وزیر ارجاع گردد.

پیرو اعتراض انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نس��بت به اعمال ضریب مالیاتی %12
ب��رای تولیدکنندگان فوالد و پیش��نهاد کاهش این ضریب که ط��ی مکاتباتی به وزیر
امور اقتصاد و دارایی ،رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران منعکس
گردید ،موضوع در کمیس��یون تعیین ضرایب مالیاتی متشکل از نمایندگان ارگان های
ذیربط مطرح شد و نهایت ًا با تعدیل ضریب مالیاتی تولیدکنندگان فوالد از  %12به %10
موافقت به عمل آمد.
الزم به ذکر اس��ت انجمن برای کاهش ضریب مالیاتی از  %10به جدول پیشنهادی که
طی مکاتبات مذکور مطرح گردیده است ،همچنان به پیگیریهای خود ادامه خواهد داد.

چرا کارخانجات فوالدی با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند؟

جهاندار شکری ،عضو هیئت مدیره جهان فوالد غرب در پاسخ
به این پرسش بولتن اخبار فوالد انجمن اظهار داشت :یکی از
معضالت بیشتر و ش��اید تمام واحدهای نوردی کمبود مواد
اولیه به نسبت ظرفیت تولید است و به همین دلیل کارخانجات
با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می کنند.
به اعتقاد بنده در حال حاضر مهم ترین هدفی که باید دنبال
کنیم ،همین افزای��ش ظرفیت مورد اس��تفاده در واحدهای
تولیدی است تا از این طریق بتوان قیمت را کنترل کرد .برای اینکه یک واحد نوردی بتواند با
ظرفیت نزدیک به صد در صد کار کند باید تولیدکنندگان را حمایت کرد .حداقل این حمایت
می تواند این باش��د که برای تولیدکنندگان ترجیحاتی در نظر گرفت .مثال می توان امتیاز
واردات شمش را به تولیدکننده داد و در ازای آن محصول نهایی گرفت .راهکار دیگر اولویت
برای اعطای تسهیالت ریفاینانس است .بدین ترتیب هم چرخ صنعت می چرخد ،هم اشتغال
ایجاد می شود و هم قیمت کنترل خواهد شد.

ما در کشور طرح هایی داریم که منتظر تزریق منابع از صندوق توسعه ملی است .ذوب آهن
بیستون یکی از این طرح ها است که تمام سرمایه گذاری های انجام شده همه بر مبنای
تس��هیالت مصوب صندوق توسعه ملی صورت پذیرفته اما اکنون بیش از یک سال است
که تسهیالت وعده داده شده پرداخت نشده است .اگر مجوز برداشت از منابع این صندوق
صادر شود و تسهیالت مذکور پرداخت گردد ،افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی منطقه را
به دنبال خواهد داشت.
یک موضوع دیگر که شاید برخی از همکاران از آن اطالع نداشته باشند ،بحث تفاوت نرخ
ارز برای پرداخت تسهیالت ارزی است .موضوع از این قرار است که اگر شما تسهیالت ارزی
گرفته باشید و برای پرداخت قسط تسهیالت به بانک مراجعه کنید ،نرخ ارز برای مناطق آزاد
برای شما محاسبه می گردد و دلیل آن هم کمبود ارز عنوان می شود .سوال اینجاست که
با این همه مسائل ریز و درشت ،بخش خصوصی چگونه می تواند در مسیر جهاد اقتصادی
حرکت کند؟ آیا وظیفه دولت نیست که به صحبت دلسوزانه فعاالن و کارشناسان صنعت
فوالد گوش فرا دهد و مشکالت تولیدکنندگان فوالد را حداقل زیادتر نکند؟

جناب آقای همامی
مدیر عامل شرکت تعاونی نوردکاران
فوالدی ایرانیان
بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی تسلیت عرض نموده
و از پروردگار متعال برای ایش��ان علو درجات و برای بازماندگان
صبر خواستاریم.
مدیریت و پرسنل انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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خبر خارجی
اميدواري شركت هاي
آلماني فوالد نسبت به آينده
بازار

ب��ه گزارش اخبار فوالد به نق��ل از متال بولتن ،در
گزارش مالي شركت آلماني شركت تيسن كروپ
آمده است كه“ :هيچگونه ريسكي وجود ندارد كه ما را تهديد كند و ما نسبت به
آينده خوشبين هستيم” .تيس��ن كروپ اعالم كرد كه در نظر دارد ساختارهاي
خود را بازسازي كرده از جمله فروش واحدهاي ضدزنگ خود را آغاز كند ،اگرچه
بازار سهام و سرمايه در اروپا در شرايط مطلوبي قرار ندارد.
سال گذشته سود تيسن كروپ كه دومين فوالدساز بزرگ اروپاست 16 ،درصد
افزايش داش��ته و اين ش��ركت ميخواهد قيمتهاي خ��ود را افزايش دهد تا با
كاهش قيمت در بازار مبارزه كند .كارخانه فوالدسازي فوست آلپين در اتريش كه
كوچكتر از تيسن كروپ است ،محتاطانهتر از خطرات پيش رو صحبت ميكند.
“بحرانهاي بدهي در حوزه يورو ريسك بزرگي را براي اقتصاد واقعي ايجاد كرده
كه صنعت فوالد در ماههاي آتي با آن مواجه خواهد شد”.
فوست آلپين به نظر ميرسد در شرايط خوبي باشد .اما تا چه مدت اين وضعيت
به همين ش��كل مطلوب باقي خواهد ماند مش��خص نيست ،چون شاخصهاي
اقتصادي رو به نزول هستند.
اين شركت ميگويد :احتماال تا پايان سال  2011مشكلي نخواهيم داشت چون
تقاضاي خودروسازان ،صنايع انرژي ،مهندسي مكانيك ،راهآهن و صنايع هوافضا
مطلوب است ،اما فوالدسازان هنوز نگران هستند كه پس از اين تابستان آرام چه
اتفاقي خواهد افتاد.

تاثير کاهش تولید فوالد چین
بر بازار آمریکا

کاهش تولید فوالد خام ماه آگوست در چین خبر
خوبی برای فوالدس��ازان آمریکایی اس��ت ،چرا که
تولیدکنندگان ورق در تالشند بازار داخلی افزایش
قیمتهای اخیر ورق را بپذیرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ایران ،تولید فوالد چین 0/8
درصد افت كرد و به حدود یک میلیون و  890هزار تن در روز رس��ید؛ در حالی
ک��ه در ماه جوالی  1/910میلیون تن در روز بود .انجمن آهن و فوالد چین نیز
پی��ش از این برآورد  1/930میلیون تن را کرده بود .کاهش تولید فوالد چین و
همچنین اعالم افزایش قیمتهای بائو استیل خبر خوبی برای بازار فوالد داخلی
و قیمتها است .چین یکی از بزرگترین صادرکنندگان فوالد در جهان است و
بزرگترین فوالدساز دنیا نیز هست .افزایش قیمتها در چین به این معنا است
که قیمتها در آمریکا هم باال میرود .از این رو این خبر از افزایش قیمت اخیر
آمریکا حمایت میکند .در ماه آگوست آمریکاییها قیمت ورق را در دو مرحله و
جمعا حدود  100دالر باال بردند.

انتظار بهبود معامالت ورق در
روسيه

ب��ازار ص��ادرات ورق روس��یه و اوکراین هم چنان
ضعیف است ،اما تولیدکنندگان همچنان به دنبال
افزایش قیمت هستند .قیمت پیشنهادی ورق گرم

اکتبر۷۰۰تا  ۷۱۰دالر در دریای س��یاه و بالتیک ش��نیده میشود .ایران خریدار
اصلی ورق گرم کارخانه «امامکا» به قیمت ۷۱۰دالر است .از آنجا که خریداران
اصلی یعنی اروپا ،خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه مشکل مالی دارند ،بیشتر
معامالت در حداقل قیمت انجام شده است .به گفته فعاالن بازار ،تقاضا از هفته
هاي قبل کمی بهتر شده است و انتظار میرود تقاضا در ماه اکتبر افزایش یابد.

آرامش در بازار قراضه
عربستان و امريكا

قیمت قراضه در عربستان پس از ماه رمضان ثابت
مانده چون بهرغم بازگش��ت ساعات کاری بازار به
قبل از م��اه رمضان ،باز هم تقاضا بهبود نداش��ته
است .فعاالن بازار معتقدند تا پایان ماه فرصت برای
افزایش تقاضا هست و به افزایش قیمتها کمک خواهد كرد.
قیمت فعلی قراضه عیار پایین در عربستان  320دالر در هر تن است که از هفته
دوم جوالی تاکنون تغییری نکرده است.
در همين حال قیمت قراضه در آمریکا نيز در ثبات است .شاخص قیمت قراضه
خرد ش��ده در بازار داخلی این کش��ور طبق گفته استیل ایندکس  456دالر هر
النگ تن است که  3دالر نسبت به یک هفته قبل رشد کرده و نسبت به یک ماه
قبل تنها یک دالر هر النگ تن باالتر است .قراضه خرد شدهای که برای تعیین
پرمیوم محصوالت فوالدی اس��ت نیز  450دالر هر النگ تن و برای سومین ماه
متوالی ثابت بود .به نظر تحلیلگران شاید قیمت قراضه در آمریکا در ماه اکتبر باال
برود ،چون تقاضای جهانی باال میرود و دیگر تعطیالت تابستانی اروپا ،ماه رمضان
خاورمیانه و بارانهای موسمی شرق آسیا هم به اتمام رسیده است.

(ادامه از صفحه)1

بهروز سلیمانی ،عضو دیگر انجمن با اشاره به کاهش نرخ سود بازرگانی
میلگرد گفت :به لحاظ هزینههای تولید برای واحدهای تولیدی فوالد به
ویژه نوردی واردات میلگرد به صرفهتر از واردات شمش خواهد بود.
این عضو فعال انجمن اظهار داشت :قیمت تمام شده نرخ هر کیلو میلگرد
در داخل کشور با احتساب شمش وارداتی  830دالری ،هزینههای گمرکی
و ترخیص ،هزینه حمل و نقل و تولید یک هزار تومان ميشود .از این
رو عرضه این محصول به نرخ  850تومان در بورس کاال و  920تا 930
تومان در بازار غیررسمیچه توجيحي میتواند به همراه داشته باشد.
بهروز سلیمانی تصریح کرد :دولت باید با در نظر گرفتن هزینههای

قيمتهايجهاني

تولید و هدفمند کردن یارانهها هر چه سریعتر برای جلوگیری از بروز
مشکالت احتمالی تولید و اشتغالزایی ،سیاست حمایتی جدی اتخاذ کند.
لذا درخواست داريم هر چه سريعتر بخشنامه کاهش  5درصدی عوارض
میلگرد لغو شود و با واردات شمش و توزیع عادالنه به کارخانههای تولید
داخلی ،رونق به صنعت فوالد کشور برگردد.
اما پس از اعتراض توليدكنندگان فوالد به كاهش تعرفه ميلگرد ،وزير
صنعت ،معدن و تجارت در این خصوص گفت :كشور همواره بخشي از
نياز ميلگرد خود را از طريق واردات تامين ميكند كه متاسفانه امسال به
علت باال بودن تعرفه ،در اين بخش كاستيهايي وجود داشت.

غضنفري افزود :كاهش تعرفه ميلگرد به  6درصد براي ترغيب واردات
ميلگرد و تامين نياز داخلي از سوي دولت صورت گرفته است ،اما اگر
توليدكنندگان ،توليدات خود را به بازار وارد كرده و قيمت را كنترل كنند،
تعرفه ميلگرد باال خواهد رفت و به حالت قبل بازخواهد گشت.
گفتههاي وزير صنعت ،معدن و تجارت در شرايطي است كه بخشخصوصي
بارها اعالم کرده است که ميتواند تمام ميلگرد مورد نياز كشور را توليد کند و
اگر دولت به جاي اختصاص منابع به واردات ،آن را به توليد تزريق كند ،آنگاه
ظرفيتهاي خالي توليد ميلگرد فعال شده و بدون نياز به واردات و كاهش
تعرفه ،كمبود در تامين نياز داخلي جبران خواهد شد.

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
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* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.










































اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:صاحب امتیاز
 سیدرسول خلیفه سلطانی:مدیر مسئول
 حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی:سیاستگذاری
 سید احمد عسکری:سردبیر
 وحید یعقوبی:مدیر اجرایی
 مژگان پایندهداری نژاد:گرافیک و صفحهآرایی
 جهاندار شکری و مهندس هژبر-  آقایان مصیب زاده:با تشكر از
 مهندسآسیهسیدعلیانوحمیدفاروقی:همکاراناینشماره
34  پالک،کوچه اسعدی، ضلع جنوبی پارک ساعی، خیابان ولیعصر، تهران:آدرس
88708063 -88708064 :تلفن
88708065 :فکس

1390 شماره بیست و دوم نیمه اول مهرماه

قیمتهایداخلی

90  نیمه دوم شهریورماه- قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
)کیلوگرم/ ریال:(واحد

شهریور ماه
نیمه دوم-قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران


 نیمه دوم شهریور ماه-قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
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شهریور ماه
 نیمه دوم-قیمت ورق سیاه در بازار تهران






































































































روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران





















































































































































آجدار
میلگرد
































































































































































































نیمه دوم شهریور ماه-قیمت ورق روغنی در بازار تهران

میلگرد ساده
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