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و ما ادراک ما البانک!
گالیه های تولیدکنندگان فوالد از عدم تحقق وعده های بانکی دولت

سخن اول
ضرورت "نگاه خاص" سیستم بانکی
و مالیاتی به تولیدکنندگان فوالد
حمید رضا طاهری زاده

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
با توجه به تاثیرگذاری صنعت فوالد در توســعه اقتصادی و پتانسیل باالی
این صنعت برای رشــد اقتصاد غیرنفتی کشور الزم است حمایت بهتری از
این صنعت صورت پذیرد اما متاســفانه در حــال حاضر حمایت الزم از این
صنعت استراتژیک و پرمزیت صورت نمی گیرد و تولیدکنندگان فوالد به غیر
از رکود طوالنی بازار ،گرفتار یک مجموعه مشــکالت اساسی می باشند که
الزم است دستگاه های دولتی با همراهی تشکل های صنفی همانند انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران مشــکالتی که سد راه تولید فوالد کشور است را
بشنوند و برای آن راهکاری عملیاتی بیندیشند .اگرچه ما در انجمن با مشورت
و همیاری همکاران پرتــاش مان در تک تک واحدهای فوالدی به راه حل
هایی برای هر یک از گرههای موجود بر پیکره تولید فوالد کشور دست یافته
ایم اما همچنان مشــکالتی که در ادامه به آن اشاره می شود جزو مشکالت
اولویت دار فوالدی ها به شمار می آید.
دو اصل که به مشــکالت رکود بازار فوالد دامن می زند ،رویه های جاری در
نظام بانکی و نظام مالیاتی کشــور است .عالوه بر نرخ باالی سود تسهیالت
بانکی و مشکل نقدینگی واحدها ،مسائلی همانند سلیقه ای عمل شدن در
خصوص ارزش افزوده ها مشکالتی را برای زندگی شغلی تولیدکنندگان فوالد
ایجاد کرده اســت و باید این روند اصالح شود تا ممیزی ها سلیقه ای نباشد
و سرممیزها بدون محاسبات منطقی با کارخانجات فوالدی برخورد نکنند.
اگر بخواهیم به صورت شفاف دغدغه بانکی و مالیاتی تولیدکنندگان را مطرح
کنیم بیشتر به این مسائل و موضوعاتی از این قبیل بر می خوریم که به صورت
خالصه از نظر می گذرد:
  برخورد ســلیقه ای برخی از ممیزان مالیاتی :سلیقهای عمل کردن
ممیزها و ســرممیزها که به بررســی گزارش عملکرد شرکت های
میپردازند .در حالی که مؤديان خواستار انعطاف و رفتار منطقی در
این خصوص هستند.
  ضعف قوانین مالیاتی و عدم اجرای معافیت های مالیاتی :برای نمونه
گاهاً اعالم شده است که برخی مناطق محروم معاف از مالیات است
اما در عمل این معافیت های مالیاتی اعمال نمی شود و االن می بینیم
که واحدهایی که در آن مناطق و برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی
احداث شده اند دچار مشکالتی از سوی اداره دارایی شده اند.
  مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده  :مشکالت مربوط به مالیات بر
ارزش افزوده در برخی از زنجیره های فوالد مثل قراضه برای همکاران
ما پیش آمده است و از آنجا که به تعبیری گاهاً کامیونی جمع آوری
می شود و نمی توانند فاکتوری ارائه دهند ،همین نداشتن فاکتور و
کد اقتصادی در برخی حلقه ها مشکالتی برای آنها ایجاد کرده است.
  کدهای اقتصادی غیرمعتبر خریداران :بعضاً مشاهده شده که برخی
از خریداران محصوالت فوالدی کدهای اقتصادی غیرمعتبر ارائه می
دهند و جالب است که در این مواقع شرکت فوالدی فروشنده مقصر
شناخته می شود؛ در حالی که اینجا اداره ثبت باید پاسخگو باشد وگرنه
فروشنده در مقامی نیست که بخواهد اعتبار کد اقتصادی را تایید و
مورد بررسی قرار دهد.
  نبش قبر پرونده های ماضی :علیرغم اینکه برخی از پرونده های مالیاتی
شرکت های فوالدی بسته شده است و برگ تشخیص قطعی صادر
شــده است ،دوباره متمم بر روی آن پرونده ها می گذارند و به نوعی
پرونده بسته شده دوباره به جریان می افتد.
  باال بودن ضرایب مالیاتی و رقم باالی جرایم مالیاتی :جرایم عملکرد
ادامه در صفحه 2

وحید یعقوبی

حـدود یـک سـال پیـش بـود کـه رئیـس جمهـور در همایـش تبییـن سیاسـتهای
اقتصـادی دولـت یازدهـم در جمع فعـاالن اقتصـادی از تدبیر دولت برای حل مسـائل
و مشـکالت بانکـی کشـور گفـت و از الیحه ای که دولـت برای رفع موانـع تولید آماده
کـرده و بـه مجلس فرسـتاده اسـت ،همـان روز هم اصطلاح «و ما ادراک مـا البانک»
را بـر زبـان آورد کـه تشـویق حضـار را به دنبال داشـت .اکنون بیش از یک سـال از آن
تاریخ گذشـته اسـت .الیحه به قانون تبدیل شـده و آیین نامه های اجرایی این قانون
هـم در حـال تدویـن و ابالغ اسـت ،از جملـه آیین نامه اجرایـی ماده  .20مـاده ای که
امیـد طیـف عظیمی از تولیدکننـدگان را به تدابیـر دولت مضاعف کرده بـود ،ماده ای
بـرای حل مسـئله بغرنج و پیچیده معوقـات ارزی واحدهای تولیـدی .اما حاال که چند
روز از ابلاغ ایـن آییـن نامـه مـی گـذرد ،به نظر می رسـد امیـد فوالدی هـا کمر نگ
شـده اسـت .دلیـل آن هم بـه تناقضات بین آییـن نامه اجرایـی و مـاده قانونی مذکور
بـر مـی گردد که به اعتقاد کارشناسـان هـدف نهایی یعنی رفع موانـع تولید را محقق
نمـی سـازد .نگاهـی اجمالی به ایـن تناقضات در درک مسـئله مثمر ثمـر خواهد بود:

یک اختالف نرخ ساده!

در تبصره  1ماده  20قانون رفع موانع تولید آمده که «گیرندگان تسهیالت موضوع این
ماده از تاریخ ابالغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش
را بــا بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کننــد» .اما حاال در آیین نامه این ماده نرخ ارز
مرجع مالک تسویه قرار گرفته است ،حتی برای اشخاصی که قبل از تاریخ تولد ارز مرجع
تسهیالت گرفته اند! در حالی که نرخ ارز قبل از تاریخ تولد ارز مرجع یعنی  7بهمن ماه
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علیرضا رشیدی :فوالد ایران بازنده اصلی کاهش ارزش یوان چین است.
فوالدسازهای چینی با کاهش ارزش یوان دیروز شروع به تخفیف تا  10دالر بر تن
به مشتریان صادراتی خود نمودند .قیمتهای بیلت ارائه شده به مشتریان صادراتی
حاال  295دالر بر تن است .تنها  1روز بعد از کاهش ارزش یوان چین ،دولت هند
تعرفه واردات فوالد را  %2.5افزایش داد! تعرفه واردات فوالد هند پیش از این و در
ماه جوالی به  %10افزایش یافته بود .سوال این است که ایران که  %25فوالد کل
خاورمیانه را مصرف می کند چه زمانی دست بکار خواهد شد؟
رضا زائر حیدری :تعرفه واردات فوالد در شرایط کنونی یک تعرفه بازدارنده
نیست و تنها به یک منبع درآمد برای دولت تبدیل شده است .متاسفانه
سازمانهای تصمیمگیرنده از شرایط واقعی کارخانههای فوالد و تعداد واحدهایی
که متوقف شده اند و یا با زیان به تولید ادامه میدهند بی اطالع هستند و یا
واقعیتها را نادیده میگیرند .
بردیا احرامیان :در مورد ایران با وجود منابع و ذخایر معدنی و انرژی ونیز واقعیت
اینکه با معضل بیکاری باال مواجه هستیم ،کماکان می باید به مسیر صنعتی شدن
ادامه بدهیم ،ولی آیا تا به حال فکر کرده ایم چه مدلهای جایگزینی پیش رو ما است؟
به نظر می رسد یکی از بهترین روشهای جایگزین مدل فعلی (که مبنی برسرمایه
گذاری پروژه محور است) ،سرمایه گذاری در اول خط یعنی خرید شرکتهای فنی و
مهندسی و یا تولید کننده ماشین آالت که دارای تکنولوژی روز بوده و ازطریق تحقیق
و توسعه پیشرفت می کنند ،باشد.

 90پایین تر از  1226تومان بوده است .به ویژه در خصوص صنعت فوالد اکثر طرحهای
تسهیالت گیرنده از صندوق ذخیره ارزی ،در سالهای  87تا  89اقدام به این کار کردهاند
و این تغییر نرخ که مغایر با نص صریح قانون هم هســت ،نه تنها به بهبود اوضاع این
شرکتها کمک نخواهد کرد بلکه تحقق هدف دولت و مجلس یعنی رفع موانع تولید را
هم با مشکل اساسی مواجه می کند.

 20درصد نرخ سود و حداقل  25درصد تسویه

نــکات حائز اهمیت دیگری هم در آیین نامه وجــود دارد .در بند  3ماده  3آیین نامه
مذکور آمده است «:ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند  2برحسب نرخ سود تسهیالت
عقود مشــارکتی به ماخذ  20درصد از تاریخ  1391/7/4تا زمان تسویه بدهی محاسبه
میگردد» به عبارت دیگر اگر یک واحد تولیدی بخواهد بر اساس این آیین نامه بدهی
ارزی خود را در ســال  94تسویه کند ،حدود  60درصد بهره به تسهیالت دریافتی اش
اضافه خواهد شد!  عالوه بر این در ماده  2آیین نامه پرداخت حداقل  25درصد اقساط
سررسید شده جهت اســتفاده از این ماده قانونی تصریح شده است .آیا معنی این کار
حمایت از تولید است؟ آیا قرار است موانع تولید با راهکارهای این چنینی رفع شود؟آیا
واقعا متولیان امر انتظار دارند که واحدهای تولیدی در شرایط رکودی فعلی توان پرداخت
 20درصد بهره و  25درصد معوقات را داشته باشند؟ به نظر می رسد با این آیین نامه
نمی توان انتظار حل رضایت بخش مسائل معوقات ارزی واحدهای تولیدی را داشت و
حتی باید نگران ادامه گرفتاری دولت و صنعت و بانک مرکزی در خصوص معوقات ارزی
واحدهای تولیدی هم بود! و البته همچنان باید گفت « و ما ادراک ما البانک!»

دکتر ضرغامی :اگر دولت به صادرات کاالهای با ارزش افزوده پائین نگاه مثبتی ندارد ،تسهیالتی برای
تولیدکنندگان آن در داخل کشور اعم از معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شود تا صادرات این محصوالت
جزء اولویتهای این تولیدکنندگان قرار نگیرد .در هر صورت تولید این محصوالت اگر نیاز داخل است
پس باید تولید شود و نگاه دولت باید حمایتی باشد و اگر نیاز داخل نیست پس صادرات آن بدون در
نظر گرفتن عوارض بالمانع باشد.
محمد رضا دانشگر  :مدیریت آب در صنعت فوالد از مسائل بسیار مهم در این صنعت است و سال
گذشته نیز سازمان جهانی استاندارد اقدام به انتشار استاندارد  ISO14046نمود که بهطور تخصصی
به مدیریت آب در صنعت فوالد می پردازد.

رسول عرفانیان :ضمن تشكر از جناب آقاي يعقوبي عزيز جهت به اشتراك گزاري آيين نامه
إجرائي ماده ٢٠قانون رفع موانع توليد ،متاسفانه پس از ابالغ آيين نامه اجرائي انحراف در اجرا و
نفوذ ساليق كامال مشهود است به طوري كه در خصوص نرخ ارز عليرغم تاكيد اوليه بر تسويه با نرخ
گشايش ضمن استناد به نرخ ارز مرجع و افزودن سود تسهيالت عقود مشاركتي متاسفانه بازگشت
به شرايط گذشته و تحميل هزينه سوء مديريت به بدنه ناتوان توليد و هدايت بانكها به سمت
بنگاهداري و اجراي سياستهاي غير اسالمي شبكه بانكي مي باشد
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:

و

instagram.com/chilan magazine
chilan magazine

فراخوان ارسال مطلب برای شماره شهریور ماه نشریه چیالن با موضوع:
"تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار و صنعت فوالد ایران در دوران پساتحریم"

لطفا دیدگاه ها ،تحلیل ها و نقطه نظرات خود در رابطه با این موضوع را به ایمیل   chilanmagazine@gmail.comارسال فرمایید.
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خبر داخلی

به گزارش بلومبرگ

ن
افزایش صادرات فوالد ایرا 
پس از لغو تحریم ها

به گــزارش «بولتــن اخبار فوالد» بــه نقل از
بلومبرگ ،ایــران دارای  29میلیارد دالر فرصت
سرمایهگذاری بخش معدنی و بیش از  3هزار معدن فعال است که این مسئله
موجب جذب شــرکت های مختلف از اروپا تا آسیا به این کشور شده است.
ایران قصد دارد تولید فوالد خود را تا سال  2025بیش از دو برابر کند و بعد
از لغــو تحریم ها صادرات خود را افزایش دهد .طبق این گزارش ،هیئت های
آلمانی ،فرانســوی و هلندی در چند هفته گذشــته به تهران ســفر کرده و
برنامههایی در زمینه فرصت های صنعت فوالد ایران برگزار می کنند.

رئیس انجمن از همکاری
فوالدی ایـران و هنـد خبر
داد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با تایید خبر
قرارداد ساالنه  ۲۰۰میلیون دالری ایران و هند
گفت :در مقطع فعلی ظرفیت گندلهسازی مان
نه در باال دست خود که سنگآهن است تناسب دارد نه با پاییندست خود که
مصار ف در صنعت فوالد است.
دکتر سبحانی افزود :برای تامین نیاز خود در فوالدسازی سعی داریم این خال
را با صادرات ســنگآهن به هند و واردات گندله به ایران پر کنیم که در این
راستا با یک شرکت هندی نیز توافق کردهایم.
مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان در ادامه تصریح کرد :بهترین راه این است که
از سنگ داخلی به گندله برسیم .زیرا ظرفیت مان در تولید گندله محدود است
و اگر سنگ مان را به هند ببریم تا به گندله تبدیل شود ،بیشتر به صالح است.
در واقع ناچار هستیم تا یک سال آینده این کار را برای تامین مواد مورد نیاز
تولید فوالد انجام دهیم.
بر اساس این گزارش ،آمارها نشان میدهد ایران در سال گذشته  21میلیون
تن گندله سنگآهن تولید کرده ،در حالی که تقاضا برای این محصول به 29
میلیون تن رسیده است.

حل شدن گرههای نقدینگی
فوالدسازان با کاهش
سهدرصدی قیمت آهن
اسفنجی

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،رئیس هیئت عامل
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در مورد ابالغ لزوم
کاهش سه درصدی قیمت آهن اسفنجی در راستای حمایت از صنعت فوالد
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :باید حرف های تولیدکنندگان
آهن اسفنجی و فوالدسازان شنیده شود .مهدی کرباسیان تاکید کرد :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید هم منافع فعاالن حوزه ســنگ آهن و هم منافع
فوالدســازان را در نظر گیرد و نیاز است به صورت مشترک حرف ها شنیده
شود .براساس ابالغ وزارت صنعت ،معدن و تجارت قیمت آهن اسفنجی باید
سه درصد کاهش یابد تا بخشی از مشکل نقدینگی فوالدسازان جبران شود.

ن فروش در
دکان  ۱۵۰۰آه 
تهران تخته شد

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن با اشــاره به
تعطیلی بخشی از بازار آهن گفت :در حال حاضر
از 4هزار و  200واحد آهنفروشی استان تهران
حدود هزار و  500واحد تعطیل شده است.
محمد آزاد با بیان اینکه در ســایر اســتانها نیز رونــد تعطیلی مغازههای
آهنفروشی افزایش یافته است ،افزود :در برخی شهرها مانند اصفهان و تبریز
مغازهه ای آهنفروشــی تعطیل و یا پروانه خود را تغییر دادهاند .وی تصریح
کرد :آهنفروشان را متهم به عدم پرداخت مالیات میکنند ،اما چرا کسی از
 90درصد خریدار آهن در بورس کاال درخواست پرداخت مالیات نمیکند؟

تالش برای راه اندازی
مجتمع بزرگ فوالد ازنا پس
از 10سال تعطیلی

اســتاندار لرســتان در دیدار از پــروژه های عمرانی
شهرستان ازنا گفت :حدود 10سال از تعطیلی پروژه
بزرگ و عظیــم مجتمع فوالد میگذرد که الحمدهلل

انجمن در پی حل مسائل مالیاتی اعضاء

اخبار انجمن

امروز دوباره با همت مســولین استانی شاهد روند راهاندازی این پروژه هستیم .بازوند
تصریح کرد :این پروژه با سرمایه گذاری  1100میلیارد تومان ،حدود  1500تا 1700
نفر اشتغالزایی مستقیم در پی خواهد داشت.

پيشرفت فوالد قاينات بيشتر از
طرح های فوالدي است

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،نماينده مردم قاينات در
مجلس با بيان اين که مجتمع بزرگ فوالد قاينات از
نظر پيشــرفت فيزيکي از  8طرح ديگر کشور جلوتر
اســت ،گفت :با مشارکت بنياد برکت و ستاد اجرايي
فرمان امام راحل به اين طرح ،تالش بر اين است که
پايان شهريور مرحله اول اين مجتمع به بهرهبرداري برسد.

برنامه ریزی برای احداث گندله
پنج میلیون تنی فوالد بافق

ســید مهدی طالیی مقدم ،فرماندار بافق با اشاره به
ظرفيت ها و پتانســيل هاي معدنی بافق گفت :يكي
از راهكارهاي مهم و كليد راه گشــا در بخش صنايع
جوار معدني احداث گندله پنجميليونتني فوالد بافق
مي باشد كه برخي زيرساخت هاي آن توسط بخش
خصوصي پيگيري و به سرانجام رسيده است.

دبیرانجمنتولیدکنندگانفوالدمطرحکرد :

تقدیر از اقدام مدبرانه وزیر
صنعت

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به برخی
انتقادات نسبت به ابالغیه اخیر وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در خصوص اعالم نســبتهای قیمتی گندله و
آهن اســفنجی اظهار داشت :اینکه یک شرکت سرمایه گذاری به دلیل سهامداری در
چند شــرکت معدنی ،بازار سرمایه را بهانه قرار دهد و بدون توجه به وضعیت بحرانی
کارخانجات فوالد که اتفاقا آنها هم نقش اساسی در بازار سرمایه دارند ،منافع ملی کشور
را قربانی منافع بنگاهی خود کند ،به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست .به گزارش اخبار فوالد،
سید رسول خلیفه سلطانی اضافه کرد :از مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور هم انتظار
می رود به جای میدان دادن به سهامداران این چنینی ،منافع کل زنجیره فوالد را در نظر
گرفته و این اقدام مدبرانه وزیر صنعت که حاصل بیش از یک سال مطالعات و مباحثات
کارشناسی خبرگان صنعت و موسسات معتبر حسابرسی است را مورد تقدیر قرار دهند.

حمایت همه جانبه انجمن از ابالغیه وزیر

در ادامـه پیگیـری هـای انجمـن در خصـوص مشـکالت و مسـائل مالیاتی شـرکت
هـای عضـو ،این بار جلسـه ای در دفتر تحقیقات و سیاسـتهای تولیـدی وزارت امور
اقتصـادی و دارایـی برگـزار شـد .در ایـن جلسـه انجمن چند مسـئله مهـم مالیاتی
تولیدکننـدگان فـوالد طرح و مورد بررسـی قـرار گرفت که از آن جملـه می توان به
ضریـب ضایعات مـورد قبول ادارات امور مالیاتی ،ضرایب تشـخیص درآمد مشـمول
مالیـات (علی الراس) ،مشـکالت مربـوط به مالیات بر ارزش افـزوده در ابتدا و انتهای
زنجیـره فـوالد و چندیـن مورد دیگر اشـاره کرد .یکـی از نتایج این جلسـه نیز اقناع
کارشناسـان و مسـئولین حاضـر در جلسـه و یافتـن راهکارهـای اجرایـی در جهت
رفـع برخـی مشـکالت بـه ویـژه ضرایب ضایعـات مـورد قبـول در فرآینـد تولید(در
حلقـه هـای مختلـف خصوصـا ذوب و نـورد) بود .شـایان ذکر اسـت پیگیـری برای
حـل مسـائل مالیاتـی شـرکت های عضـو در اولویـت اقدامـات انجمن در سـال 94
قرار گرفته اسـت.

پس از ابالغ نسبتهای  20و  47درصدی برای قیمت گندله و آهن اسفنجی بر مبنای
قیمت شمش فوالد خوزستان از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت که حاصل دو
سال مطالعه کارشناسی بود ،اعتراضاتی از سوی شرکت های بزرگ سنگ آهنی به این
ابالغیه صورت پذیرفت  .انجمن نیز طی یک نشست خبری با حضور فوالد سازان بخش
خصوصی ،ضمن تشریح روند مطالعات کارشناسی این ابالغیه آن را گامی مهم در جهت
برقراری توازن در زنجیره فوالد برشمرد و تمام قد از آن دفاع کرد  .عالوه بر این طی نامه
ای به کمیسیون های اقتصادی و صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی مراتب تقدیر
خود از ابالغیه وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت را اعالم کرد و تصمیم اخیر وزیر را
نتیجه  دوسال مطالعات کارشناسانه و حسابرسانه دانست که پس از رعایت همه جوانب
احتیاطی و ارفاقات اعمالی برای اجرا ابالغ شده است  .انجمن در این نامه ابراز امیدواری
کرده است که با حمایت مسئولین عالی رتبه کشوری بتوان نظمی استوار را برای تداوم
حیات اقتصادی در کلیه حلقههای زنجیره فوالدی کشور به ارمغان آورد.

ادامه از صفحه  1ضرورت "نگاه خاص" سیستم بانکی و مالیاتی به تولیدکنندگان فوالد
بازارهای آهن مثل بازار آهن پامنار دچار وضعیت نیمه تعطیل شده است و این
و جرایم ارزش افزوده بســیار برای تولیدکنندگان مشکل ساز و وقت گیر است.
وضعیت در شرایط افت تقاضا باعث شده که نقدینگی از  کارخانجات گرفته شود
باالخره وقتی یک سرممیز جرایمی برای یک شرکت فوالدی در نظر می گیرد،
و دوباره این واحدها  مجبور شوند برای احیای خود به بانک ها متوسل شوند که
هزینه های مالی و زمانی زیادی از شــرکت صرف می شود تا ثابت شود جرایم
داستان تسهیالت هم سر دراز دارد!
ناثواب اعمال شده است.
  انعطاف ناپذیری و ســختگیری امور مالیاتی و تعطیلی بازار آهن :االن با سخت   در خصوص مسائل بانکی هم مشکل ما این است که بانک ها به مصوبات بانک
مرکزی هم پایبند نیستند؛ االن مصوبات بسیار خوبی توسط بانک مرکزی ابالغ
گیری های غیر ضروری و رفتار ســلیقه ای ،هزینه های زیادی به کارخانه های
می شود اما بانک ها آنرا اجرایی نمی کنند.
فوالد بابت گرفتن وکیل و هزینه هایی این چنینی صرف می شود و در کنار آن

در پایان اینکه اگرچه وجود نواقصی در رد دفاتر ،نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و سایر
مواردی که ذکر شد جزو چالش های تولیدکنندگان با سازمان مالیاتی است معتقدیم
مالیات یک تکلیف قانونی است که تولیدکنندگان خود را مکلف به پرداخت آن می دانند
اما قوانین دست و پاگیر مالیاتی نباید انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داده و چالشی برای
صنعت فوالد کشور ایجاد کرده و حیات آن را با خطر روبرو کند .لذا الزم است راهکارهای
عملیاتی همانند؛ قائل شدن تفاوت بین فعالیت های صنعتی و بازرگانی و رفع موانع فوق
مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

تشکیل دو کمیته جدید در انجمن

پس از تشـکیل کمیته های«بازرگانی» و «اسـتاندارد و سیسـتم هـای مدیریتی» و
«آمـوزش» در انجمـن ،بنـا به تصویـب هیئت مدیـره انجمن کمیته های «توسـعه
صـادرات» و «بررسـی هـای اقتصـادی» نیز با حضـور نمایندگان شـرکتهای عضو
انجمن تشـکیل شد.
در نخسـتین جلسـه کمیتـه هـای مذکـور هـم اندیشـی در خصـوص اهـداف و
ماموریتهـا ،تعییـن هیئـت رئیسـه و تدویـن نظام نامه کمیتـه در دسـتور کار قرار
گرفـت تا در جلسـات آتـی تصویب و اجـرای ماموریتهای هر کمیته صـورت پذیرد.
قابـل ذکر اسـت کمیته«حقوقی ،قوانین و مقررات» نیز مـورد تصویب هیئت مدیره
انجمـن قـرار گرفتـه و به زودی تشـکیل خواهد شـد.

عکس نوشت

تصادف اتوبوس با تریلی تیرآهن در کردستان؛ تیرآهن ها از شیشه جلو تا وسط وارد اتوبوس شده است؛
6کشته و  18مجروح!

آيين تشييع شهداي گمنام دفاع مقدس در
ذوب آهن اصفهان
شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.
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خبر خارجی

موسسه مپسگزارش داد:

ادامه روند کاهشی تولید
روزانه فوالد خام چین

بــه گزارش بولتن اخبار فوالد ،به نقل از متال بولتن
کارخانههای تولید کننده فوالد در پاســخ به شرایط
نامطلوب بازار تولید خود را کاهش دادند و به همین
دلیل تولید روزانه فوالد خام در چین در اواســط ماه
جوالی به کمترین میزان خود در طی چهارماه گذشته رسید .بر اساس این گزارش،
کارخانه های عضو انجمن آهن و فوالد چین ( )CISAطی دهه دوم ماه جوالی به
طور میانگین روزانه  1.703میلیون تن فوالد خام تولید کردند که نســبت به دوره
قبل(ده روز گذشته)  %4.1کاهش داشته است ،از اوایل ماه مارس که حجم تولیدات
بیش از  %5افزایش یافته بود که این بیشترین میزان کاهش بوده است .کارخانههای
عضو انجمن آهن و فوالد چین که اغلب کارخانه های متوسط و بزرگ تولیدکننده
فوالد هستند ،تقریبا  %80کل تولید فوالد این کشور را برعهده دارند.
به گفته یکی از کارخانه های تولیدکننده فوالد در شــمال چین ،ادامه روند کاهش
قیمت ها منجر به کاهش تولید فوالد خام در کارخانه ها شده است.

کاهش تعرفه صادرات قراضه
روسیه

به گــزارش بولتن اخبار فوالد ،روســیه از اول
ســپتامبر تعرفه صادرات قراضه را از  10درصد
به  7.5درصد کاهش خواهد داد که در راستای
برنامه کاهش تدریجی آن به  5درصد می باشد.
پس از پیوســتن روسیه به سازمان تجارت جهانی در سال  2012مقرر شد
تعرفه صادرات قراضه کاهش یابد .پیش از اجرای این قانون ،صادرات قراضه
روسیه شامل  15درصد تعرفه بود و از نیمه دوم سال  2012کاهش  2درصد
در سال آغاز شد که تا سال   2017این تعرفه را به  5درصد خواهد رساند.

CIS

افت جزیی قیمت اسلب
سی آی اس

به گزارش بولتن اخبــار فوالد ،اغلب معامالت
اخیــر در  280تا  283دالر هر تن فوب نهایی
شــده که به مقصد امریکا و اروپا بوده است .در
ترکیه قیمت معامالت  285تا  290دالر هر تن
فوب می باشد .متوسط قیمت اسلب صادراتی دریای سیاه بدین ترتیب با 2.5
دالر افت  280تا  285دالر هر تن فوب می باشــد .قبل از آنکه  18ماه قبل
قیمت اسلب سی آی اس  235دالر کاهش یابد حدود  518دالر هر تن فوب
بود از آن زمان تاکنون بازار روندی رو به پایین داشته است.

بـازار فـوالد تـرکیه زیـر
ذرهبیـن

گـزارش اخیـر موسسـه مپـس حاکـی از آن
اسـت کـه در بـازار داخلـی و صـادرات ورق
گـرم ترکیـه قیمتهـا کاهـش یافتـه اسـت.
در بـازار ورق تخـت نیـز اعتمـاد خریـداران کـم شـده  و در کوتـاه مدت
خریـد هـا فقـط برای رفع نیـاز فوری خواهد بـود .در بـازار مقاطع قیمت
معاملات مفتـول کـم شـده و خریدارها ترجیـح می دهنـد عجله نکنند
چـون منتظـر افـت قیمـت بیشـترند .به گـزارش بولتـن اخبار فـوالد ،از
اواخـر ژوئـن قیمـت میلگـرد نیـز نزولی بـوده چرا کـه قراضـه و بیلت رو
بـه پاییـن بـوده انـد .در ایـن بین مصـرف کننده هـا نیز به دنبـال پایین
آوردن قیمـت میلگرد هسـتند چون در سـایر کشـورها نیـز بازارها اغلب
نزولی اسـت.

کاهش تولید فوالد خام در
ژاپن

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی













به گزارش بولتن اخبار فوالد ،پیش بینی می
شود تولید فوالد خام ژاپن در  3ماهه سوم سال
 2015میالدی به  26.58میلیون تن برسد
یعنی  4.7درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل افت داشته باشد .همچنین برآورد شده که تولید فوالد خام  1.5درصد
نسبت به میزان تقاضا که  25.89میلیون تن خواهد بود باالتر باشد .
از طرفی کارخانه های فوالد ژاپن در تالشند که تولید محصوالت فوالدی
خود را به  18.39میلیون تن برسانند .به طوری که  11.53میلیون تن به بازار
داخلی و  6.86میلیون تن به بازار صادرات اختصاص داده می شود.

رکود بازار ورق آمریکا
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قیمـت خریـد یـک محمولـه  272الـی 276
تنـی ورق گـرم  529دالر هر تن درب کارخانه
ثبـت شـده اسـت .قیمـت پایـه ایـن محموله
 507دالر هـر تـن گذاشـته شـده اسـت .البته
هنوز مشـاهده میشـود کـه قیمـت ورق گرم
بیـن  507دالر هـر تـن و  518دالر هـر تـن
جسـت و خیـز مـی کنـد .علاوه بـر این قیمـت هـای معامالتـی در رکود
هسـتند .همچنین قیمـت ورق سـرد و ورق گالوانیزه نزدیک بـه  639دالر
هـر تـن درب کارخانـه می باشـد و کسـی محموله بـا مدت زمـان تحویل
کوتـاه را نمـی خرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی  :آغاز ارزیابی بنگاههای تولیدی
از منظر انرژی
قائم مقام بانک مرکزی  :فقط  ۶میلیارد دالر از ارزهای بلوکه قابل استفاده
است
بانک مرکزی  :بخشنامه نحوه تسویه بدهکاران ارزی ابالغ شد
رئیس اتاق ایران  :فقط  ۲۵درصد مشــکالت اقتصاد ایران به تحریم ها
مربوط میشود
رئیس مرکز ملی فرش ایران  :تاجران آمریکایی بهمن ماه به ایران میآیند
معاون وزیر صنعت  :استقبال از ایجاد خط اعتباری ایران و ونزوئال
ایرنا  :مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران لغو شد
مهر  ۲۹۰ :هزار کیلومترمربع از پهنه های اکتشافی واگذار شد
تسنیم  :برگزاری هشتمين اجالس كميسيون مشترک ايران و اتريش در
شهریور ماه
مهر  :افزایش ســقف ضمانتنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاری صنايع
كوچک
ایبنا  :دبیرخانه مشترک اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف تشکیل شد
اسپاتنیک  :روسیه همکاری هسته ای خود را با ایران گسترش می دهد.
رویترز :صادرات برق ایران به پاکستان  ۱۰برابر می شود.
قائممقام وزیر صنعت  :نظام چند نرخی ارز فسادزا است









 تاس نیوز  :شرکت گاز فنالند از شرکت «گازپروم» روسیه به دلیل هزینه باالی
ارسال گاز به این کشور ،طرح دعوی کرد.
 یاهو نیوز  :تولید صنعتی آلمان در ماه ژوئن به طور غیر منتظره ای کاهش
یافت.
 بلومبرگ  :احتمال دارد کشور پورتوریکا توان باز پرداخت بدهی های خود را
نداشتهباشد.
 نیوز نو  :صندوق بین المللی پول از مواجه شــدن امارات با بحران اقتصادی
خبر داد.
 ترید عربیا  :انتظار می رود تا  ۷سال آینده ۵۸.۳ ،میلیارد دالر در حوزه گاز
سرمایه گذاری شود.
 آذر نیوز  :شــرکت نفت جمهوری آذربایجان در حال حفاری میدان نفتی
جدیدی در دریای خزر است.
 بلومبرگ  :قرار است ممنوعیت صادرات نفت آمریکا بعد از  ۴۰سال برداشته
شود.
 بلومبرگ  :وزرای اقتصادی منطقه یورو ،بانک یونان را حمایت می کنند.
 تودی زمان  :اولین خودرو ساخت ترکیه تا سه سال آینده روانه بازار می شود.
 بلومبرگ  :قیمت جهانی طال با رسیدن به یکهزار و  ۸۹دالر و  ۳۰سنت در هر
اونس به کمترین میزان در  ۱۱سال اخیر رسید.
 داو جونز  :اتحادیه اروپا خواهان افزایش ســطح همکاری خود با گروه «آسه
آن» است.
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ورق سیاه

ورق روغنی

بورس کاال
حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی
(ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

17,250

14,100

1394/05/19

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

37,319

14,350

1394/05/19

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

3,245

17,500

1394/05/19

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

3,567

19,752

1394/05/19

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

911

26,300

1394/05/19

1394/07/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 12

132

16,700
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ذوب آهن اصفهان

میلگرد 25-A3
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تولید کننده
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ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12و A3- 25
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ذوب آهن اصفهان
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فوالد خوزستان

شمش بلوم
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62,900

11,500

1394/05/14

1394/06/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150
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تختال C

113,000

12,020
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فوالد هرمزگان
جنوب

تختال C
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