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نبود گمرک در شررا اا نرایند ی ی










نبود گمرک در شهرهراه هاا نهرهاینهد یه هی
مرمترین مش الت در مینه صادر ت ات
قههدیههمههیتههریههن صههنههعههت تشههور در اه ههانههه
یرش س گی/تارخانه ایماا دیرید بهه تهاریه
میپیوندد
تش یل تارگریه ییژه ارمایهگذ ری خارجهی در
یمیدری
دی رخد د مرم در با ر فوالد
دا یابی محققاا یر نی به د نش فنهی اهاخهت
تجریز ت صنایع فوالداا ی

نیا به جر ی مرحله ذیب فهلهز ت در جهنهوب
تشور

شاخص تل بورس یر ق براد ر ترر ا

مرمترین مش الت در مینه صادر ت

ات سیمان خبر

بسیاری

محصوالت تولیدی نرایند بهدلیل نبود نمایندگی گمرک در ین شررا اا

مبادی گمرتی اایر ا ااها صادرمیشود ته ین مر موجب محریم شدا صنایع ین
ا اا

ر ش فزیده صادر ت شده ات.

به گز رش ایماا خبر ،مدیر د خلی شرتت ایماا نرایند در ین باره گفت :شرتت صنایع
ایماا نرایند

ا دات ی حدهای تولیدی ات ته برخالف ی حدهای تولیدی شررک

صنع ی ین شررا اا ته تعطیل ی نیمه تعطیل هس ند ،تو نس ه با  ۰۸درصد ظرفیت
امی خود د مه فعالیت دهد.
حسین خسری نی فزید :ما در ین میاا ،ین ی حد تولیدی هم د ر ی مش التی ات ته
گر حل نشوند در ینده میتو ند اد ر ه تولید نبوه ی مرمتر

ا صادر ت ین محصول

قیمت یر ق براد ر گریه ایماا در تاری 3131/۸3/13 :
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شود.
خسری نی بابیاا ین ه نبود گمرک در شررا اا نرایند ی ی

مرمترین مش الت ات ته مانعی بر ی تولید نبوه ی صادر ت

بوده ی ین مرم همیشه مورد ن قاد ی حدهای تولیدی بوده ات ،گفت :هم تنوا ظرفیت تولید ری نه ایماا نرایند 1 ،هز ر
ی  1۸۸تن تلین ر ی االیانه یکمیلیوا تن ایماا ات.
یی د مه د د :در حال حاضر مقادیر قابلتوجری
همچناا نبود گمرک در نرایند ،ی ی

ایماا تولیدشده به یمن ،عماا ی شمال فریقا صادر میشود ،ما م أافانه

مو نع مرم صادر تی ات.
صفحه شماره 2

چرارشنبه

تارخانه ایماا دیرید به عنو ا ی ی

قدیمی ترین صنعت تشور تنوا به دلیل فراودگی تجریز ت ی فز یش قیمت تولید

در ا انه یرش س گی ات ی مسئوالا تنرا ر ه رینق مجدد ا ر جر ی فا چرارم ین تارخانه مید نند.
به گز رش خبرگز ری تسنیم
ر

دیرید ،تارخانه ایماا دیرید بهعنو ا ی ی

قدیمیترین صنایع ا اا لرا اا فعالیت خود

اال  311۰غا ترد تا در یهله نخست ری نه  0۸۸تن تولید د ش ه باشد.

با فعال شدا اه فا ین تارخانه در اال  13تولید ری نه ین تارخانه به اه هز ر تن فز یش یافت تا مینه تار ی ش غال

بر ی بیش

 ۰۸۸نفر فر هم شود ما تنوا ین تارخانه پس

االها تولید ،بر ثر مس رلک شدا تجریز ت دیگر رمقی

بر ی تولید ند رد ی ری بهری بر بدهیهای ا فزیا میشود ی مسئوالا نیز تنرا چاره تار ر در ر ه ند ی ی حد جایگزین
مید نند تا با رینق دیباره ا چر غ ین صنعت پیرخاموش نشود.
ما ین ری ها فراودگی تارخانه ایماا دیرید تنرا به تاهش تولید ،عدم فریش محصول ی نباش ه شدا بدهی خ م
نمیشود چر ته ین تارخانه مس رلک جاا تارگر ا ا ر نیز تردید میتند بهطوری در چرارم تیرماه  31ی ی
تارخانه به علت قطع شدا دات ی خونریزی جاا خود ر

تارگر ا ین

دات د د ی خیر ً نیز تارگر دیگری بر ثر اوخ گی ناشی

مجید تیانپور نماینده مردم دیرید ی
د شت:

نجاته اه فا تارخانه ایماا دیرید به دلیل ت نولوژی ااخت قدیمی بوده تنوا هزینه

تولید بسیار بیش ر



نا در مجلس در گفتیگو با تسنیم در ر بطه با مش الت تارخانه ایماا دیرید ظرار
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حر رت توره در بیمارا اا صفراا بس ری شده ات.
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قدیمی ترین صنعت تشور در ا انه یرش س گی/تارخانه ایماا دیرید به تاری

میپیوندد تسنیم

قیمت عرضه به با ر ات.

لزیم ر ه ند ی فا چرار تارخانه ایماا دیرید

یی قیمت تمامشده هر تن ایماا ر  331هز ر توماا ی قیمت فریش ر حدید  3۸هز ر توماا د نست
ی فزید :تارخانه ایماا دیرید به دلیل هزینه باال ی ت نولوژی قدیمی نیا به حد ث ی حد جایگزین
د رد.
نماینده مردم دیرید ی نا به لزیم حد ث فا چرار تارخانه ایماا دیرید تأتید ترد ی گفت :هدف
جر ی فا چرار تواعه ین تارخانه نیست بل ه جایگزینی اه ی حد فراوده ات تا ایمانی با
ا اند ردهای ری ااخ ه شود.
یی حد ث فا چرارم تارخانه دیرید ر مطالبه مردم ا اا د نست ی عنو ا ترد :تارخانه ایماا دیرید یک برند بر ی غرب
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تشور بود یلی تنوا شایس ه نیست با بیتوجری مو جه شود بنابر ین ال م ات مسئوالا مربوطه به ین موضوع رایدگی
تنند.
تیاا پور با تأتید بر ین ه در بحث تارخانه ایماا باید موضوع ش غال در نظر گرف ه شود ،بیاا ترد :با حد ث فا چرار
تارخانه ایماا دیرید هیچ تعدیل نیریی نجام نمیشود.



یجود  0۸۸نیریی ما د در تارخانه ایماا دیرید

ماشا هلل نعم ی فرماند رشررا اا دیرید نیز با شاره به فراوده بودا تارخانه ایماا دیرید بیاا ترد :ین تارخانه 0۸۸
نیریی ما د د رد ی بر ی د مه حیات ا ال م ات فا جایگزین ا جر یی شود.

صفحه شماره 3

تارخانه ایماا دیرید عالقه یادی نشاا نمیدهد ی عمالً حاضر به ارمایهگذ ری نیس ند ی در ینده مش الت بیش ری به
یجود می ید.
فرماند رشررا اا دیرید بابیاا ین ه تارخانه ایماا دیرید در یک شر یط بحر نی قر رگرف ه ات ظرار د شت :بر ی
د مه تار ین تارخانه ر ده ی



اوی مسئوالا شرتت فارس خو ا اا نمیبینیم.

فوت تارگر ا تارخانه ایماا به دلیل مس رلک بودا تجریز ت

یی به بدهیهای یرااخ ی ین تارخانه شاره ترد ی فزید :به دلیل فراوده بودا تجریز ت ین تارخانه در همین هف ه
یک تارگر فوت ترد ی یک نفر بر ثر اوخ گی به بیمارا اا صفراا عز م شد.

مسعود رضا معایا مور صنایع اا ماا صنعت ،معدا تجارت لرا اا در گفتیگو با تسنیم ظرار د شت :تارخانه ایماا
دیرید اال  1۰به بررهبرد ری رایده ی ظرفیت تولید ا اه هز ر تن در ری ی یکمیلیوا تن در اال ات.
یی در ر بطه با مش الت تارخانه ایماا دیرید فزید :تنوا قیمت تمامشده ین تارخانه به دلیل بحث ت نولوژی ی 0۸۸
نیریی اربار بیش ر شده ات بهطوریته تا پایاا اال  30بر ی هر تن ایماا بیش

 331هز ر توماا هزینه میشد ما

فریش ا  ۰0هز ر ی  3۸۸توماا بود.
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یی تارخانه ایماا دیرید ر

یرمجموعه تارخانه فارس خو ا اا د نست ی تصریح ترد :ین شرتت بر ی رفع مش الت



 33میلیارد توماا یاا نباش ه تارخانه ایماا دیرید

معایا مور صنایع اا ماا صنعت ،معدا تجارت لرا اا عنو ا ترد :تارخانه ایماا دیرید

اال گذش ه  33.3دهم

میلیارد توماا یاا نباش ه د رد ی مسال نیز یاا نباش ه ا  31میلیارد توماا پیشبینیشده ات.
یی بیاا ترد :حقوق باالی تارگر ا تارخانه،

دات د دا با ر صادر ت عر ق با دلیل تحرتات د عش

ی رتود در بخش ااخ ماا ابب تا تارخانه ایماا دیرید با شر یط اخ ی خود ر نگه د رد ته
بایجود ین مش الت یاا نباش ه بیش ر میشود.
رضا تصریح ترد :تا پایاا اال گذش ه  11درصد فریش ین تارخانه تنرا صرف دا مزد تارگر ا شده
ات ته همین رقم بسیار باالیی در قیمت تمامشده د رد.
یی گفت :بر ااس قانوا تجارت گر یاا نباش ه یک شرتت به نصف ارمایه ثب ی نراد مشمول
ماده  303تجارت میشود ته ین به معنای یرش س گی ات.
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معایا مور صنایع اا ماا صنعت ،معدا تجارت لرا اا ظرار د شت:

نجاته هولدینگ فارس

خو ا اا با تارخانجاتی ته د رد یکاوم با ر تشور ر در دات گرف ه ات باید بر ی ین رینق تارخانه ایماا مس رلک
دیرید عزم جدی د ش ه باشیم تا فا چرار اته جایگزین ین تارخانه ات جر یی ی نیریی ما د ا تعیین ت لیف شوند.
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شرنا حمزه لویی مدیرتل تأمین ج ماعی لرا اا نیز در تمیسیوا تارگری لرا اا در ر بطه با بدهیهای ین تارخانه ،عنو ا
ترد :با توجه به مش الت ین تارخانه تاتنوا هم اریهای یادی د ش ه یم بهطوریته در چرار اال خیر بدیا شرط
نیریهای ین تارخانه حمایت ترده یم.



مطالبات  ۰میلیارد تومانی با نشس گاا صنعت ایماا
یک حسابرای  33میلیارد توماا بده ار ات ،گفت :حدید شش هز ر نفر فقط

یی بابیاا ین ه تارخانه ایماا دیرید تنرا

هشت میلیارد توماا ات ته به اها پرد خت میشود.

با نشس ه صنعت ایماا هس ند ته مطالبات اها باالتر

علی ش اب مدیرتل تعایا تار ی رفاه ج ماعی لرا اا نیز تارخانه ایماا دیرید ر پیشانی صنعت لرا اا د نست ی ظرار
د شت :صنعت ایماا ر به نام تارخانه ایماا دیرید میشنااند یلی همین صنعت تنوا به دلیل فراودگی ی م أثر شدا

قیمت عرضه شود.

شده تا قیمت تمام شده تولید بیش ر

چرارشنبه

یی تعد د نیریهای نسانی تارخانه ایماا دیرید ر حدید  ۰۸۸نفر برشمرد ی فزید :ا رالک تجریز ت ی ت نولوژی ابب

مدیرتل تعایا تار ی رفاه ج ماعی لرا اا مرم ترین عالج درد تارخانه ایماا دیرید ر یجاد فا چرار د نست ی عنو ا ترد :با
ارمایهگذ ری چرار میلیارد توماا ا ارت تار ده میشود.

تش یل تارگریه ییژه ارمایه گذ ری خارجی در
در حالی ته ارمایهگذ ر ا خارجی ی د خلی
برنامه ریزی ی تو نمنداا ی یمیدری

یمیدری ایسنا

عدم تطبیق قو نین ی ثبات قیمتها در یر ا بر

نارضای ی میتنند ،معایا

تش یل تارگریه تدیین ا ر تژی بین لملل جرت رفع مو نع ارمایهگذ ریهای خارجی

خبر میدهد.
میر خرمیشاد در گفتیگو با یسنا ،با بیاا ینته جذب ارمایه خارجی ی ی

مرمترین ا ر تژیهای اا ماا تواعه ی

نواا ی معادا ی صنایع معدنی یر ا ( یمیدری) ات ،ظرار ترد :با توجه به فت قیمت نفت ،ی ی

مرمترین ا ر تژیهای

یمیدری جذب ارمایههای خارجی بر ی پیشبرد پریژههای معدنی ات ته لب ه ین به معنای نادیده گرف ن ارمایهگذ ر ا

یی در خصوص یضعیت اا ماا تواعه ی نواا ی معادا ی صنایع معدنی ،گفت :در ب د ی دیلت  13طرح تواعه در  1۸فا
د ش یم ته با ارمایه  ۰0۸هز ر میلیارد ریال تعریف شده بود ته عمدتا به خاطر عدم تامین مالی،
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د خلی نیست.
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نا منی با ر منطقه ی (با ر عر ق) دچار مش ل شده ات.

صفحه شماره 4

تحریمهای ظالمانه جرانی ی لب ه اوء مدیریت بعضا به تعویق ف اده ی ح ی برخی طرح ها حدید  31اال
ریی مین باقی مانده بودند ،ما با شریع تار دیلت یا دهم ،یمیدری بر اها م مرتز شد ی شریع به
تار ترد ی بر ااس بررای های جاری

مجموع طرح های م وقف ،طرح هایی با حجمی حدید هشت

میلیارد ی  33۸میلیوا دالر ر فعال ترد ی حدید  31طرح نیز در دیلت یا دهم تعریف شد.
معایا برنامه ریزی ی تو نمنداا ی یمیدری ضافه ترد:

اوی دیگر یمیدری تمرتز خود ر به موضوع

ت شافات نیز معطوف ترد ی حدید  ۰1۸هز ر تیلوم ر پرنه ت شافی تعریف ترد ی هزینه ی بالغ بر
 31۸تا  30۸میلیارد توماا ر در برد شت ته میتو ا

ا به عنو ا یک ارمایهگذ ری یرااخ ی ی

بلندمدت یاد ترد ته تا حدید هشت اال ینده به ثمر خو هد نشست.
یی خاطرنشاا ترد :با توجه به برنامههایی ته بر ی حیای معادا ی پیشبرد طرحهای تواعه در نظر گرف ه شده بود ،نیا به
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تأمین منابع مالی د ریم ته لب ه باید بخش عمده ی

ا

طریق ارمایهگذ ری خارجی صورت پذیرد ته در یهله یل بر ی

تامین ین ارمایه نیا ات تا یرااختها ی شر یط ال م بر ی یرید ارمایهگذ ر ا به ین حیطه فر هم شود.



مو نع ارمایهگذ ری باید فر اا مانی حل شود

خرمیشاد با شاره به لزیم حل مو نع یرید ارمایهگذ ر ا خارجی عنو ا ترد :یمیدری بر ی فر هم تردا شر یط ال م جرت
ا فاده

فرصتهای ارمایهگذ ری خارجی قد م به تش یل یک تارگریه ییژه در ین اا ماا ترده ات ته در ا

تصمیمات ال م جرت صالح قو نین ی دیگر مو رد مربوط به تسریل ارمایهگذ ری تخاذ شود.
یی با شاره به ینته در بسیاری

صفحه شماره 5

مو قع ارمایه گذ ر ا نیا هایی ر مطرح میتنند ته ما تو ا ر ئه ا ر ند ریم ،گفت:

یک ارمایهگذ ر خارجی بر ی یرید به با ر یر ا نیا د رد بر ی برنامه ریزی های خود

ثبات ایس م ی برخی شاخص ها

بر ی ارمایه گذ ری در حو ه لومینیوم یرید میتند

ما می خو هد ته قیمت نرژی مورد نیا ر تا  3۸اال ینده به ی

عالم تنیم ته ما هم به علت ضعف در ایس م ی عدم ثبات قیمت ،تو ا د دا ین تضمین ر ند ریم.
معایا برنامه ریزی ی تو نمنداا ی یمیدری با بیاا ین ته تارگریه فعلی یک مدل یلیه

تارگریهی بزرگ ی فر

ی رتخانه ی ات ،تصریح ترد :در ب د ی مر تصمیم گرف یم ته بر ی ش لگیری یلیه ین تارگریه ا ر به صورت
محدیدتر تش یل دهیم ته در حال حاضر عضای ا شامل یک عضو

شرتت ارمایهگذ ری تمکهای فنی یر ا ،دی عضو

ارمایهگذ ر ا نامد ر بخش خصوصی ،نماینده خانه معدا ی معاینت معدنی ی رت صنعت ،معدا ی تجارت ات.
یی با شاره به ینته جلسه یل ین تارگریه برگز ر شده ات ،د مه د د :در حال حاضر ین تارگریه قد م به شنااایی

 ۰1مورد

قو نینی ترده ات ته به طور مس قیم با ارمایهگذ ری خارجی مرتبط ات ی نیا به صالح د رد ی قر ر ات در

جلسات بعدی در خصوص با نگری ین قو نین تصمیمگیری شود.
خرمیشاد فزید :در مرحله بعدی قر ر ات ین تارگریه به ش ل یک تارگریه فر ی رتخانه ی در ید ی عضای ا ر تمامی
دا گاهها ی اا مااهای مرتباط با فعالیتهای معدنی ی صنایع معدنی تش یل دهند ته عبارتند

نمایندگی ی رت نیری،

نمایندگی محیط یست ،نمایندگاا حاضر در تارگریه یلیه ی دیگر فر دی ته به ین حو ه مربوط هس ند.
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چرارشنبه

طمیناا د ش ه باشد .به عنو ا مثال در تولید لومینیوم  0۸درصد هزینه تولید مربوط به نرژی ات ی یق ی طرف هندی



ا فاده

یک مشایر خارجی بر ی تارگریه تسریل ارمایهگذ ری خارجی

یی با شاره به ین ته در تش یل ین تارگریه

تجربه تشورهای موفق در حو ه جذب ارمایهگذ ر خارجی ا فاده میشود،

عنو ا ترد :برخی تشورها مانند شیلی در االیاا گذش ه تو نس ه ند مقد ر بسیار باالیی

تند ته ما در نظر د ریم

ارمایهگذ ری خارجی ر جذب

تجربیات ین تشورها بر ی یجاد فضای منااب جرت یرید ارمایهگذ ر ا

ا فاده ال م ر ببریم.
معایا برنامه ریزی ی تو نمنداا ی یمیدری فزید :در همین ر ا ا قر ر ات به یدی

یک مشایر

خارجی بر ی تعیین نقشه ر ه جذب ارمایهگذ ری خارجی ا فاده تنیم ته تا اه ماه ینده ن خاب
خو هد شد ی در مجموع بر ی ا پریژه ی حدید ی ساله تعریف ترده یم.
خرمیشاد با بیاا ینته ین تارگریه جرت تسریل یرید ارمایهگذ ر ا خارجی ی همگام اا ی قو نینی
مانند مالیات ،تعرفهها ی تضمینهای ال م در حو ههایی مانند قیمت نرژی ،مالیات ی غیره تش یل
KP-PU-NL-01-042-A

خو هد شد ته با ده ا به ش ل طوالنیمدت ی موثر مشاهده خو هد شد ،بز ر میدی ری ترد ته تا

چند اال ینده تاثیر ت مثبت ا به صورت ااخ اری ریی ارمایهگذ ری در معادا ی صنایع معدنی تشور نمود پید تند.
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دی رخد د مرم در با ر

فوالد دنیای اقتصاد

محمدحسین بابالو :ترایم چرره تی با ر فوالد هرچند ته بیش
میتو ا ریشههایی

شو هد به حدس ی گماا ی بس ه شده یلی هنو هم

ی قعیت های بنیادین ین با ر ر رهگیری ترد ته دیرنمای با ر فوالد ر ترایم خو هد ترد؛ گرچه در

توتاه مدت نمیتو ا به معجزه ی در با ر فوالد دل بست.
ذهن نیست؛

با ر فوالد ری های ر م ی ر تدی ر میگذر ند؛ هرچند ته در پایاا شرریورماه ،چنین شر یطی چند ا هم دیر

گرچه چنین رخد دی در اایر با رهای تاالیی همچوا محصوالت پ ریشیمی نیز تم ی بیش مشاهده میشود .ثبات نسبی
قیمتها در با ر میلگرد با میل به تاهش قیمتها ،ثبات ش ننده در با ر شمش با فرض ضعف محسوس تقاضا ی فز یش
برای قر ضه در تنار عرضه ا ،نگر نی

صفحه شماره 6

تاهش عرضه یرق هرچند ته د دههای ضد ی نقیضی در ین خصوص گز رش میشود

رخد دهای یرپوا ی در با ر فوالد هم تنوا در حال نجام ات ته میتو ند چرره با ر ر در هف ههای پیش ری تغییر دهد.

چرارشنبه

مرم د خلی به شمار یرد .به صر حت نمی تو ا

دیرنمای ریشن ی موفقی پیش ریی با ر فوالد خبر د د؛ یلی برخی

درخصوص ر مش ی رتود فعلی در با ر فوالد نیز باید گفت ته در هر حال ری های پایانی شرریور ماه مانی بر ی مسافرت،
ماده شدا بر ی فصل پاییز ی تغییر برخی تات یکهای تجاری ی صنع ی ات ی در تل عقبنشینی قیم ی ی ماده شدا بر ی
یرید به ری های ارد اال ر ته مم ن ات با تاهش تقاضا ریبهری شود ،باید مرمترین عامل تاثیرگذ ر بر با ر د خلی فوالد
به شمار یرد؛ هرچند ته دی هف ه خیر با تعطیلی عیاد قرباا ی غدیر نیز همر ه بوده ات.
در ماههای خیر دی رخد د در با ر در حال خودنمایی ات ی ی ثبت  0جرقه رشد قیمتها در فاصله  1هف ه خیر ته به شدت
در بر بر فت قیمتها موضع گیری ترده ی دیگری تالش برخی

تولیدتنندگاا مطرح بر ی حفظ اطوح قیم ی فعلی .ین دی

رخد د ر باید جدی گرفت؛ یر به اقوط با ر منجر نشده ی همچنین میدی ریهایی ر
ات.

فز یش قیمتها نیز پدید یرده

اوی دیگر حجم ی رد ت محمولههای فوالدی ته در ری های پایین بودا قیمتها خرید ری شده ی در شر یط فعلی

توجیه پذیر بوده نیز بسیار پایین بودند ته ین ییژگی نیز به حمایت نسبی

با ر د خلی نجامیده ات.

اوی دیگر به

ر می حجم تولید در ی حدهای نوردی ی تولیدتنندگاا بخش خصوصی ی قعی نیز در مسیر فت قر ر د ش ه ی صادر ت
بخشهای بزرگ دیل ی ی شبه دیل ی نیز تقویت شده ات .ین مو رد در هر حال به حمایت

با ر د خلی فوالد برخاا ه

درخصوص با ر یرق باید توجه د ش ه باشیم ته بر مبنای عرف پیشین ین با ر (درات یا غلط) بخشی

نیا صنایع د خلی

طریق ی رد ت تامین میشود ی هم تنوا ی رد ت ،تفاف نیا د خلی ر ند ده؛ بنابر ین با رشد قیمتهایی مم د ری بهری هس یم

ته تژد ر ی مریز ،هف هها میرماا ین با ر ات ی شاید به برخی پیگیریها نیا د ش ه باشد .فاصله
قیم ی بین میلگرد ی پریفیل (تولیدی
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ی در پایاا ثبات قیمتها در با ر تیر هن با یجود جرش قیم ی برخی اایزهای خاص ر میتو ا مرمترین ییژگیهای ین با ر

یرق) خود نشاا دهنده برخی ی قعیتها در با ر فوالد ات

ته گاهی به ن قاد جدی صنایع مصرفتننده یرق نجامیده ی ین ن قادها در برخی جلسات رامی ی
غیررامی ،به صر حت عنو ا میشود.
هماا گونه ته در گذش ه نیز به ا شاره د ش ه د ش ه یم جلسات نجمن تولیدتنندگاا فوالد یا
جلسات صنف ی صنعت فوالد ر باید جدی گرفت؛ یر چند رخد د در با ر د خلی محقق شده ات.
اویی مسجل شده ات ته تقاضای ی قعی (تقاضای موثر

امت مصرفتننده نرایی) به نسبت ثابت

بوده ی تغییر چند نی ند ش ه ات؛ یعنی نوااا قیمتها تغییر چند نی بر حجم تقاضا نخو هد د شت.
اوی دیگر با توجه به محدید بودا جدی حجم تقاضا در با ر د خلی ،تاهش بیش ر ا بهصورت گس رده مح مل نبوده ی تنرا

ن ظار بر ی تقاضا
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طرفد ر ا مطلوبی برخورد ر ات.

طرف دیگر دیرنمای رشد ق صادی یر ا ر بسیاری

مواسات
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تحقیق ی پژیهشی بسیار ریشن ر یابی میتنند .بررایهای دیل ی
د ده ،بررای مرتز پژیهشهای مجلس

ح مال تحقق رشد ق صادی  1درصدی در اال  31خبر

ح مال تحقق رشد ق صادی  3 /3درصدی خبر د ده ی مواسه بین لمللی م نزی نیز

فق رشد ق صادی یر ا در اال  ۰۸۰۸خبر میدهد .تمام ین مو رد در تنار تاهش اپردهگذ ری در مدت در بانکها در
تنار مراجرت ین منابع به حسابهای پس ند

توتاه مدت ی جاری همچنین یرید منابع خارجی

مسیرها ی مبادی مخ لف به

تشور خبر میدهد؛ هرچند ته در تایید ی رد نرا بحثهای بسیاری یجود د رد .با توجه به ین مو رد دیرنمای بربود ق صادی در
تشور غیرقابل ت ماا بوده هرچند ته تاثیرگذ ری ا بر با ر فوالد مانبر خو هد بود .درن یجه باید ین گونه ظرار ترد ته
ین

بررای ی مدیریت بخش عرضهها ،می تو ند تاثیر قابل توجری بر با ر فوالد د ش ه باشد؛ یر تنظیم اا یتارهای عرضه

پس یضعیت بر ری ر بر ی با ر ترایم خو هد ترد .لب ه باید به ین مطلب نیز شاره د شت ته دعای بربود اریع با ر ر نیز
نمیتو ا به صر حت عالم ترد؛ ما رایدا به قیمتهای تمام شده ی رد تی نیز چند ا غیرمنطقی نخو هد بود.

صفحه شماره 7

با ر چند ا هم محسوس نبوده ات .در االهای گذش ه ی در دیرههای رتود ،جریاا غالب با ر رقابت منفی ،تالش بر ی
جذب مش ری بیش ر ی تقویت حجم فریش ی فاصله گرف ن
گریه تاالیی خاص یا ح ی محصوالت عرضه شده

رقبا بوده ات ته در نرایت ،خریجی ا با تاهش قیمتها در یک

اوی یک تارخانه مشخص خودنمایی ترده ما به تمام با ر ار یت پید

میترد .به عبارت اادهتر با تاهش قیمت ین تارخانه ،اایر بخشهای با ر نیز در نرایت مجبور به طاعت شده ی قیمتها
تاهش مییابد .یج ین یضعیت ر میتو ا به برمن ماه اال گذش ه ی رایدا قیمتهای میلگرد به اطوحی نزدیک به 33۸۸
توماا برشمرد ،ما ین بار رتود موجود تنرا تو نس ه ات تا قیمتها ر به اطوحی نزدیک به  31۸۸توماا تاهش دهد یعنی یا
رتود چند ا قدرتمند نبوده یا رخد دهای دیگری در با ر در جریاا ات .لب ه باید به ین دی ن ه نیز شاره ترد ته به نسبت
ا دیر ا قیمتهای جرانی فوالد نیز فز یش یاف ه بهعالیه نرخ تعرفه ی رد ت نیز تقویت شده ات تا در نرایت باعث شود تا

قیمتهای د خلی در اطوحی باالتر قر ر بگیرد؛ یلی ین مو رد نیز همه ماجر نیست؛ یر هم تنوا هم قیمت تمام شده ی رد ت
هر تن میلگرد به تشور با ح ساب ر

د ی تعرفه ی رد ت ،باالتر

قیمتهای د خلی به شمار می ید.

در ین بین بر ااس عرف با ر فوالد در ری های پایانی تابس اا دی تفاق م اا تحقق د رد یعنی تاهش قیمتها در نیمه غربی
جراا با محوریت ریپای شمالی ی شمال غربی (به دلیل تاهش دما ی فت تقاضا) ی دیگری فز یش قیمتها در نیمهشرقی جراا
با محوریت شمال ی شمال شرقی چین (بهدلیل پایاا یاف ن ماا بارشهای فصلی ی تالش بر ی با اا ی خر بیهای حاصل
ایل ی بربود نسبی ااختیاا در ین تشور) .ین دی یضعیت میتو ند برامی جدید ر در با رهای فوالد جرانی یجاد تند؛
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چرارشنبه

ریی رد با ر در هف ههای خیر به نسبت ماههای پیش

ا یا اایر دیرههای رتود تفایتی جدی د ش ه ما در نگاه غالب فعاالا

هرچند قیمتهای باالی غالانگ در قصی نقاط جراا ی همچنین تاهش ر م برای انگ هن با هم به برامی جدید د من
می ند .در هر حال

هم تنوا عقبنشینی ر م قیمتها در با رها ر میتو ا مورد توجه قر ر د د.

دا یابی محققاا یر نی به د نش فنی ااخت تجریز ت صنایع فوالداا

ی ایسنا

پژیهشگر ا تشور به د نش ااخت تجریز ت مورد نیا صنعت فوالداا ی تشور چوا گندلهاا ی،
حیای مس قیم هن ی جد اا ی گا های صنع ی دات یاف ند.
به گز رش یسنا ،هومن حقیقی ،مجری طرح با شاره به تو نمندی فنی تولید شده در ر ا ای تأمین
KP-PU-NL-01-042-A

نیا های صنعت فوالد تشور ،گفت :ما با تسب د نش فنی ی مرندای پایه ی حدهای حیاب مس قیم،
گندلهاا ی ،فوالداا ی ،نورد ی همچنین ی حدهای جد اا ی جز ی هو ( تسیژا ،نی ریژا ی رگوا) ی ایس م غبارگیر ی
تصفیه دید ،تو نس یم بخشی

نیا صنعت فوالد تشور ر تأمین تنیم.
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یی به طر حی ی ااخت ی حدهای تولید تسیژا شامل فر یند ،تجریز ت ی همچنین ایس مهای غبارگیر ی تصفیه دید ی حدهای
فوالداا ی شاره ترد ی فزید :ما در حو ه ایس م با یاب حر رتی ی حدهای حیای مس قیم ی نیز طر حی فر یند توره پخت ی
نقالهای ی حد گندلهاا ی تحقیقات گس رده ی نجام د ده یم.
حقیقی ،طر حی ایس م مدیریت طالعات تولید ی حدهای فوالداا ی ی ایس م ی حدهای حیای مس قیم ر

دیگر

دا ایردهای تحقیقاتی خود نام برد ی یاد یر شد :طر حی ی ااخت شبیهاا دینامی ی توره قوس ل ری ی ی حدهای
دیگر دا ایردهای ما ات ته در ی حدهای گوناگوا فوالداا ی تشور ا فاده شده ی به بررهبرد ری رایده

فوالداا ی
ات.

د نش تسب شده

مجری طرح به هم اری با ی حدهای صنع ی ی تامین نیا ی حدهای د خلی شاره ترد ی فزید :با بررهمندی

صفحه شماره 8

موفق به طر حی ،مدل اا ی اهبعدی گندلهاا ی گلگرر ایرجاا ی همچنین طر حی ایس م لوله تشی ی مدلاا ی اه بعدی

خو ا اا ی فوالد هرمزگاا

چرارشنبه

به گف ه یی ،مرندای پایه ،تولید مد رک باالنس نرژی ی جرم ی طر حی ایس م لوله تشی ی طر حی ااپورت صنایع فوالد
دیگر پریژههای ین تیم تحقیقاتی ات.

ین محقق ر ئه ر ه ارهای بهاا ی ی فز یش ظرفیت ی حدهای صنع ی فوالدی تشور ر

دیگر دا ایردهای علمی ذتر ترد ی

گفت :فعالی ماا ر بر ا اند ردهای بین لمللی ی هم اری با شرتت  Badische Stahlبه عنو ا ی ی

بزرگ رین شرتتهای

فعال دنیا در ین عرصه تواعه د دیم.

نیا به جر ی مرحله ذیب فلز ت در جنوب

تشور ماین نیوز

هم تنوا صنعت فوالد در خ یار تشورهای تواعه یاف ه ی پیشرف ه قر ر د رد ی صادر ت تمامی چرخه ا
تا تجریز ت ی دا گاههای ااخت محصوالت فوالدی به ی ی

مو د یلیه گرف ه

تجارتهای بزرگ جراا تبدیل شده ی ر ش فزیده قابل توجری

ا بهدات می ید.
به گز رش ماین نیو  ،فوالد به عنو ا فلزی ا ر تژیک بر ی تشورهایی ته قصد د رند به امت صنع ی شدا پیش بریند
حال حرتت ات ،برنامهریزی ی تالش بسیاری بر ی تولید ین محصول نجام د ده ات.
به گونه ی ته هم تنوا حدید ۰۸درصد

تجریز ت مورد نیا فوالداا ی در د خل یر ا ااخ ه میشود ی در مینه د نش
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بسیار مرم ی مورد نیا ات .در ین مینه یر ا نیز به عنو ا ی ی

تشورهای درحال تواعه ته به امت صنع ی شدا در

خبرنامه صنایع معدنی

تنس ان ره هن خط پنجم چادرملو شدیم.

فنی نیز در جایگاه مناابی قر ر د ریم .هم اری با تشورهای تواعهیاف ه بر ی ن قال د نش فنی تولید
ین محصول فلزی

ی سو نشاا

رشد صنعت فوالد یر ا د رد ی

د نش فنی به تشورهای منطقه ی تم ر تواعهیاف ه،



طرف دیگر قابلیت صادر ت

قدرت ین بخش خبر میدهد.

۰۸درصد تجریز ت فوالدی یر ا ،د خلی ات

به گف ه تارشناااا ی فعاالا صنعت فوالد ،ین ه 3۸۸درصد چرخه تولید فوالد ،بیش ر در بخش
تجریز ت ی د نش فنی ا
همر ه نیست.

اوی تشور تولیدتننده فوالد تولید ی ااخ ه شود با صرفه ق صادی

ین ری تشورهای تولیدتننده فوالد ،بخشی

به یایله د نشمند ا ی م خصصاا خود تامین ترده ی بقیه ر

ین نیا

Pg. 8

تجریز ت ،فنایری ی د نش فنی ر
دیگر تشورهای د رنده فنایری ی رد میتنند چر ته تامین تمام

اوی تولیدتننده صرفه ق صادی به همر ه ند رد.
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مدیرعامل تنسرایوم »( «MPSمجموعه فوالدی ته با شرتتهای ریپایی پریژههای فوالدی ر ر ه ند ی ی گس رش میدهند)،
درباره ین ه تجریز ت ی فنایری های صنعت فوالداا ی یر ا در چه اطحی قر ر د رد ،ظرار ترد :هم تنوا بیش

۰۸درصد

تجریز ت مورد نیا تل صنعت فوالد در یر ا ااخ ه میشود ی اقف ین تار نیز در  1اال ینده  3۸درصد خو هد بود .نه
تنرا یر ا بل ه هیچ تد م

تشورها در ین مینه به 3۸۸درصد نمیراند ی دلیلی بر ی تامین تامل چرخه تولید فوالد اهم

اوی تولیدتننده یجود ند رد بل ه برخی

تشورها

صفر تا 3۸درصد نیا خود ر

طریق ی رد ت تامین میتنند.

به گف ه علی نادری ،یر ا د نش فنی ی بری صنعت فوالد ر ند ش ه ی هزینه خرید ری ین د نش تنرا  1تا 3۸درصد
فوالد ر در جراا به خود خ صاص میدهد .در ی قع  1تا  3۸درصد قیمت صرف بررهگیری

قیمت

تجریز ت پیشرف ه میشود ی به

همین دلیل ی رد تردا د نش فنی بر ی تولیدتنندگاا فوالد ،با صرفه ق صادی همر ه خو هد بود .یی درباره فعالیت شرتت

صفحه شماره 9

»می ا اا ه« ته ااخت تعد دی

پریژههای فوالدی یر ا ر برعرده د رد ،ینگونه گفت :تجریز ت ی دا گاههای پریژههای

تنار ااخت تجریز ت د خلی ،طر حی د خلی ،تارهای عمر نی پریژه ،نصب ی ر ه ند ی صنایع فوالدی ،قد ماتی مانند ی رد ت
تجریز ت ی فنایریهای خارجی نیز در دا ور تار قر ر د رد.
به گف ه یی هم اری با تشورهای لماا ی ی الیا در حو ه فوالد ،مینه ر بر ی ن قال د نش فنی ین شرتتها به یر ا فر هم
ترده ات .یی ا فاده

د نش فنی ی فنایریهای نوین ر بر ی گس رش ی فز یش تولید محصوالت فوالدی مفید د نست ی

فزید :ین شرتت ،ظرفیت ذیب شرتت فوالد مبارته

1میلیوا تن به 1/1میلیوا تن ی ظرفیت فوالد لیاژی یزد ر

۰۸۸هز ر تن به 3۸۸هز ر تن راانده ات.
یی درباره ین ه شر یط تحریم تا چه ند ه بر ریند تاری در حو ه ااخت تجریز ت فوالداا ی ثرگذ ش ه ،ینگونه پاا د د:

در ماا تحریم ،تسانی ته قصد ی رد تردا د نش فنی ی تجریز ت د ش ند ،با بیش رین محدیدیت ریبهری میشدند.

طرفی

بیش ر قر رد دها بر پایه یوری ی دالر نجام میشد ی با تحریم بانکهای یر نی ی ند ش ن رتباط با بانکهای جرانی به دلیل
تحریمها ،نه م اا با تردا لای یجود د شت ی نه ن قال پول مم ن بود ی ین قد مات



حذف ی اطهها

اوی تشور اوم نجام میشد.

معامالت بریا مر ی

به گف ه مدیرعامل تنسرایوم  ،MPSتنوا با برد ش ه شدا تحریمها ،چندین گشایش نجام شده ی ی
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چرارشنبه

فوالدی فوالد مبارته ،فوالد لیاژی یزد ،فوالد چرارمحال ی بخ یاری ی فوالد صبا با تمک شرتای خارجی ااخ ه شده ات .لب ه در

نرا ین ه تشورهای

خارجی به ین مسئله ته مش الت یر ا با دیگر تشورها ری به ری در حال رفع شدا ات ،بایر پید تردند ته خود موضوع
بسیار مرمی ات .همچنین نرا بر ی حضور در یر ا ی نعقاد قر رد د با شرتتهای یر نی تمایل قابلقبولی پید ترده ند.
نادری به ی ی دیگر

مز یای برد ش ه شدا تحریمها شاره ترد ی گفت :تنوا تجریز ت خرید ری شده

دیگر تشورها به طور

مس قیم به بنادر یر ا ن قال پید میتنند ی در ن یجه دیگر بر ی تریه نرا نیا ی به ی اطهها یجود
ند رد چر ته حضور ی اطهها هزینه ن قال محصوالت خرید ری شده ر باال میبرد ما هم تنوا هزینه
جابهجایی ی ن قال ر به خارج بسیار تم ی به طور تقریبی یک دیم شده ات.
یی با بیاا ین ه طرحهای جر یی یاد شده

اوی ین شرتت ،با نظارت اا ماا یمیدری ات درباره

ارمایهگذ ری ی تامین منابع مالی بر ی جر ی طرحها گفت :قبل

غا تحریم ،ارمایهگذ ر ا خارجی

طریق فاینانس در پریژهها هم اری میتردند ما شریع تحریمهای بین لمللی ،د مه حضور نرا ر در
یر ا با مش ل ریبهری ترد .هم تنوا خارجیها به ییژه لمانیها ی ی الیاییها مادگی فاینانس د رند
ته با تارفرمایاا جدید ی رد هم اری مش رک با یر ا شوند.
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صادر ت تجریز ت صنایع فوالدی

در حال حاضر یر ا به دلیل رشد ی تواعه ی ته در بخشهای مخ لف
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معدا تا صنایع معدنی بهدات یرده ،تو نایی صادر ت
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خدمات فنی مرندای ی ن قال د نش فنی ر به تشورهای همسایه د رد.
حضور مرندااا معدنی یر ا در تشورهای همسایه بر ی مو ش نیریهای نسانی ته چندی ات غا شده ی به دنبال ا
صادر ت تجریز ت ی فنایری پریژه های فوالدی ،موید قدرت ی تو نمندی یر ا ات .بر ی تواعه ی پیشرفت در حو ه معدا ی
صنایع معدنی نباید به تشورهای منطقه بسنده ترد؛ بل ه باید در رتباط با تشورهای ریپایی ضمن رتقای اطح د نش ی
فنایریهای خود ،مینه ر بر ی هم اری مش رک با تشورهای بزرگ به ییژه در حو ه صنعت فوالد فر هم ترد.
به گف ه نادری تجریز ت ی فنایری های صنعت فوالد به تشورهای همسایه همچوا عر ق ی فغانس اا صادر شده ی قصد د ریم تا
م اا صادر ت تجریز ت ی فنایری های خود ر به تشورهای ریپایی فر هم تنیم یر نرا تمایل بسیاری بر ی هم اری ی خرید
صفحه شماره 10

یر ا د رند.



چرارشنبه

ین د نش به تشورهای تم ر تواعه یاف ه هس یم.
جر ی مرحله ذیب فوالد در جنوب

با توجه به ین ه منابع بی بر ی صنایع فوالدی

همیت باالیی برخورد ر بوده ی جزی نیا های ااای بر ی تولید ات ی

طرفی یر ا نیز جزی تشورهای خشک ی تم ب به شمار می ید باید ف ری بر ی ا فاده

ریشها ی تجریز تی ته ب تمی نیا

د رند ،ندیشید .در ینباره مدیرعامل تنسرایوم MPSگفت :به طور مرتب پریژههای فوالدی در حال بری راانی هس ند.
با ین حال گر یر ا بخو هد به هد ف تعریف شده در چشم ند  30۸0بر ی تولید  11میلیوا تن فوالد براد باید بخشهای
ب بر خود ر در جنوب تشور جر یی تند .یر تا مرحله تنسان ره ی ذیب ی نورد به ب یادی نیا د رد ی باید به امت منابع
بیپایاا ب تشور یعنی جنوب یر ا حرتت ترده ی اایر بخشها همچوا تولید یرقهای رنگی ی ...در نقاطی ته ب تم ری د رند
تولید شود ته ین موضوع نیز اخ یها ی مش الت خود ر د رد.
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طرفی تمام نیریهای م خصص یر نی در حو ه ااخت پریژههای فوالدی در ی الیا مو ش دیده ند ی هم تنوا در حال ن قال
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