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دومین نشست خبری انجمن در سال 90
برگزار شد
سخن اول
توان و تجربه بخش خصوصی
در مرحله
بعد از اجرای قانون
هدفمند کردن یارانه ها
محمدمسعود سمیعی نژاد

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه
پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ،صحبتهایی
دال بر متضرر شدن و حتی ورشکستگی واحدهای صنعتی
فوالدی به ویژه در بخش خصوصی شنیده می شد ،اما
امروزه می بینیم که اجرای این قانون برای صنعت فوالد
کشور مشکالتی در بر نداشته است و حتی توانسته به
بهبود وضعیت صنایع فوالدی کمک کند .مث ً
ال ما همیشه
یک فاصله ای بین قیمت فوالد داخلی و فوالد خارجی
داشته ایم ،دلیل آن هم اعطای یارانه به تولید فوالد کشور
است که یکی از اهداف هدفمند سازی این بوده که بازار
داخلی را به سطح جهانی نزدیک سازد.
خوشبختانه واحدهای تولیدکننده فوالد کشور نیز از
چهار تا پنج سال گذشته با اصالح خطوط تولید ،افزایش
بهرهوری و کاهش مصرف انرژی سعی کردهاند در
سیاستهایشان به سمت استاندارد سازی حرکت کنند
و امروزه می بینیم که اجرای همین سیاستگذاری ها،
برنامهها و دوراندیشیها بود که نگذاشت صنعت فوالد
کمترین آسیب را در جریان هدفمندسازی یارانهها
ی ها و نگرانی ها ،قیمت
ش بین 
ببیند و برخالف برخی پی 
محصوالت فوالدی افزایش چندانی نداشت .تولیدکنندگان
هم به بهترین وجه توانستند اصالح قیمت حاملهای
انرژی را در واحد تولیدی شان مدیریت کنند.
تولیدکنندگان بخش خصوصی فوالد با استفاده از
برنامههای توسعه ای در کارخانه هایشان توانسته اند
هزینه تمام شده تولید خود را کاهش دهند .هم اکنون
هزینه تمام شده تولید در برخی از کارخانه های فوالد
بخش خصوصی بسیار کمتر از بخش دولتی است که این
امر یک امتیاز برای بخش خصوصی محسوب می شود.
کلیه اقدامات به عمل آمده در بخش خصوصی فوالد از
جمله نوسازی خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی های
روز و بهره گیری از نیروی انسانی جوان و کارآمد منجر
به کاهش هزینه تمام شده تولید فوالد در دوره بعد از
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شده است.
باید به این مسئله اذعان کرد که اجرایی شدن قانون
ن دهنده عزم باالی دولت دهم
هدفمندی یارانهها نشا 
در جهت تحقق راهبرد ملی «ما میتوانیم» در اقصی
نقاط میهن اسالمی است.

دومین نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در روز یکشنبه بیستم شهریورماه
 1390برگزار شد .در این نشست عالوه بر اصحاب رسانه ،نایب رئیس ،دبیر و تعدادی از
مدیران شرکت های عضو انجمن حضور داشتند.
حمیدرضا طاهریزاده ،نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ابتدای این نشست
خبری به موضوع ابالغ کاهش  5درصدی سود بازرگانی میلگرد از سوی دولت اشاره کرد
و گفت :در وضعیت کنونی کاهش  5درصدی عوارض ميلگرد ،چالش دیگری را برای
تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت فوالد رقم زده است که این امر زمینهساز 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 از  ۱۱درصد به  6درصد 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.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد :در صورتی که سود بازرگانی
میلگرد روی  6درصد ثابت بماند ،امکان رقابت در بازار از تولیدکنندگان داخلی سلب می
ک ها تولیدات خود را افزایش داده و واردات این محصول از ترکیه
شود .در این شرایط ،تر 
ی یابد و درنهایت تولیدکنندگان ایرانی دچار ضرر و زیان می شوند و
به ایران گسترش م 
صنعت بومی کشور تضعیف می گردد.
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.
وی تصریح کرد :توقف تولید در واحدها عالوه بر آثار منفی اقتصادی ،افزایش نرخ بیکاری
را به دنبال دارد زیرا صنعت فوالد بخش قابل توجهی از اشتغالزایی صنعتی را به خود
اختصاص داده است.
طاهریزاده در ادامه تأکید کرد :دولت بایستی برنامه مدون و از پیش تعیین شدهای برای
بخش فوالد کشور داشته باشد .اگر تصمیمات دولت ثبات داشته باشد ،تولیدکنندگان و
سرمایه گذاران میتوانند برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
در ادامه این نشست خبری ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد به ارائه آماری از تولید و
واردات میلگرد پرداخت و گفت :میزان تولید میلگرد کشور دو میلیون و  400هزار تن
در سال است که البته این رقم ،تنها  50درصد از ظرفیت تولیدی کارخانجات داخلی
است .این درحالی است که تولیدکنندگان در صورت حمایت مناسب و تامین مواد اولیه
میتوانند این ظرفیت را دو برابر کنند و  50درصد ظرفیت خالی کارخانجات خود را هم
به کار گیرند.
رسول خلیفهسلطان افزود :واردات میلگرد در سال  89معادل یک میلیون و  400هزار تن
بوده است که به نظر میرسد اگر ظرفیت کارخانجات به صورت کامل مورد استفاده قرار
گیرد ،حتی بالغ بر یک میلیون تن نیز مازاد تولید میلگرد در داخل کشور وجود خواهد
داشت .بنابراین اکنون زمانی نبود که سود بازرگانی میلگرد به  6درصد برسد .دولت با
این سیاست ،به جای کمک به بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه ،روش معکوس را
جایگزین کرده و با استفاده از ابزارهای تعرفهای زمینه را برای تسهیل واردات محصول
نهایی به کشور فراهم میکند.
دبیر انجمن در ادامه گفت :ما در موارد مشابه مثل زمان کاهش تعرفه تیرآهن هم
هشدارهای جدی داده بودیم اما متاسفانه به روش دیگری عمل شد .نتیجه آن هم این
شده است که بخش خصوصی در سال گذشته تنها  197هزار تن تیرآهن تولید کرده
است؛ چراکه تعرفه این کاال صفر است و رغبت و صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان
وجود ندارد .این درحالی است که ظرفیت تولید تیرآهن بخش خصوصی  4برابر ظرفیت
تولیدی فعلی است و اگر شرایط تعرفهای تیرآهن اصالح شود ،تولید رونق بیشتری

خواهد گرفت.
در این نشست ،رئیس هیئت مدیره فوالد یزد به مسئله قیمت گذاری دستوری پرداخت
و آن را موجب زیان دهی تولیدکنندگان عنوان کرد .محمد احرامیان گفت :با اینکه
کارخانجات دولتی فوالد هر ساله زیان مالی قابل توجهی میدهند اما این مسئله برای
ت از آن هم چنان ادامه دارد حال آنکه دولت هیچ گونه
دولت چندان اهمیت نداشته و حمای 
حمایت اثربخشی از بخش خصوصی نمیکند.
احرامیان باال بودن سود بانکی را از دیگر مشکالت بخش خصوصی صنعت فوالد عنوان
کرد و گفت :هم اکنون بهره بانکی در ایران حدود  ۱۸تا  ۲۰درصد است و این میزان
در کشورهای خارجی حدود  4تا  6درصد میباشد .این مسئله به نوبه خود توان رقابت
محصوالت داخلی در برابر تولیدات خارجی را کاهش میدهد.
حسن مصیب زاده ،مدیر عامل فوالد البرز تاکستان نیز با نقل مثالی اقتصادی ،مصوبه
اخیر کمیسیون ماده یک در خصوص کاهش  5درصدی سود بازرگانی میلگرد را مغایر
با اهداف و شعارهای دولت برشمرد و ضمن اظهار تعجب از این مصوبه گفت :این یک
مسئله روشن است که با کاهش سود بازرگانی ،واردات به کشور افزایش می یابد و تولید
داخلی با مشکل مواجه می شود .سوال اینجاست که با انجام چنین اقداماتی ،اهداف دولت
مبنی بر حمایت از تولید و افزایش اشتغال و توانمندسازی بخش خصوصی چگونه محقق
خواهد شد؟ این عضو فعال انجمن در ادامه اظهار داشت :ما از دولت محترم تقاضا داریم
که اجازه بدهد نظام عرضه و تقاضا ،بازار فوالد را شکل بدهد و تصمیمی اتخاذ نکند که
موجب آشفتگی در بازار شود؛ زیرا در این صورت نه منافع مصرف کننده تامین خواهد شد
و نه منافع تولید کننده.
مدیرعامل کارخانه فوالد سیادن در این نشست به سیاست های صنعتی نقد وارد کرد و
گفت :نباید با اعمال سیاستهای اشتباه شرایطی فراهم کرد که زمینه بازگشت به سنوات
قبل فراهم شده و ایران همچون دهه پنجاه به واردکننده فوالد تبدیل شود.
بهروز قناتی افزود :تقاضای ما از دولت این است که پیش از تعطیلی کارخانجات تولیدی
کشور ،به فکر تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی باشند نه اینکه
صرفا سیاست افزایش سود بازرگانی و رشد واردات به کشور را دنبال کند .وی تصریح کرد
که ما در کشور نیازی به واردات محصوالت فوالدی از جمله تیرآهن و میلگرد نداریم و
کارخانجات داخلی نه تنها می توانند نیاز کشور را تامین کنند بلکه اگر حمایت الزم از آن ها
صورت پذیرد ،در صادرات نیز پیشرفت قابل توجهی برای کشور به ارمغان خواهند آورد.
محمدرضا تحریری ،قائم مقام مدیرعامل نورد فوالد گیالن با بیان اینکه بخش خصوصی
با عرضه هزار تن فوالد در بورس نمیتواند محصوالتش را با قیمتی باالتر از عرضه صد
هزار تنی ذوب آهن در بورس عرضه کند ،گفت :بخش خصوصی قادر به گران فروشی
نیست .به گفته وی حدود  83درصد قیمت تمام شده نوردکاران به مواد اولیه اختصاص
دارد و مشکل اساسی واحدهای نوردی کمبود مواد اولیه است.
مدیرعامل کارخانه فرآیند فوالد هم در نشست خبری انجمن ،حمایت های دولت از
صنعت فوالد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را مورد تردید قرار داد و اظهار داشت:
افزایش هزینههای تولید و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان بخش خصوصی منجر به
آن شده است که ظرفیت تولید برخی از کارخانجات کشور به حدود  ۳۰درصد برسد.
محمد رضا رحیمیزاده تصریح کرد :در شرایط کنونی دغدغه تولیدکنندگان کسب سود
نیست ،بلکه همه تالش فعاالن بخش خصوصی در راستای حفظ توان تولیدی بنگاهها
است .در شرایط فعلی سود تولید به کشورهای همسایه منتقل شده و دود این سیاستها
تنها به چشم تولیدکنندگان داخلی میرود.
جهاندار شکری ،عضو هئیت مدیره جهان فوالد غرب نیز به وضعیت مشابهی که در سال
گذشته برای تیرآهن پیش آمد اشاره کرد و گفت :پیامد مصوبه پارسال برای تولید کننده
بخش خصوصی فقط ضرر و زیان بوده است .شکری ضمن ابراز نگرانی از پیامد کاهش 6
درصدی سود بازرگانی میلگرد افزود :یکی از معضالت اکثر واحدهای نوردی کمبود مواد
اولیه نسبت به ظرفیت تولید است و دولت باید برای حل این مسئله اقدام کند نه اینکه
مسائل تولیدکنندگان را مضاعف سازد.
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خبر داخلی

عضو کمسيون صنايع و معادن
مجلس شورای اسالمی:

سود بازرگانی میلگردهای
ساختمانی  6درصد اعالم
شد

هیئت دولت با مصوبهای ،سود بازرگانی میلگردهای
ساختمانی را  6درصد تعیین کرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری مهر ،وزیران عضو کمیس��یون ماده
( )1آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،سود بازرگانی میلگردهای
ساختمانی مشمول ردیفهای  7213و  7214را  6درصد تعیین کردند.
این تصویبنامه در تاریخ  1390/6/7به تأیید رئیسجمهور رس��یده و از سوی
محمدرضا رحیمی ،معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابالغ شده است.
یادآور می شود ردیف  7214تعرفه شامل سایر میلهها از آهن یا از فوالدهای
غیر ممزوج فقط آهنگری ش��ده ،گرم نوردش��ده یا گرم کش��یده شده یا گرم
اکس��ترود شده میش��ود .ردیف  7213نیز ش��امل میلهها ،گرم نوردشده ،به
ص��ورت طومارهای نامنظم پیچیده ش��ده ،از آهن ی��ا از فوالدهای غیرممزوج
میشود.

عدم اجراي صحيح
هدفمندي يارانهها به صنعت
آسيب رساند

دولت براي بخش صنعت در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ،معافيت ها و امتيازاتي را در
نظر گرفت که تاکنون آن ها را اجرا نکرده و اين طلب منجر به ورود آسيبهاي متعددي
به اين بخش گرديد.
نماينده مردم سنندج وضعيت صنعت را مطلوب ندانست و اذعان داشت :دولت ملزم به
حمايت از اين بخش بود و بايد  10هزار ميليارد ريال از درآمد طرح هدفمندي رايانه را به
بخش صنعت پرداخت مي کرده که تاکنون اين مطلب را شاهد نبودهايم.
وي تعهدات دولت در اصل  44را برشمرد و افزود :دولت بايد خود را در برابر آسيب هاي
وارده به صنعت متعهد بداند و براي رفع آن ها تالش کند .آسيب به صنعت منجر به رکود
اقتصادي ،تورم ،بيکاري ،مهاجرت ،واردات و ...ميگردد که تمامي اين موارد به وابستگي
کشور منتهي مي شود.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس�لامي با اش��اره به پيامدهاي حماي��ت دولت از صنايع
خاطرنشان ساخت :زماني که از صنايع حمايت شود در صاحبان آنها دلگرمي و تعهد ايجاد
مي گردد و همين امر نيز تالش مضاعف را به همراه دارد .تالش مضاعف و دلگرمي نيز
منجر به اجراي خط مشي ابالغ شده توسط رهبري يعني جهاد اقتصادي مي گردد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

طرح های هشتگانه فوالد
کشور واگذار می شود

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با هش��ت
طرح فوالدی دولت گف��ت :این وزارتخانه آمادگی
کامل دارد ت��ا این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کند .مهدی غضنفری
در مراسم افتتاح پروژه کارخانه سیمان ارومیه گفت :پروژههای عمرانی نیازمند
دو عامل اصلی س��یمان و فوالد هس��تند که این دو در دولت های نهم و دهم
مورد توجه ویژه قرار گرفت و کارخانه های مختلفی در این زمینه احداث شد.
وی تصریح کرد :هم اکنون  8طرح فوالدی در  8اس��تان ش��روع شده است که
آمادگی کامل داریم همه آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وي با اشاره به پيشرفت فيزيكي  20تا  50درصدي هشت طرح فوالدي اظهار
داش��ت :در سال جاري برخي از اين پروژهها به بخش خصوصي واگذار خواهد
ش��د .وي افزود :به زودي اطالع رس��اني در مورد واگذاري اين طرحها صورت
خواهد گرفت.
وزير صنعت ،معدن و تجارت تأكيد كرد :واگذاري واحدهاي دولتي و همچنين
ط��ر ح هاي نيمه تمام دولت��ي به بخش خصوصي باعث ميش��ود منابع مالي
مناسبي براي اجراي طر ح هاي جديد آزاد شود.

اخبار انجمن
انعکاس مشکل کمبود مواد اولیه واحدهای عضو
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به دنبال تشدید کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان فوالد خصوصا واحدهای نوردی،
انجمن طی مکاتبه ای حساسیت موضوع را به معاونت توسعه بازرگانی داخلی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت یادآور شد .در این نامه ،انجمن ضمن انتقاد از
سیاست های کنترلی فروش محصوالت فوالدی خواستار اتخاذ تدابیری عملیاتی
برای تامین منابع ارزی جهت واردات شمش و اسلب و جلوگیری از تعطیلی بخشی
از واحدهای تولیدی شده است.

مجمع عالي واردات صنايع
فلزي ،آهن و فوالد تشکيل
ميگردد

نخس��تين عرضه س��نگآهن دانهبندي ش��ده در نیمه
شهریور به میزا ن  200هزار تن صورت گرفت.
مدی��ر عامل کارگزاری س��ی ولک��س کاال اعالم کرد:
سنگآهنی که عرضهشد مربوط به شرکت تهيه و توليد مواد معدني بوده و به قيمت
هر تن  110دالر روي تابلو براي فروش قرار گرفت.
وی در خصوص مش��خصات اين س��نگآهن افزود :نوع اين سنگآهن دانهبندي شده
صادراتي بوده كه به صورت فلهاي و به قيمت هر تن  110دالر عرضه شد که صد هزار
تن با قيمت  114دالر و صد هزار تن ديگر با قيمت  113دالر معامله شد و برای آن 700
هزار تن تقاضا روي تابلو ثبت شد .اين تفاوت قيمت به دليل تفاوت نوع سنگ آهن عرضه
شده بود .بازار هدف اين محموله كشور چين و نوع تحويل ،نقدي با احتساب دالر به نرخ
رسمي 1094/5ريال در مناطق آزاد بوده است 15 .مهرماه نيز زمان تحويل آن مي باشد.
نوع تحويل محموله سنگآهن اكسپورک خواهد بود كه عمليات بارگيري روي كاميون
در محل سنگآهن از محل معدن به عهده خريدار است.
در همين حال ناظر تاالر بورس کاال از تدوین امیدنامه سنگآهن برای عرضه در بازار
آتی بورس کاال خبر داد و گفت :پس از دو سال تالش مسئوالن بورس برای ورود سنگ
آهن به بورس کاال ،سرانجام  2۰۰هزار تن سنگآهن دانهبندی شده برای صادرات به
چین روی تابلوی تاالر بینالمللی بورس کاال در جزیره کیش رفت و به فروش رسید.
ناظر تاالر بورس کاال افزود :یک محصول برای رونق در معامالت آتی به معاملهگران
زی��ادی نیاز دارد که معتقدیم با عرضه س��نگآهن در ب��ازار آتی ،فعاالن حوزه صنعت
ب��ه بورس کاال خواهند آمد .به گفته طهماس��بی معامالت آتی س��نگآهن ،داغترین
قراردادهای بورس کاالی سنگاپور است که بورس کاالی ایران هم میتواند با افزایش
شمار محصوالت معامالت آتی روی رونق این بازار بیفزاید.

فوالد خراسان به عرضه شمش
پرداخت

مجم��ع عال��ي واردات صنايع فلزي ،آه��ن و فوالد به
منظور همس��و س��اختن توليدکنن��دگان ،واردکنندگان
و توزيعکنن��دگان این حوزه با نظارت وزارت صنعت ،مع��دن ،تجارت و حمايت بانک
مرکزي فعاليت خود را آغاز می کند.
ن فروشان با
به گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری آريا،رئيس اتحاديه کشوري آه 
بيان اين مطلب گفت :با تشکيل و فعاليت مجمع عالي واردات تمامي تصميمگيري ها و
برنامههاي اين سه واحد يکپارچه شده و اقدامات اين مجمع موجب ثبات در بازار آهن
ميشود .محمد آزاد با اشاره به اينکه آهن نسبت به ساير کاالها در  6ماه گذشته بازار
آرامتري داشته است ،افزود :با توجه به تغييرات نرخ ارز و نوسانات جهاني ،طي  10روز
گذشته افزايش جزئي قيمت آهن را شاهد بوديم.
وي با بيان اين مطلب که نيمي از آهن مصرفي در کش��ور توليد داخل اس��ت ،تصريح
کرد :با حمايت وزارت صنعت ،معدن ،تجارت و ارائه تس��هيالت ارزي دولت ميتوانيم
ت ها را کاهش دهيم .به گفته آزاد ،در
در نيمه دوم سال توليد داخلي را افزايش و قيم 
حال حاضر هيچ گونه کمبودي در ذخيره آهن نداريم و تالش بر اين است که با کنترل
واردات و افزايش توليد داخلي ثبات قيمت تداوم داشته باشد.

مدير عامل ش��ركت فوالد خراس��ان از پيوستن اين
شركت به عرضه كنندگان شمش فوالد خبر داد.
به گزارش اخبار فوالد ،سيد حسين احمدي با بيان اين
مطلب گفت :مجتمع فوالد خراسان نخستين محموله شمش توليدي را به ميزان10
هزار تن در تاريخ سوم شهريور امسال به کارخانجات نوردي کشور عرضه كرد.
وي افزود :اين مجتمع با ارتقاي بهره وري در حوزه منابع و نيروي انساني درصدد
است تا پيش از اجراي طرح هاي توسعه اي ،شمش مازاد بر نياز خود را به واحدهاي
نوردي کشور عرضه كند.
مدير عامل ش��ركت فوالد خراسان با اشاره به کس��ب چهار رکورد توليد فوالد خام در
ماههاي فروردين ،خرداد ،تير و مرداد امسال اظهار داشت :اين شركت با برخورداري از دو
کارخانه احياي مستقيم(هر يک به ظرفيت  800هزار تن) ،يک کارخانه فوالدسازي(به
ظرفي��ت  630هزار تن) و نيز يک کارخان��ه نورد(به ظرفيت  550هزار تن) در پنج ماه
نخست سال 90توانست بيش از ظرفيت مورد نياز کارخانه نورد خود توليد كند.

اطالع رسانی به اعضاء در خصوص عرضه
محصول در بورس کاال

فراهم نمودن زمینه حضور اعضاء انجمن در
کنگره چهره های موفق صنعت و کارآفرینی

پیرو نامه ای که انجمن از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در خصوص عرضه محصول استحصالی از شمش در بور س کاال دریافت
کرد ،طی مکاتبه ای از طرف انجمن ،این مسئله به اطالع واحدهای عضو رسید.
بر اساس نامه مذکور ،واحدهای تولیدکننده فوالد که سهمیه شمش داخلی از
شرکت های تابعه ایمیدرو (به ویژه فوالد خوزستان) دریافت می کنند ،مکلف به
عرضه محصول استحصالی متناسب با شمش دریافتی در بورس کاال می باشند.
هم چنین در این نامه تاکید شده است که در صورت عدم رعایت موضوع ،سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع را از طریق مراجع قانونی مورد
پیگیری قرار خواهد داد.

به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به شرکت های عضو ،روابط عمومی
انجمن طی مذاکراتی زمینه حضور رایگان اعضای انجمن در کنگره
چهره های موفق صنعت و کارآفرینی را فراهم آورد .در این راستا از واحدهای
عضو خواسته شد تا اسامی مدیرانی که تمایل به شرکت در این کنگره را
دارند را به انجمن اعالم نمایند که برخی از اعضاء نیز طی مکاتباتی به این
درخواست انجمن پاسخ دادند.
کنگره مذکور در تاریخ  90/06/17در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار
شد.

گزارش خبری

عرضه اوراق خاص به صنعتگران
تكذيب شد
در حالي كه س��ه ماه پي��ش وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
بررسي موضوع انتشار اوراق خاص براي حل مشكل واحدهاي
صنعتي داراي بدهي بانكي خبر داده بود ،معاون صنايع و امور
اقتصادي وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :چنين موضوعي
هيچ وقت مطرح نبوده است.
افش��ين روغني در پاسخ به اين س��وال كه عرضه اوراق خاص
به صنعتگران به كجا رس��يد؟ اظهار داش��ت :اولين بار اس��ت
اين مطلب را ميش��نوم .از اين مسئله بيخبرم و اصوالً چنين
موضوعي در وزارت صنايع سابق و وزارتخان ه جديد مطرح نبوده
است.

نخستين عرضه سنگ آهن در
بورس كاال

اين در حالي اس��ت كه مديركل امور اقتصادي این وزارتخانه،
اوايل خرداد امسال از ارائه اوراق خاص از محل خزانه به عنوان
طلب صنعتگران از دس��تگا ه هاي دولتي خبر داده و گفته بود:
در كميسيون اقتصادي دولت موضوع طلب واحدهاي توليدي
از دس��تگاههاي دولتي و تأخير موجود در وصول اين مطالبات
به دليل مشكل دستگاههاي دولتي در پرداخت آن مطرح شده
اس��ت که در صورت موافقت دول��ت ،اوراقي از محل خزانه در
اختيار دستگاه هاي دولتي قرار ميگيرد تا توسط اين دستگاه ها
به واحدهاي توليدي ارائه شود .بدین وسیله صنعتگران میتوانند
از آن به عنوان اقساط و ماليات استفاده كنند.
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خبر خارجی
افزایش سرانه مصرف فوالد
در جهان

بنابر آمار س��ازمان جهاني فوالد در س��ال  2010سرانه
مصرف فوالد به ركورد جديد  220/8كيلوگرم براي هر
نفر رس��يد كه نسبت به سال  2009تا  25كيلوگرم رشد
داشت و  1/5درصد از سال  2008كه  217/5كيلوگرم بود ،باالتر رفت.
مصرفكنندگان اصلي فوالد در خاورميانه شامل امارات و قطر بودند .سال  2010امارات به
ازاي هر نفر  1/401كيلو فوالد مصرف كرد كه نسبت به  2/478كيلو در سال  2008خيلي
فاصله دارد .مصرف قطر نيز از  1/847كيلو سال  2008به  1/372كيلو كاهش يافت.
س��ومين مصرفكننده فوالد سال  ،2010كره جنوبي با  1/122كيلو براي هر نفر بود .در
چين اين رقم به  445كيلو رسيد كه نسبت به سال  2008معادل  100كيلو رشد داشت و
از سال  2004تاكنون دوبرابر شده است.
در اغلب نقاط دنيا سال گذشته مصرف فوالد نسبت به دوره ركود بهبود داشت،
اما در اغلب موارد به س��طح قبل از ركود اقتصادي نرس��يد .به عنوان نمونه در
اتحاديه اروپا مصرف س��رانه فوالد س��ال  2010حدود  100كيلو از سال 2007
ي
پايينتر ماند و در  CISو آمريكايشمالي شرايط مشابهاي حاكم بود اما آمريكا 
جنوبي و تركيه توانستند كاهش مصرف را جبران كنند .

رشد تولید فوالد در ایران
و کشورهای همسایه

در  7ماه نخس��ت س��ال  2011تولی��د فوالد خام
ایران ،عربس��تان و قطر  10درصد رش��د داشته و
ب��ه  11میلیون و  943هزار تن رس��ید .طبق آمار
انجمن جهانی فوالد ،بیشترین رشد تولید در ایران
بود که به  7میلیون و  720هزار تن رس��ید و نس��بت به سال قبل  13/5درصد
بهبود داشته است.
مح��رک اصلی افزایش مص��رف ف��والد در خاورمیانه پروژه های زیر س��اختی و
ساختمانسازی است؛ البته میزبانی جام جهانی توسط قطر نیز عامل موثری بوده
است .تولید و مصرف فوالد در ماه آگوست که مصادف با ماه رمضان است کم بود
ولی در فصل پایانی سال خاورمیانه رشد بیشتری در تقاضای فوالد خواهد داشت.
ظاهرا دولت عربس��تان قصد دارد بر روی پروژه های س��اختمان س��ازی بیش��تر
سرمایهگذاری بیشتری کند و پروژه های ساختمانی عراق نیز مصرف باالیی دارد.

قيمتهايجهاني

فوالدسازان اردنی در
تالش برای محدود ساختن
واردات فوالد

بن��ا ب��ه گ��زارش ج��وردن تای��م ،کارخانجات
فوالدس��ازی اردن اعالم کرده اند در صورتی که
دولت جلوی واردات را نگیرد آن ها با مش��کالت زیادی رو به رو خواهند ش��د.
در یک نشس��ت مطبوعاتی در اتاق بازرگانی اردن از دولت خواسته شد که هر
چه س��ریع تر واردات میلگرد را محدود کند .همین طور واردات انواع فوالد از
امارات عربی متحده کاهش یابد ،چون محصوالت این کش��ور ش��یخ نشین از
طری��ق دامپین��گ به بازار اردن لطمه می زند .آن ه��ا قبال هم از دولت چنین
درخواست هایی را داشته اند ولی دولت ترتیب اثر نداد .اردن کشوری است که
در حال حاضر ،حدود  7هزار نفر به طور مستقیم در صنعت فوالد آن مشغول
به کار هستند.

بحران مالی یونان و افت
سهام شرکت های فوالدی

بح��ران مال��ی در یونان و احتمال از س��رگیری
مج��دد بحران بدهی ها در اروپا بر کارخانه های
تولید فوالد در یونان نیز تاثیر گذاش��ته اس��ت و
ارزش سهام بسیاری از کارخانه ها در بورس آتن
طی چند سال گذشته به شدت پایین آمده است.
ارزش سهام دو کارخانه بزرگ فوالدی یونان از اکتبر  2009تاکنون در حدود
 50درصد کاهش یافته است .در این میان عده ای از تحلیلگران اظهار داشتهاند
که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی یونان قدرت رقابت کارخانه های این کشور
در جهان پایین خواهد آمد.
ارزش سهام آرسلورمیتال نسبت به رقم  22/08یورو کاهش یافته و به 13/73
یورو رس��یده اس��ت .این در حالی است که ارزش س��هام تایسن کروپ هم در
مقایسه با رقم  32/07یورو کمتر شده و  20/84یورو ثبت شده است.
الزم به یادآوری است که بحران بدهی یونان از اکتبر  2009آغاز شده است .از
آن زمان تاکنون ش��اخص بورس آتن نسبت به  2680واحد کاهش یافته و به
 962/70واحد رسیده است.

تجار فرانسوی نگران آینده
بازار فوالد

تجار فوالد فرانسه معتقدند که مشکالت مالی اتحادیه اروپا
ممکن است موجب نوسان در بازار فوالد این کشور شود.
به این ترتیب بعید نیست در ماه سپتامبر بازار ورق و مقاطع

فرانسه تحت فشار قرار گیرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ،انتظار آن می رفت از اواخر آگوست
خرید ها افزایش یابد و تولیدکننده ها قصد داشتند قیمت ورق را افزایش دهند .حال سیاست
صبر و انتظار خریدارها و فروش��ندگان ،خبر خوبی برای بازار فوالد نیس��ت .تجار در حال
بررسی وضعیت بازار مواد اولیه هستند ولی آینده بازار مبهم است.
افت ارزش دالر نس��بت به یورو نیز بر وضعیت بازار فرانس��ه اثر گذار خواهد بود .وضعیت
صادرکنندگان ورق و محصوالت با ارزش افزوده به کشور هایی که به دالر معامله میکنند،
نیز پیچیده خواهد ش��د .بازار داخلی اروپا به کندی پیش می رود و احتماال این امر خبر از
افت بیشتر قیمت می دهد.
تولیدکنندگان مدیترانه اخیرا قیمت مقاطع را ثابت نگه داشته اند .بازار ساخت و ساز فرانسه
نسبتا مطلوب است ولی در کل مصرف خیلی باال نیست چون بازار کوچک است .از این
رو روند آینده بازار مقاطع می تواند به کمک تقاضای کشور های این منطقه بیاید و قیمت
قراضه در ترکیه تغییر کند که ظاهرا در آینده نزدیک تحت فشار خواهد بود.

چین اتهام محدودیت در
صادرات مواد اولیه را رد کرد

چین قصد دارد به س��ازمان تجارت جهانی به دلیل اتهام
مربوط به اعمال محدودیت برای ص��ادرات مواد اولیه از
جمله مواد اولیه فوالدسازی شکایت کند .ظاهرا سازمان
تجارت جهانی از اعتراضات امریکا ،اتحادیه اروپا و مکزیک حمایت کرده که معتقد هستند
چین از سهمیه های صادرات و تعرفه ها به طور غیر منصفانه ای برای تجارت روی ،کک،
بوکسیت  ،منگنز ،منیزیوم ،کاربید سیلیکون و و فلوریت استفاده می کند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ،چین مدعی است به درستی در راستای
حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع تجدید ناپذیر عمل کرده است ولی چون تالشی برای
کاهش مصرف داخلی صورت نگرفته این ادعا رد ش��ده است .از جوالی تا دسامبر 2011
چین سهمیه صادرات کک خود را باال برده ولی هنوز کل سهمیه سال جاری  7درصد کمتر
از سال قبل و  8میلیون و  400هزار تن است.
حال این ادعا توسط دادگاه استیناف سازمان تجارت جهانی بررسی می شود که معموال سه
ماه تا زمان اعالم نتیجه نهایی زمان می برد.
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