خبرنامه صنایع معدنی
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شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد








شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد
برگزاری سمینار آموزشی چالش هاا فارصا
های پیشر ی ایران در بازارهای بینالمللی
صنع فوالد ایران به سما
محور حرک می کند

تاولایاد صاادرا

سااه دلاای ا باارای خااامااو
سرمایهگذاری خارجی در ایران

شاادن شااعاالااه

سکو بازار قراضه خا ر د ر
تکمی حلقه فوالدی با رفع موانع صادراتی

به گزار

خبرگزاری خبرآنالین ،امر ز اعضای هیا

نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،

معادن کشا رزی ایران ،رییس جدید این اتاق را انتخاب کردند.
در جلسه انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی ایران ،مسعود خوانساری غالمحسین شافعی
به عنوان کاندیدای ریاس

اتاق ایران اعالم آمادگی کرده بودند.

همچنین عالء میرمحمدصادقی به عنوان رییس سنی ،جلسه انتخاب رییس جدید را اداره
میکرد.
در این جلسه از مجموع  ۴۴۴نفر اعضای هیا

نمایندگان ۴۰۴ ،نفر حضور پیدا کردند .بر

این اساس ،از  ۷۹۳رای ماخوذه ،غالمحسین شافعی  ۴۹۴رای ،مسعود خوانساری ۴۹۴
رای  ۵رای مخد

شاخص ک بورس ا راق بهادار تهران

خبرآنالین

قیم

داشته اس .

ا راق بهادار گر ه سیمان در تاریخ۴۷۹۵/۰1/۴۴ :
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غالمحسین شافعی پیش از این در د ره هفتم هیا
بازرگانی ایران بود .ی همچنین در زمان ریاس
شافعی سم
گفتنی اس

نایب رئیسی را در زمان ریاس

نها ندیان ،نایب رئیس اتاق ایران بود.

محسن جاللپور در د ره هشتم نیز برعهده داش .

محسن جاللپور پس از  ۴۴ماه ریاس

برگزاری سمینار آموزشی چالش ها فرص

های پیش ر ی ایران در بازارهای

بینالمللی ایمیدرو

 ،پژ هش فنا ری ایمیدر  ،در راستای برنامه استفاده از امکانا

صفحه شماره 2

فرص های

دانش فنی انتقال تجارب فق مهندسی با همکاری دانشگاهها شرک های معتبر بین المللی ،سمینار

یکشنبه

خارجی برای گستر

در اتاق بازرگانی ایران ،به دلی بیماری از ادامه ریاس

استعفا داد.

آموزشی چالشها فرص های پیش ر ی ایران در بازارهای بین المللی را برگزار کرد.
در این سمینار ،آقایان مایک
شرک

اینسوالن )(Michael Insulan

سیآریو ) (CRUانگلستان به آخرین ضعی

پائولو کار الیو ) (PAULO CARVALHOاز کارشناسان

بازار کاالهای اساسی شام

پرداختند .همچنین در ادامه ،با هدف آشنایی حاضران ،اطالعاتی درباره امکانا

آهن ،فوالد ،آلومینیوم ،مس
خدما

ر ی

مطالعاتی مجموعه سیآریو ارائه

شد.
معدنکاری اس

سیآریو ،موسسه ای مشا رهای خصوصی در زمینه فلزا

موسسه در سال  ۴۹1۰تاسیس شده در حوزههای بازاریابی ،فر

فعالی

که دفتر اصلی آن در لندن اقع شده اس  .این

 ،تحلی های بازارهای بین المللی بخش معادن فلزا

میکند.

سمینار آموزشی چالشها فرص های پیش ر ی ایران در بازارهای بین المللی با حضور حد د  1۰تن از کارشناسان ایمیدر
شرک های مرتبط دیر ز (شنبه سیزدهم شهریور) برگزار شد .کارشناسان هلدینگ گستر
در این سمینار شرک

داشتند به بحث تبادل نظر پرداختند.

فوالد ایران به سم

تولید صادرا

محور حرک

می

کند استیل ایران

براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی فوالد ،تولید فوالد خام ایران در  1ماه نخس
میلیون تن بوده که نشاندهنده  ۶/۵درصد رشد نسب
این در حالی اس

که تولید جهانی فوالد خام در مد

به مد

سال ۶۰۴1میالدی ۴/۴

 ۴۴شهریور ۴۷۹۵

صنع

صنایع معدنی کا ه پارس نیز

خبرنامه صنایع معدنی

به گزار

ماین نیوز ،دفتر مدیری

آموز

نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،پس از استعفای نها ندیان رییس اتاق

مشابه سال گذشته اس .

یاد شده  ۴/۴۹۳میلیون تن با رشد منفی ۴/۹

درصد همراه بوده اس  .بر اساس این آمار ایران در جایگاه د ازدهمین تولیدکننده بزرگ فوالد خام
جهان قرار میگیرد .با توجه به همین آمار سال گذشته  ۴/۴میلیون تن محصوال

فوالدی به ارز

میلیارد دالر صادر شده که یک رکورد به شمار میآید .آنچه میان خامفر شی فوالد
محصوال
کشور
ارز

فوالدی تمایز ایجاد میکند ،ارز
صنع

افز دهای اس

صادرا

فوالدی نصیب

فوالد خواهد شد .اما برای بررسی اینکه چه موانعی بر سر راه تکمی

افز ده فوالد جود دارد با کارشناسان به صحب
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که از تجار

محصوال

۳

زنجیره

نشستهایم.
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چرخه نامتوازن صنع

فوالد

با توجه به اینکه فرآیند تولید فوالد از مرحله استخراج سنگآهن تا تولید انواع محصوال
توازن میان میزان تولید مصرف احدهای ابسته به یکدیگر ،عاملی اس
به صور

گو با صم

خام میکند .یک کارشناس بازار فوالد در گف

فوالدی یک زنجیره اس  ،نبود

که تولیدکننده را مجبور به صادرا

در پاسخ به این سوال که صنع

گرفتار خامفر شی اس  ،گف  :در اقتصاد تمام کشورهای دنیا خامفر شی اقدامی نادرس
مشکالتی که خامفر شی برای اقتصاد ایجاد میکند با مشکال
در بسیاری از کشورها با قیمتی که برای حم
صادرا
صفحه شماره 3

مواد خام معدنی به صرفه نیس

نق

حم

محصوالتش

فوالد تا چه میزان

اس  .در ایران عال ه بر

نق این مواد خام نیز ر بهر هستیم .قیم

سنگآهن

آن در ایران هزینه میکنیم ،برابری میکند .با توجه به این شرایط

فقط با انجام فرآیندهای تغلیظ میتوان تا حد دی هزینههای حم

توجیهپذیر کرد اگر این فرآیندها ادامه پیدا کرده به مرحله تولید محصوال

نق

فوالدی برسد ،سودی چندین برابری حاص

افز دهای حد د کیلویی  ۴۰۰تومان به قیم

سنگ معدن اضافه کنیم در حالی که با خامفر شی سنگهای معدنی ،ضرر هنگفتی را متوجه اقتصاد کشور خواهیم کرد.
محمدرضا محمدی در ادامه مسئله خامفر شی را ریشهیابی کرد افز د :عل
به نبود مدیری

جود مسئلهای با عنوان خامفر شی در کشور

صحیح در چرخه تولید فوالد بازمیگردد .در حال حاضر ما در کشور معادن سنگآهن فعال بسیار زیادی

داریم که محصوال شان بد ن مشتری باقیمانده اس  .به همین ترتیب کارخانههای کنسانترهسازی به دلی اینکه ظرفی
تولید گندله در کشور پایین اس

درگیر همین مشک هستند .نبود توازن در تعداد کارخانههای فعال در چرخه تولید فوالد

(از استخراج سنگآهن تا تولید مقاطع فوالدی) همچنین نبود توازن در مقدار محصول تولید شده عل
اس

که درنهای

تولیدکنندههای پاییندستی را برای فرار از رشکسته شدن به صادرا

توازن در چرخه تولید فوالد به تصمیما

کارشناسی نشده د ل

نادرس

اصلی این مشکال

مواد خام ادار میکند .این نبود

قبلی در صد ر مجوزها برای تاسیس احدهای

تولیدی بازمیگردد که باعث به هم ریختگی در بازار عرضه تقاضا در کشور شده اس  .ی ادامه داد :بخشی از مشکال
کشور هم به گذشته برمیگردد .در ا ای دهه  ۴۰کشور با مازاد گندله ر بهر بود ،در حالی که تعداد کمتری احدهای
تولید گندله نسب

به زمان فعلی جود داش  .چراکه اردا

سال اخیر با افزایش جهانی قیم

گندله ،دیگر اردا

هستیم ،در حال حاضر یکی از نقاط ضعف چرخه صنع
شده
 ۴۴شهریور ۴۷۹۵

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

میشود .به عنوان مثال با یک فرآیند ساده کنسانترهسازی میتوانیم ارز

را

در اینباره جلساتی با حضور تولید کنندهها

برگزار شده میشود ،قرار اس



بر ز رسانی صنع

گندله برای اردکننده بسیار ارزان تمام میشوداما در یک
چون با کمبود احدهای تولیدی ر بهر

آن به صرفه نیس

فوالد گندله اس  .در د ل
زیر صنع  ،معدن

تجار

فعلی این فشار این نبود تقارن حس
با عنوان پایش احدهای گندلهسازی

تصمیماتی در زمینه تنظیم بهبود این شرایط گرفته شود.

فوالد

برای تولید هر محصولی  ۷مولفه اصلی نیاز اس  .انرژی ،نیر ی کار

فنا ری .در ایران با توجه به جود ذخایر عظیم

سوخ های فسیلی ما انرژی ارزان در اختیار داریم .همچنین در ایران نیر یکار متخصص
جود دارد .آنچه صنع

ایران با آن ر بهر اس

نبود فنا ری در تولید مصنوعا

فوالدی

کافی
فرآ ری

شمشهای فوالدی تبدی آن به انواع رقها آلیاژهاس  .محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا
صنع

فوالد کشور به سم

نوسازی تجهیزا

خود نمیر د به صم

موج تقسیم بندی میکنند .در کشورهای پیشرفته صنع
صنع

ایران از نظر فنا ری هنوز در موج نخس

گف  :فنا ریهای صنعتی را به ۴

در موج سوم

چهارم فعال اس

قرار دارد .خطوط نورد در کشور به طور عمده عمری

حد د  ۷۰تا  ۴۰سال دارند .این خطوط عال ه بر تولید محصوال

نامرغوب مصرف انرژی بسیار باالیی

دارند .با نوسازی این احدهای تولیدی هزینه تمامشده محصول نهایی به شد
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کرد .استفاده از مدیران آیندهنگر همراه با مشا رهای خبره

کاهش پیدا خواهد

متخصص در تمامی زمینههای فنی

اقتصادی میتواند در این زمینه موثر باشد .ی ادامه داد :فنا ری محصول ،دانشی فنی اس
هستند به راحتی آن را در اختیار سایر کشور قرار نمیدهند بلکه آن فنا ری را به قیم
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حالی که

کشورهایی که صاحب آن

باالیی میفر شند .باید به این
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نکته اشاره کرد که میزان مصرف فوالد در یک کشور ،یکی از زنههای سنگین تعیین شاخص رشد اقتصادی آن کشور اس .
در حال حاضر میزان مصرف فوالد در کشور  ۴1میلیون تن اس

در حالی که با توجه به برنامههای بلندمد

فوالد ما باید ۶۴میلیون تن باشد .محمدی افز د :این آمار نشان میدهد به دلی
مناسب برای آن ،ارد کردن فنا ری بسیار هم پرهزینه اس

مصرف کم فوالد در کشور

نبود بازار

احداث چنین کارخانههایی به صرفه نیس  .به دنبال آن

بودجه های اختصاص داده شده به این بخش به جای تاسیس احدهای پیشرفته صنعتی به سم
می ر د .در نتیجه ضعی

کشور مصرف

اتمام پر ژههای ناتمام قبلی

کیفی احدهای تولیدی ما با ادامه این ر ند بهبود پیدا نخواهد کرد .احدهای تولیدی در حال حاضر
خطوط تولیدی خود

درگیر تامین مخارج ر زمره جاری خود هستند فرصتی برای برنامهریزیهای الزم با هدف بهبود ضعی
بر ز کردن آنها ندارند.
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نیاز به توجیه اقتصادی

چشماندازی غلط اس

یک کشور قب

از برنامهریزی برای صادرا

خود ،باید به بازار داخلی

محصوال

فکر کند .عضو هیا مدیره انجمن فوالد کشور ضمن اشاره به توان باالی کشور برای ایجاد تنوع در محصوال
پاسخ به این سوال که چرا بخش زیادی از فوالد کشور به صور

یکشنبه

چراکه بخش صنع

جدید با هدف صادرا

تولیدی خود در

خام صادر میشود ،گف  :تولید هر محصول جدید نوآ رانه

در کشور نیاز به توجیه اقتصادی دارد .برای تولید محصوالتی که مصرف کمی در کشور دارند میتوان با اردا  ،آن نیاز را
برطرف کرد لز می به ایجاد خط تولید نیس
اینجاس

که صادرا

زیرا از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود .بهادر احرامیان افز د :نکته اصلی

فوالدهای صنعتی با ارز

افز ده باال ،نیاز به یک بستر مناسب دارد .معموال این با ر که میگویند ما باید

به جای تولید فوالدهای ساختمانی فوالدهای آلیاژی تولید کرده

به صادرا

با افزایش تولید این نوع از محصوال

آنها فکر

کنیم ،جود دارد .باید توجه کرد پیدا کردن مشتری برای انواع خاص آلیاژهای فوالدی بسیار دشوارتر از فوالدهای ساختمانی

فوالدهای ساده کربنی اس  .ی ادامه داد :ما باید به این نکته توجه کنیم که این دسته محصوال
تولید میشوند .بیشتر تولیدکنندههای بزرگ محصوال
هستند .به طوری که این محصوال

فوالدی در مرحله نخس  ،دارای بازارهای بزرگ
کره جنوبی که دس

آلمان ،ژاپن

افز ده باال میزنند سهم بزرگ بازار مصرفیشان ،بازار مصرفی داخلی اس

صادر میکنند که آن هم مازاد نیاز داخلیشان اس  .پس می توان گف
هنوز به آن سم

بر این قرار دهیم که نیاز بازار داخلی این فرص

حرک

به تولید فوالدهای با

فقط حد د  ۶۰یا  ۷۰درصد تولیدشان را

به دلی اینکه در ایران بازار بزرگی برای مصرف انواع
نکرده اس  .احرامیان ادامه داد :حال اگر فرض را

را برای تولیدکنندهها فراهم کند که دس

افز ده باال بزند دستیابی به فنا ری الزم برای آنکار سختی نیس

به تولید محصوال

صنعتی

باز هم تاکید میکنم تنها مولفهای که

این امر را ممکن میکند ،صرفه اقتصادی اس  .درحالحاضر فنا ری دانش فنی را میتوان با صرف
هزینهای جزئی ارد کرد یا آن را بهدس

سه دلی برای خامو

۴۴شهریور ۴۷۹۵

خاص فرآ رده های فوالدی جود ندارد صنع
پیشرفه با ارز

قاب توجیه داخلی

را با اتکا به بازارهای داخلی خود تولید میکنند .این کارخانهها بعد از تامین نیاز بازار

داخلی ،مازاد تولید خود را صادر می کنند .کشورهایی مث
ارز

بیشتر در کدام کشورها

خبرنامه صنایع معدنی

برخی کارشناسان معتقدند احداث خط تولید محصوال

جلوگیری از خامفر شی از لحاظ اقتصادی

آ رد.

شدن شعله سرمایه گذاری خارجی در

ایران ایفنا

محسن جاللپور ،رییس مستعفی اتاق بازرگانی ایران در پاییز سال  ۴۷۹۴یکی از پرکارترین مسئوالن
بخش خصوصی ایران بود که فرص
سیله تیم سیاس

کمی برای کارهای جاری اتاق برایش مانده بود .امضای برجام به

خارجی راه ر د هیا های سرمایهگذاری خارجی به ایران را هموار کرده بود

محسن جاللپور هر ر ز با یک یا د هیا

دیدار میکرد یا با رییس جمهور

زیر خارجه ایران هیا هایی از ایران را با خود

به کشورهای دیگر میبرد.
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اتاق تهران

اما امر ز اتاق ایران

زار

اقتصاد

دارایی شاهد کمترین تحرک در آمد

اس  .در حالی که اتاق ایران بد ن رییس مانده درباره این سکو
نیز پذیرای دهها هیا

خارجی بود نیز فرص

جذب سرمایهگذاران خارجی اس

شد سرمایهگذاران بینالمللی

سکون توضیحی نمیدهد ،ریاس

نکرده در این باره توضیح بدهد .د ل

نیز درباره نتایج آمد شدهای هیا های خارجی گزار

به یژه زار

اتاق تهران که ا
اقتصاد که متولی

مشر ح ،تفصیلی بر پایه تفکیک

مسای چیزی نمیگوید .به نظر میرسد این سه نهاد یا هر نهاد دیگری در این باره باید به شهر ندان افکار عمومی توضیح
دهند تا امیدهای برانگیخته شده به یاس سرخوردگی تبدی نشود.
یکی از دالی این بود که مذاکره کنندگان طرفداران د ل

توجه کافی نکرده در توضیح دادن انواع تحریمهای غرب علیه

اقتصاد ایران قصور کردند .به این معنی که تحریمهای غرب در تاریخ د موضوع کلی بود .یک دسته از تحریمها قب
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از

داستان پر نده هستهای به شک قانون درآمده بر اقتصاد ایران تحمی شده بودند که شمار آنها کم نبود دسته دیگر از
شوند اما برخی از تحریمها باقی ماندند همین موضوع شرک های خارجی را از آمدن به ایران به طور گسترده در عم با
احتیاط مواجه کرد.
یک دلی
ر

دیگر برای اینکه سرمایهگذاران خارجی از ر د به صحنه عم

رفتاری ایاال

به تفاهم

اجتناب کردند ادامه

آن گونه که انتظار میرف

متحده با ایران بود .شاید امریکاییها انتظار داشتند که در مسیر ح پر نده هستهای بتوانند با ایران

تعاملی تازه برسند که این اتفاق نیفتاد .د ل

امریکاییها را محقق کند

به مر ر کار را رها کرد

یازدهم آنقدر اختیار نداش

به همین دلی

که این خواسته ضمنی اما مهم

امریکا نیز تالفی کرد .به این معنی که چتر ترس از

داد ستد با ایران را برای شرک های بزرگ خارجی را بر باالی سر آنها نگه داش  .در حالی که انتظار این بود که شرک های
خارجی به یژه بانک های بزرگ با ایران همکاری کنند اما در عم چنین اتفاقی رخ نداد .بانکهای غربی به یژه بانکهایی که
منافع آنها در داد ستد با امریکا چندین برابر منافع ناشناخته در تهران بود ترجیح دادند تا ر زی که امریکا به طور رسمی
اقعی داد ستد با ایران را آزاد نکند از ر د به این مرحله پرخطر د ری کنند.
به گزار

ساع

 ،۶۴از طرف دیگر اما بانکهای ایرانی نیز از د جه

آمادگی همکاری با بانکداری جهانی را نداشتند .یک

دلی این بود که بانکداری جهانی پس از سپتامبر  ۶۰۰۴به یژه پس از بحران  ۶۰۰۴تکنیکها ر
برای فعالی های مرتبط با برخی مقولهها از جمله تر ریسم را اجرایی کرده بود ایران نمیتوانس
 ۴۴شهریور ۴۷۹۵

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

تحریمها مربوط به پر نده هستهای سالهای پس از ۴۷۹۰بود .در حالی که گمان میرف

تحریمهای غرب به طور کلی حذف

این بود که بانکهای ایرانی ر
سومین دلی

برمیگردد .اقعی

این را بپذیرد .نکته د م

های مدرن بانکداری را نیاموختهاند.

اینکه چرا هیا های خارجی آمدند
این اس

های محد دسازی

شنیدند

دیدند

رفتند

که مجادله سیاسی در ایران برای کسب قدر

خارجیها نمیدانند که آیا اگر با د ل

شده اس

امید ار باشند .در این شرایط که گفته میشود د ل

برنگشتند به مجادلههای داخلی ایران

نهفته در د ل

از قاعده عقلی

منطقی خارج

مستقر قراردادی امضا کنند میتوانند به آینده
فعلی یک د رهای اس

بعدی با کدام گرایش سیاسی سر کار میآید ،معلوم اس

معلوم نیس

که د ل

که سرمایهگذاران خارجی نمیآیند

منتظر

میمانند تا در بهار سال بعد ببینند چه د لتی بر سر کار میآید.

سکو
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بازار قراضه خا ر د

بازار اردا

ر استیل پدیا

قراضه خا ر د ر فعالی

را پایین آ رده خریداران تایوانی باز قیم

چندانی ندارد .با این که امریکا قیم های پیشنهادی به تایوان

درخواستی را کاهش دادهاند تا شاید تخفیف بیشتر بگیرند .قیم

پیشنهادی

قراضه سنگین کالس  ۶ ۴امریکا به تایوان  ۹تا  ۴۰دالر پایین آمده  ۶۴۵تا  ۶۴۴دالر هر تن سی اف آر شده اس  .البته
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قیم

درخواستی خریداران نیز تا  ۹دالر پایین تر آمد به دنبال  ۶۴۶تا  ۶۴۴دالرند.

در کره جنوبی نیز قراضه امریکا معامله نشده
عرضه کننده ها باید قیم
به گزار
قیم

استی

پیشنهادی  ۶۷۵تا  ۶۴۰دالر هر تن سی اف آر اس  .تقاضا نیس

قیم

را کمتر کنند.
از ایفنا ،قراضه سنگین کالس  ۶ژاپن نیز در تایوان  ۶۷۵دالر هر تن سی اف آر اس

ایران به نق

درخواستی خریداران  ۴۰دالر کمتر میباشد .قاب ذکر اس

قراضه آ ۷ر سیه نیز در خا ر د ر  ۶۷۵تا  ۶۴۰دالر هر

تن سی اف آر بد ن خریدار اس .
صفحه شماره 6

با توجه به صادرا

نیس  .در این بین شرک های فوالدی ترجیح میدهند که همه محصوال

تولیدی خود را بهنام خود

با کار

یکشنبه

فوالد ۴میلیون تنی کشور در سال گذشته امید به ارتقای سطح صادرا

با شرایط فعلی د ر از دسترس
بازرگانی خود

اظهار کنند.
با توجه به محد دی
مالیاتی برای صادرا
گمرک

ایجاد شده در گمرکا
محصوال

کشور برای اظهار صادرا  ،شرایط شرک های بازرگانی در تکمی

فوالدی سخ

شده اس  ،زیرا چرخش مالی در صور های مالیاتی ثب

اظهارنامههای

شده لی با اطالعا

اسناد اظهارمالیاتی همپوشانی ندارد بنابراین نقیصهای جدی برای شرک های صادرکننده محسوب خواهد شد.

شرک های صادرکننده قبال راضی به اظهار محصوال
مشکالتی که اداره مالیا

فرآ ری شده فوالدی به نام تولیدکننده مواد ا لیه بودند ،لی در پی

گمرک در تطبیق محصوال

اقدام منصرف شدهاند .به عبار

فرآ ری شده به نام تولیدکننده فوالدی ایجاد کرده اس  ،آنها از این
محصوال

ساده تر در صادرا

بر ارز

گمرکی مالیا

افز ده جود نداشته

همچنین

معافی های مالیاتی لحاظ میشود اما این معافی ها تنها به شرکتی که اقدام به اظهارگمرکی کرده اس  ،تعلق میگیرد.
همچنین پرداخ های اعتبارا
محصوال

اسنادی

فوالدی در اداره مالیا

همچنین بهدلی اظهار صادرا
در گمرکا

بهنام شرکتی غیر از شرک

که با یک تدبیر درای

کشور برای صادرا

دارایی میتواند کلیه پرداخ های ریالی تایید اظهارکننده صادراتی

بیل

به قیم

صادراتی با اظهار صادراتی محصول فرآ ری شده بهصور

رق

میلگرد

اسلب قاب انجام بود هرچند هماکنون تنها در سرزمین اصلی (به جز مناطق

آزاد یا مناطق یژه اقتصادی) قاب
ارز

را انجام داده اس .

برای نهادهای مالیاتی قاب قبول اظهار اعالم شود.

به عنوان مثال قبال خرید اسلب
بهنام تامینکننده بیل

ساده زار

بازرگانی که فرآیند مذاکره تجاری صادرا

شرک های داخلی

۴۴شهریور ۴۷۹۵

این در حالی اس

ضمان نامههای ریالی شرک های داخلی برای خرید داخلی محصوال

به راحتی قاب قبول نیس ؛ هم به دلی غیرارزی (ریالی) بودن پرداخ

صادرا

انجام اس  .متاسفانه اخیرا اداره مالیا

برای معافی

 ۹درصد

افز ده محصول صادر شده را با پر انه تولیدی تطبیق میکند که این امر فقط به تشویق

صادرا

مواد خام با ارز

خرید مواد ا لیه به قیم

افز ده کمتر منجر میشود
داخلی (با قیم

باالتر از قیم

شرک های بازرگانی

صادراتی ،مجبور به

صادراتی) ،خواهند بود همچنین در گمرک

مجبور به اظهار محصول صادراتی بهنام احد فرآ ریکننده هستند .در بسیاری از ا قا
تولیدی برای تمدید کار

خود احد

بازرگانی مشک مالیاتی یا بدهی به اتاق بازرگانی دارد که همه اینها ریسک

تجاری صادرکننده بخش خصوصی را افزایش میدهد؛ ضمنا منافع سرمایهگذاری برای تامین مواد ا لیه
گران

اعتمادسازی برای جلب مشتری خارجی در بازار رقابتی فوالد را بهراحتی در اختیار احدهای فرآ ریکننده قرار

میدهد.
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تکمی حلقه فوالدی با رفع موانع

صادراتی استیل ایران
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بهدلی ساختار حاکمیتی مسلما آستانه ریسکپذیری مدیران د لتی در رقاب
فوالدی ،فر
اس

محصوال

با بخش خصوصی کمتر اس  .ترجیح احدهای

گر ه توسط زیرمجموعههای خود در بازارهای سه الوصول همچون عراق ،پاکستان

متاسفانه در نتیجه بازارهای مستعد فوالدی در اختیار رقبای ترک ،ا کراینی

افغانستان

چینی قرار میگیرد .درحالیکه
خود را ایفا کنند.

شرک های زیرمجموعه باید نقش تنظیمکننده شرک های صادراتی خصوصی در بازاریابی محصوال

با توجه به دسترسی به بازارهای هدف در بازاریابیهای فوالدی نیاز به یک عزم جدی داریم .حضور منطقهای مدیران اجرایی
احدهای فوالدی بزرگ اگر چه الزم اس

لی نقش بخش خصوصی در این زمینه باید پررنگتر شود .همانطور که در مقاله

قب «تکمی حلقه فوالدی برای ایجاد توسعه پایدار »که توسط ر زنامه «دنیای اقتصاد »منتشر شد ،به این نکته اشاره شد
که نیاز اس
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این حلقه تولیدی توسط بخش خصوصی گستردهتر رقابتیتر شود.

اردا

فوالدی بوده اس  .بهنظر میرسد در صورتیکه احدهای د لتی

تخ

اردکنندگان را تامین کنند یعنی کاالهای ارداتی را از تولیدا

بزرگ فوالدی دامنه انتفاع

داخلی تامین کنند ،این گر ه نیز میتوانند صادرا

فوالدی

را از حجم فعلی یعنی رقمی بیش از  ۴میلیون تن افزایش دهند .مسلما فر

مستقیم برای احدهای فوالدی ،شاید حاشیه

سود بیشتری داشته باشد ،لی همواره طبقه اردکنندگان در پوشش حمای

از مصرفکنندگان داخلی برای کاهش تعرفه

فوالدی به مقاما

بازرگانی فشار خواهند آ رد .در این بین خیلی با ر

اردکنندگان فوالد
شدن اصالحا
گرد

اس

سخ

که رابطهای منطقی بین انتفاع

طرفداران کاهش تعرفه فوالدی جود ندارد .البته مسلما احدهای فوالدی ظرفی

امکان رقابتیتر

الزم را دارند لی بهنظر میرسد؛ بهجای تقاب با اردکنندگان فوالدی باید شرایطی ایجاد کرد که سرمایه در

د میلیارد دالری اردکنندگان به سرمایه در گرد

شرایطی هم خود احدهای فوالدی نیاز اس
برای شرک های خصوصی

احدهای فوالدی تبدی

تامین مالی صادرا

شود.اگرچه در

که مستقیما با مشتریان بزرگ به مذاکره بپردازند؛ لی با ایجاد شرایط رقابتیتر
با مشارک

اعطای نمایندگی منطقهای به شرک های غیرزیرمجموعه خود ،شرایط توسعه صادرا

بخش خصوصی مهیا خواهد شد.
به هرصور  ،مدیران فر

اجرایی شرک های د لتی با تغییر مدیری

خصوصی ،با ارائه تضامین بانکی
فر
 ۴۴شهریور ۴۷۹۵

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

براساس آمار اردا
محصوال

سال  ،۹۴ک

اردا

فوالد کشور حد د  ۴ /۷1۹میلیون تن بوده که فقط  ۷ /1۴۳میلیون تن از آن

حقوقی میتوانند سالهای سال نماینده کارآمد احدهای فوالد ساز بمانند .ضمنا ظرفی

ارزی با تضامین ریالی اردکنندگان از عدد د میلیارد دالر ،شاید به رقمی بالغ بر پنج میلیارد دالر برسد .بهنظر

میرسد سرمایه در گرد

د میلیارد دالر تقریبا بهصور

درصورتیکه تضامین ریالی
گرد

عوض خواهند شد؛ لی نمایندگی شرک های

داخلی اردکنندگان برای خرید از فوالدسازها برای صادرا

برای تامین مالی صادرا
بهصور

نقدی با تضامین عمدتا خارجی صور

بهطور فزایندهای افزایش مییابد.فر
مناقصههای صادراتی ظرفی

محصوال

میگیرد ،به همین دلی

استفاده شود ،عدد سرمایه در

صادراتی چه در رینگ صادراتی

چه

انتفاع بازرگانانی را که قبال اردکننده فوالد بودند ،به

صادر کنندگان فوالدی تبدی خواهد کرد؛ ضمنا ریسک شرک
برای احدهای بزرگ د لتی فوالد در زمینه صادرا

داری

هزینههای ثاب

سرمایهگذاری

این محصول تقلی پیدا خواهد کرد.

شرک های زیرمجموعه احدهای فوالدی ،فقط نقش ناظر در برگزاری مناقصا

صادراتی تحقیق بازار

برای تعیین سقف خرید دارند .همچنین توان آنها بیشتر ر ی تامین مالی داخلی خارجی شنا ر کردن
سهام احدهای فوالدسازی در بورسهای بینالمللی متمرکز اس
البته سخنان ریاس جمهوری در ضیاف

افطاری در انتقاد از سیاس های ضد صادراتی نظامهای د لتی

بسیار امید ارکننده بود؛ مخصوصا درخصوص نگاه صادرا
KP-PU-NL-01-034-A

بازارهای صادراتی به رقبا به بهانه حمای

تا فر

محصوال

صادراتی گر ه.

از تقاضای داخ  .به امید اینکه این نگر

محور بودن تولید داخ

عدم اگذاری

اقتصاد رقابتی به دستگاههای مربوطه

برای عملیاتی شدن تسری پیدا کند نگاه صادراتی مخصوصا در حوزه فوالد تبدی به یک »پارادایم صنعتی تجاری« شود.
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