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بهرهبرداری از فاز نخست شرکت آلوممویونویوم
سازی کاوه خمزستان تا پایان سال
قطع  ۵۴روزه گازرسانی به صونوایوع سویو وان
جلسه سی انیها با نع ت زاده
صادرات  7هزار تن سی ان از راه بندر چوابوهوار
به کشمرهای بالروس و اوکراین
ارایه  11طرح معدن و صنایع معدنی برای جذب
 ۴.7میلیارد یمرو سرمایه
 ۵عامل ک بمد نقدینگی در بخش فمالد
تنظیم بازار سی ان از کانال بمرس
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بهره برداری از فاز نخست شرکت آلممینیم سازی کاوه خمزستان تا پایان سال
خبرگزاری فارس

فرماندار مسجدسلی ان از بهرهبرداری از فاز نخسوت شورکوت آلوممویونویوم سوازی کواوه
خمزستان تا پایان سال خبر داد.
علیرضا گمرویی امروز در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال مسجدسلی ان با محمریت شورکوت
آلممینیم سازی کاوه خمزستان در گفتوگم با خبرنگار فارس در مسجدسلی ان اظهار کورد
واقعا نگاه بنیاد مستضعفان محرومیت زدایی و اشتغالزایی است که در راهاندازی مج معوه
آلممینیم واقعا ه ت عالی به خرج دادند.
وی افزود هدف نهایی ما در کنار اشتغالزایی شرکت آلممینیم سازی ،اشتغال چونود هوزار

روز

ماه

سال

گزارش تملید محصمالت فمالدی هلدینگ کاوه پارس
تملید آهن اسفنجی (تن)

9,311

۵4,777

72۵,747

تملید ش ش (تن)

4,272

4۴,4۴9

۵۵۴,119

نفری در صنایع پایین دستی آن است.

قی ت اوراق بهادار گروههای کانههای فلزی و سی ان در تاریخ 193۴ 11 1۴

شاخص کل بمرس اوراق بهادار تهران
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گمرویی اضافه کرد هدف ما اشتغالزایی خمب در شهرستان با شده است و دولت هنمز طلب 43میلیمن دالری دوسال اخویور
صنایع پایین دستی شرکت آلممینیم سازی کاوه است کوه بوا کارخانجات سی ان بابت سمخت جایگزین را به آنوهوا پورداخوت
تالشهای صمرت گرفته در سال آینده آغاز خماهد شد.

نکرده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی احداث کارخانه آلممویونویوم

به گزارش خبرنگار مهر ،صنعت سی ان کشمر از مدتها پیش

سازی مسجدسلی ان گفت پیش بینی میشمد در بازه بسویوار درگیر رکمد ع یقی است که به واسطه رکمد بخش مسوکون و
قابل قبملی و قبل از پایان سال جدید شاهود آغواز فواز اول پروژههای ع رانی به وجمد آمده است .کارخانههای سی ان در
این کارخانه خماهیم بمد و در این راستا ه وایشوی بوا حضومر سالهای اخیر با ک ترین ظرفیت به کار خمد ادامه میدهند و
سرمایه گذاران خارجی و استانی به منظمر موعورفوی صونوایوع درگیر مشکالتی مانند ک بمد نقدینگی و فوروش موحوصومالت

فرماندار مسجدسلی ان افزود با اسوتوقورار ایون شورکوت و
راهاندازی صنایع پایین دستی اشتغالزایی خمبی در شهرستان
خماهیم داشت.

کارخانجات با آن درگیر شدهاند ،قطوع گواز در فصول سورموا
است.

چهارشنبه

پایین دستی برگزار خماهیم کرد.

طی  ۵۴روز گذشته گاز کارخانجات سی ان در مناط سردسیور

گمرویی ادامه داد با راه اندازی حداقل  9۴کوارگواه پوایویون
دستی حدود  4هزار نفر شغل ایجاد خماهد شد.
وی خاطرنشان کرد با تمجه برنامههای انوجوا

قطع شده و آنها امکان استفاده از گاز طبیعی را ندارند .زیورا
در فصل سرما اولمیت با گازرسانی به بخش خانگی اسوت بوه
ه ین جهت گاز کارخانجات در مناط سردسیر قطع شده و بوه

از مناط مسکمنی اختصاص مییابد .از سمی دیگر روز گوذشوتوه

شوده پو

افتتاح فاز اول ع لیات احداث فاز دو این کارخوانوه را آغواز کشمر ترک نستان اقدا به قطع صادرات گاز بوه ایوران کورد
که به طمر حتم گازرسانی بوه ایون واحودهوا را بوا مشوکوالت

کنیم.
فرماندار مسجدسلی ان با اشاره به برنامهریزی برای تسهویول

بیشتری روبرو می کند.

در بخش سرمایهگذاری شهرستان خاطرنشان کورد سورموایوه به دلیل این مشکالت ،کارخانجات سی ان موجوبومر بوه توهویوه
گذار باید احساس امنیت و آرامش کند که ما قطعا استوقوبوال مازوت هستند که این هم آنها را با مشوکوالتوی روبورو کورده
میکنیم و ه ه دستگاهها باید در این خصمص ه کاری کنند.

است زیرا به آنها اعال شده که به ازای هر لیتر مازوت بوایود
 911تممان بپردازند که به دلیل کو وبومد نوقودیونوگوی تومان

جدی بردارند.

شده و نع ت زاده قمل پیگیری برای حل این مشکالت را بوه

گمرویی ورود بنیاد مستضعفان برای سرمایهگذاری در مناطو
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وی خطاب به ه ه دسوتوگواههوای اجورایوی اداموه داد هو وه پرداخت ندارند به ه ین جهت جلسهای به تازگی میان فعاالن
دستگاههای اجرایی برای جذب سرمایهگذار بوایود قود هوای صنعت سی ان کشمر و وزیر صنعت ،معدن و توجوارت بورگوزار
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هستند .اما در این شرایط یکی از مشکالت توازهای کوه ایون

صفحه ش اره 2

آنها داده است.

محرو را نگاه خمب این بنیاد به مناط ک تر تمسعه یافوتوه و در این خصمص ،مرتضی لوطوفوی نوایوب
محرو دانست.
رئی انج ن صنفی توملویودکونونودگوان
سی ان کشمر در گفتگم با مهر با اشواره
به قطع صادرات گاز تورکو ونوسوتوان بوه
ایران ،گفت این کشمر یکطرفه اقودا

قطع  ۵۴روزه گازرسانی به صنایع سی ان جلسه
سی انی ها با نع

ت زاده خبرگزاری مهر

است و با تمجه به سرمای شودیودی کوه
در مناط سردسیر ایران وجمد دارد و اولمیت گاز رسانی بوه

طی  ۵۴روز گذشته گازرسانی به کارخانههای سی ان موتومقو
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به قطع صادرات گواز بوه ایوران کورده

واحدهای مسکمنی ،گاز کارخانجات سی ان در این مناط قوطوع
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این بدهی بالتکلی

شده است.
وی با بیان اینکه از  ۵۴روز گذشته تاکنمن گاز کارخانجات در
این مناط قطع شده است ،اظهار داشت قطع دسوتومری گواز

مانده و درعینحال مسئمالن حتی حواضور

به تهاتر هم نیستند ،اظهار داشت در این شرایوط بوا شورول
فصل سرما بازهم شاهد قطع گازهای مکرر هستیم.
انج ن صنفی تملیدکنندگان سی وان کشومر بوا اعوال

این کارخانجات مشکالت زیادی را برای آنها بوه وجومد آورده رئی

است و از سمی دیگر هر لیتر مازوت با نرخ  911تومموان در اینکه برای رسیدگی به این ممضمل و مشکالت پیشآموده از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخماست کردهایم که سوتواد

اختیار کارخانجات قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه پرداخت این رقم برای کارخوانوجوات دشومار
صفحه ش اره 3

است ،گفت کارخانجات با مشکل ک بومد نوقودیونوگوی روبورو

مشووکووالت رسوویوودگووی شوومد ،گووفووت اموویوودواریووم کووه
مشکالت گازرسانی این صنعت هرچه سریعتر حل شمد.

کارخانه بپردازند که این از تمان کارخانجات خارج است.

طلب  43میلیمن دالری کارخانجات سی ان از دولت
لطفی با اشاره به اینکه ما در جلسهای کوه بوا وزیور صونوعوت
داشتیم پیشنهاد کردیم که وزیر با رایزنی با دولوت قویو وت
هرلیتر مازوت را به  141تممان برساند ،افوزود موا توقواضوا

صادرات  7هزار تن سی ان از راه بونودر چوابوهوار بوه
کشمرهای بالروس

و اوکراین ایسنا

داریم که یا گازرسانی به کارخانهها برقرار شمد و یوا ایونوکوه معاون ح ل و نقل و ترانزیت سازمان منطقه آزاد چوابوهوار بوا
قی ت مازوت را برابر با قی ت گاز محاسبه کنند زیرا به ازای بیان اینکه چابهار وارد عصرجدیدی از ترانزیت وح ل ونوقول
تملید هر یک تن سی ان نیاز به  111لیتر مازوت داریوم کوه شده ازصادرات7هزار تن سی ان خاش به کشمرهای بالروس
هزینه زیادی است.

و اوکراین از راه بندرچابهار خبر داد.

این فعال صنعت سی ان کشمر با اشاره به اینوکوه بوه دلویول
رکمد صنایع سی ان ،ظرفیت تملید را از  2۴درصود بوه 21
درصد برای این ماه کاهش دادیم ،اظهار داشت امویودواریوم
که دولت اقداماتی را برای حل مشکل صنایع سویو وان اجورا
کند.
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هستند ض ن آنکه باید هزینه زیادی را بابت ح ل مازوت بوه

اقتصاد مقاومتی برای صنعت سی ان تشکیل شمد تا بوه ایون

محسن مح دی معین در گفت وگم با خبرنگار ایسنا بوا اشواره
به ثبت شرکت های بین ال للی ترانزیت درمنطقه آزاد گفوت
هم اکنمن 7شرکت ترانزیتی فعال در منوطوقوه آزاد چوابوهوار
وجمد دارد که تعدادی از آن ها متعل به افغانهاست.
وی افزود شرکتهای کشتیرانی نیز برای ح ل مسافر و کواال

ه چنین در این رابطه سیدمح د اتابک رئی

انج ن صنوفوی

تملیدکنندگان سی ان کشمر با بیان اینوکوه بوا شورول فصول
سرما ،قطع شدن گاز ،وضعیوت توملویود

در بندر چابهار ثبت شدهاند که کشتیرانی ج همری اسالمی بوا
خط مستقیم مسافری دریایی چوابوهوار-مسوقوط از جو ولوه آن
هاست.

کووارخووانووههووای سوویوو ووان کشوومر را معاون ح ل ونقل و ترانزیت سازمان منطقه آزاد با اشاره بوه
بههمریخته است ،گفت هورسوالوه بوا سفر دو ماه قبل کشتی شکرخا وارداتی به چابوهوار تصوریو
سرد شدن هما و شرول فصل سورموا و کرد مذاکرات مختلفی با شرکوت جویپویسوی بورزیول بورای
افزایش مصرف ع ممی شاهدیم که گاز واردات و ترانزیت شکر از مقصد چابهار انجا شد و از ایون
کارخانههای سی ان را برای تامیون گواز پ
ممرد نیاز کشمر قطع می کنند.
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خط منظم و مستقیم شکر از بندر سانتا برزیل به چابوهوار

میآید.

وی با اشاره به اینکه صنوعوت سویو وان به گفته معین دومین کشتی شکرخا با ظورفویوت14هوزار و
مبلغ  43میلیمن دالر را از دو سال گذشته بابت ه اهنگی در پانصد تن شکر دهه فجر انقالب اسالمی وارد چابهار مویشومد
ارتباط با قطع گاز برای تأمین خانمارها از دولت طلبکار است و که 7هزارتن آن به افغانستان و بقویه بوه عوراق تورانووزیوت
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میشمد.

ارایه  11طرح معدن و صنایع معدنی بورای جوذب ۴.7

معاون ح ل ونقل منطقه آزاد هم چنین از تامین انبار و انعقواد

میلیارد یمرو

قرار داد شرکتی با کارخانه سی ان خاش خبورداد وگوفوت بوه رئی

سرمایه ایمیدرو

هیات عامل ای یدرو خبر داد  11طرح تومسوعوه بوخوش

زودی 7هزار و پانصد تن سی ان این شرکت از بندرچابهار بوه معدن و صنایع معدنی ،متقاضی استفاده از تسهیوالت خوارجوی
کشمرهای بالروس و اوکراین ترانزیت میشمد.

فاینان

به ارزش  ۴میلیارد و  7۴۴میلیمن یمرو هستند.

معین بابیان این که تحمل عظی ی درحمزه ترانزیت وح ل ونقل به گزارش روابط ع ممی سازمان تمسعه و نومسوازی موعوادن و
دربندر چابهار رخ میدهد خاطرنشان کرد شرکتهای مشابهوی صنایع معدنی ایران ،مهدی کرباسیان ض ن بیان ایون موطولوب

میشمد.

چهارشنبه

آن به 1۴میلیمن تن درسال و دسترسی چوابوهوار بوه ریول و خارجی نیز بهره می برد و برای این منظمر ،تعدای از طرح هوای
جادههوای مناسب تورانزیت منطقوهای وارد مورحولوووه جودیودی خمد را شامل طرح الکترود گرافیتی اردکان (با ظرفیت سواالنوه
 91هزار تن) ،پترولیم کک (بوا ظورفویوت  411هوزار تون)،

به گزارش ایسنا؛ بندر و ساحل چابهار از قدیم االیا  ،از دوره
هخامنشیان مرکز ترانزیت و مبادالت کشمرهای ش ال و جنمب
بمده و اه یت این کریدور اقتصوادی در موقوطوعوی از تواریوخ
انگلیسیها و پرتغالیها را وادار به حضمر در ایون چوهوار راه

احداث اسکله پارسیان ( ۵پست اسکله) و طرح زغوال سونوگ
پروده طب

(با ظرفیت  ۵۴1هزار تن) برای اجرا و اسوتوفواده

از تسهیالت فاینان

 ،به سرمایه گذاران خارجی معرفی کورده

است.

استراتژیک کرده بمد و این اه یت روز به روز بیوشوتور شوده وی ادامه داد طرح های آلممینای خلیج فارس ( 1.2مویولویومن
است.
تن) ،بمکسیت گینه ( ۵میلیمن تن) ،تملید آلممینا از نوفولویون
کارشناسان اقتصادی و سیاسی ،چابهار را یکوی از  1۵نوقوطوه
استراتژیک و راهبردی جهان میدانند که با تمجه بوه توغویویور
شرایط حاکم بر مبادالت کاال و انرژی و به ویژه مساله انوتوقوال
گاز باعث شده است اه یت این منطقه در جوغورافویوای جوهوان
چندین برابر افزایش یابد.

سینیت ( 411هزار تن) ،تجهیز معدن و استوحوصوال شومرابوه
های ترود ( 21هزار تن پتاس و  1۴1هوزار تون مونویوزیوم)،
آلممینیم چابهار ( 9۴1هزار تن) ،بیلت آلممیونویوم

پارسیان ( ۴1هزار تن) و واحد محصمالت تخت آلممینیومموی (
 121هزار تن) از دیگر طرح های تمسعه ای ای یدرو به عنمان

چابهار تردد میکنند که فرصت مناسبی را برای ایران فوراهوم
کرده تا با آماده شدن زیر ساختها در آمد قوابول تومجوهوی از
محل سمخت رسانی به این کشتیها نصویوب کشومر موا کونود
چراکه هم اینک بر اساس برخی برآوردها بونودر فوجویوره در
امارات از محل سمخت رسانی به کشتی های عبمری ساالنه پنج

) است.

به گفته وی ،این طرح هوا در اسوتوانهوای یوزد ،خومزسوتوان،
هرمزگان ،خراسان ،آذربایجان شورقوی،
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متقاضیان استفاده از منابع خارجی ( فاینان

ساالنه  1۵هزار کشتی بزرگ از آبراهه بین الو ولولوی موقوابول

مونوطوقوه

خبرنامه صنایع معدنی

برای ترانزیت کاالی خمد از بندر چابهار درخماست داده اند که اظهار داشت ای یدرو برای اجرای طرح های تمسوعوه ای خومد
با تک یل شدن فاز اول بندرشهید بهشتی و افزایش ظورفویوت عالوه بر منابع داخلی (بخش دولتوی و خصومصوی) ،از مونوابوع

صفحه ش اره 4

س نان ،سیستان و بلمچسوتوان و نویوز
طرح بمکسیت درکشمر گینه کومنواکوری
اجرا می شمند.

میلیارد دالر درآمد کسب می کند.
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 ۵عامل ک بمد نقدینگی در بخش

این محصمالت در حدود  14میلیمن تن بمده که در حال حاضر

فمالد ماین نیوز

نگاهی به بازار فمالد و محصمالت فومالدی در کشومر نشوووان
میدهد به  ۵دلیل ع ده در حال حواضور رفوع چوالوش موهوم
نقدینگی به یکی از خماستهوای اسواسوی در ایون صونوعوت
استراتژیک تبدیل شده است .نخست آنکه قی ت محوصومالت
فمالدی به طمر میانگین در مقایسه با قویو وتهوای سوالهوای
گذشته با افت روبه رو شده و به رغم افزایش قی تی کوه در
سال جاری در این گروه تجربه شده است به طومر مویوانوگویون

صفحه ش اره 5

رق ی در حدود  ۴11تا  211تممان در هر کیلم در مقایسه بوا

به گزارش ماین نیمز ،میانگین قی ت محصومالت فومالدی کوه
در حال حاضر هزار و  ۵11تممان است که این مسألوه نشوان
میدهد به طمر میانگین در هر تن  ۴11هزار تمموان کواهوش
قی ت در محصمالت فمالدی وجمد دارد .ممضمل دو

کواهوش

حجم معامالت محصمالت فمالدی در بازارهای داخلی است .در
شرایطی که میزان عرضه محصمالت فمالدی در تاالر صونوعوتوی
بمرس کاالدر دوره ای مثالً دی ماه سال  31رقو وی در حودود
یک میلیمن تن بمده ،این رقم در ماه جاری به  141هزار تون

با مازاد روبه رو هسوتیم .آن طمر که فعواالن ایون صووونوووعوت
میگمیند ه ین عامل باعث شده تملیدکنونودگوان موحوصومالت
فمالدی در کشمر ما با سممین چالش که ه ان کاهش ظرفیوت
تملید است روبه رو شمند .به گفته فعاالن فومالدی در کونوار
چالشهای جدیدی که در چند سال اخیر شاهد آن هسوتویوم
مسأله دیگر که از مدتها پیش بخش فمالد با آن دسوت بوه
گریبان است یعنی باالبمدن هزینههای تملید فمالد در کشومر

رسیده است.

جدی صدمه وارد میکند.
با تمجه به این چهار عامل باید گفت نتیجه مه وی کوه حواصول
شده افت شدید نقدینگی در صنعت فمالد است و ایون افوت
در آینده صنعت میتماند اثورات سومئوی بور جوای بوگوذارد.
کارشناسان حمزه فمالد در گفت وگم با »دنیای اقتصاد« موی-
گمیند ک بمد نقدینگی در صنعت فمالد به حدی جدی است که
میتماند آینده این صنعت و برنامههای آتی آن را مثل تملویود
 ۴۴میلیمن تنی در اف  1۵1۵در معرض خطر دهود و بورای
پیشگیری از این ممضمل در درجه اول نویوازمونود رونو
بخشهای مرتبط با صنعت فمالد هستیم و پو

در عین حال ،میزان تقاضا که در ه یون مودت در سوال 31
رق ی در حدود  1 ۴میلیمن تن بمد در دی ماه سال جاری بوه
 171هزار تن رسیده و این ممضمل نشان میدهد در مج ومل
معامالت این تاالر حداکثر به  1۴درصد ارقا گذشته میرسد
که زنگ خطر جدی برای صنعت فمالد محسمب مویشومد .ایون
در حالی است که فعاالن بازار معتقدند در بازار آزاد نویوز بوه
ه ین تناسب شاهد افت خریدها بمده
و هستیم .این به آن معونوا اسوت کوه
بازار محصومالت فومالدی در مودت ۴
سال گذشته با ضع

شدیدی از بوعود

تقاضا روبه رو شده که این ممضمل بوه
کاهش عرضه ها نیز منتهی شده است.
از سوومی دیووگوور موویووزان صووادرات
KP-PU-NL-01-080-A

صادرات نتمانسته تملیدات فمالدی کشمر را سر به سر کند و

عامل مهم دیگری است که به تملید در ایون بوخوش بوه طومر

پنج سال پیش به حدود  4هزار تممان در هر کیلم هم رسویود
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سال  31کاهش یافته است.

به  9میلیمن تن نیز ن یرسد و این مسوألوه نشوان مویدهود

محصمالت فمالدی که  ۴میلیمن تون در
 3ماهه اول امسال بمده و انتظار میرود تا پایان سوال بوه 2
میلیمن تن برسد .این در حالی است که با فرض مصورف یوک
میلیمن تنی فمالد به صمرت ماهانه در سال  31میزان مصرف

در

از آن بوایود

زمینههای حرکت قمیتر به س ت بازارهای جوهوانوی توقومیوت
شمند .به گفته آنها اینکوه فومالدسوازان داخولوی موجوبومرنود
محصمل تملیدی خمد را در بازارهای جهانی با قی تهای نوازل
به فروش برسانند نشان میدهد ما در بخش داخلی با بوازاری
ضعی

روبه رو هستیم و تملویودکونونوده نواچوار بوه انوتوقوال

انتظارات خمد به بازارهای خارج از کشمر است و از آنوجوا کوه
استانداردهای این بازارها با تملیدات موا موتوفواوت اسوت و
فضای رقابتی جدی در سط جهان در حمزه فمالد وجومد دارد
فروش خارجی تنها میتماند از تعطویول شودن ایون صونوعوت
جلمگیری کند و انتظارات رون و سمدآوری مناسب را توأمویون
ن یکند.
این در شرایطی است که در حال حاضر قویو وتهوای جوهوانوی
فمالد در حال افزایش است و توقوریوبوا در بورخوی بوخوشهوا
ه چمن ش ش با  111درصد افزایش قی ت در قیاس بوا دو
سال پیش روبه رو هستیم .بنابراین در چنین شرایطی نواچوار
بمدن تملیدکننده داخلی به فروش محصمالت خمد پایینتر از
استانداردهای جهانی به معنای از دست رفوتون فورصوتهوای
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خروج صنعت فمالد از چاله نقدینگی امیدوار بمد.

سمدآوری در این صنعت است.
این در حالی است که قی تهای مماد اولیه در داخل متنواسوب
با قی تهای جهانی افزایشوی اسوت و بوه عوبوارتووی سوتومن
هزیونههای تملیدکننده در حال افزایش و ستومن درآمودهوای
آن اگر نگمییم کاهشی است باید گفت بدون توغویویور موانوده
است .بر این اساس باید گفت ک بمد نقدینگی در بخش فومالد

تنظیم بازار سی ان از کانال

بمرس سیمان خبر

ریشه مشکوالت ایون صونوعوت موحوسومب مویشومد ،چوراکوه باالخره بعد از مدتها بحث ورود سی ان به بمرس کواالی ایوران
تملیدکننده در صمرت در اختیار داشتون مونوابوع نوقودیونوگوی در شرایطی از سمی فعاالن این صنعت مطرح میشومد کوه بوه

صفحه ش اره 6

مناسب میتماند تملیدات خمد را با قی ت و کیفیت مناسوبتور عقیده کارشناسان لزو قی تگذاری صحی  ،شفاف ،مبتنی بور
چهارشنبه

برساند و ه چنین در بازار داخل نیوز بوا ایوجواد زمویونوههوای صنعت به شدت احساس میشمد .در این رابطه چندی پویوش
مناسب ح ایتی طرف تقاضا را تحریوک کونود .موتواسوفوانوه در اعال شد که این موحوصومل بورای صوادرات از کوانوال تواالر
بخشهای خرد ممضمل ک بمد نقدینگی آثار بدتری از خومد بور صادراتی بمرس کاال عرضه خماهد شد.
جای گذاشته است.
مح د آزاد رئی

دبیر انج ن کارفرمایان صنعت سی ان در این رابطه از نوهوایوی

اتحادیه آهن فروشان ایران میگمید معضول شدن صادرات سی ان از کانال بمرس کاال خبر داده و میگمیود

مذکمر نه فقط کارخانهها بلکه فروشندههای خرد بازار را نویوز این تص یم با برگزاری نشستی با مسموالن سوازموان تومسوعوه
درگیر کرده به طمری که در فاصله سالهای اخیر شاهد خوروج تجارت نهایی خماهد شد .به این ترتیب به نظر میرسد چالوش
تعداد زیادی از فعاالن این بخش از بازار بمدهایم .به عوقویوده قی تگذاری برای این محصمل به خصمص در حمزه صوادراتوی
وی در حال حاضر سرمایهها به صمرت ممجمدی انبار دپم شوده برطرف شده و شفافیتهای معامالتی در این مسویور افوزایوش
و خریدی صمرت ن یگیرد و این ممضمل زمانی حل میشمد کوه یابند .به عقیده شیخان ،اصلیترین مزیتهای عرضه سویو وان
در بخش واقعی اقتصاد اتفاق مه ی بیفتد .به تحلیل »دنویوای در بمرس کاال شفافسازی قی ت ،رشد صادرات سی ان کشومر
اقتصاد« در این شرایط اهر های تقمیت و تأمین نوقودیونوگوی به خصمص برای شرکتهایی کوه نوزدیوک مورزهوای خوروجوی
برای جذب نقدینگی از کانالهایی ه چمن بمرس کاالمیتومانود هستند ،افزایش فضای رقابتی در بازار داخل ،جولومگویوری از
تا حدی به ک ک تملیدکنندگان و فروشنودگوان در ایون حومزه رقابت منفی و اعال قی تهای سلویوقوهای در ایون صونوعوت،
ممازی ،حتی راه اندازی معامالت آتی برای محصومالت فومالدی ،سرمایهگذاران در مکانی با اعوتوبوار هو وچومن بومرس کواال و
انجا معامالت خرد و ...ه گی می تمانند نقش مهم و مومثوری مشخص بمدن ت امی روند معامله و نحمه پرداخت دانست.
به ه راه داشته باشند.
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بیاید .به عنمان مثال در بمرس کاالقراردادهای سلو  ،سولو

اط ینان خریداران خارجی از خرید محصمل با کیفویوت ،حضومر

خبرنامه صنایع معدنی

و با استفاده از قاعده چانهزنی در بازارهای جهانی بوه فوروش نظا بازار و متناسب با انگیزههای صادراتی و داخلوی در ایون

به گزارش سی ان خبر ،در این رابوطوه

این در شرایطی است که حضمر شرکتهای فمالدی در بومرس مدیورعوامول بومرس کواالی ایوران در
و فرابمرس نیز برای تأمین مالی این بخشهوا بسویوار موفویود گفتوگم با »دنیای اقتصواد « موعوتوقود
است .در این بین البته باید این نکته را مدنظر قرار داد کوه است عرضه سویو وان در بومرس کواال
ت ا این ممارد در شرایطی ع لی است که رون موعواموالت در بستگی به تملیدکنندگان دارد و یوکوی
بخش های باالسری ه چمن راه اندازی پروژههای عو ورانوی یوا از مشکالت بازار ایون موحوصومل ایون
رون بخش مسکن پیش زمینه رون در بوخوش فومالد ایوجواد اسووت کووه خووریووداران خووارجووی بووه
شمد .طب آمارهای رس ی چرخ اقتصاد در سال جواری بوه راه تملیدکنندگان مختل

سی ان موراجوعوه

افتاده و انتظار میرود سال آینده با رون در بخشهای اصولوی میکنند و قی ت را به پایینترین حد میرسانونود و در واقوع
مثل صنعت روبه رو باشیم که در ایون صومرت مویتومان بوه خارجیها از مزایای کشمر که انرژی و مماد معدنی ارزان اسوت
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استفاده میکنند .وی معتقد اسوت اگور از ایون ظورفویوتهوا کاالی ایران (تاالر داخلی و صادراتی) میتماند برطورفکونونوده
استفاده و سی ان در تابلمهوای بومرس کواال عورضوه شومد و بسیاری از عد شفافیتها شده و شرایط توازهای را در ایون
تملیدکنندگان در رقابت محصمل خمد را به خوریودار خوارجوی مسیر ایجاد کند.
عرضه کنند ،دیگر امکان کاهش قی ت غیرمونوطوقوی در بوازار
صادراتی و ه چنین داخلی وجمد ندارد و به این ترتیب مراکز
تملید سی ان در سط کشمر میتمانند کاالی خمد را در بمرس
کاال عرضه کنند .وی درخصمص مشمقهای بومرس کواال بورای
عرضه سی ان گفت زیرساختهای الز برای عرضوه سویو وان
در بمرس کاال فراهم است و تملیودکونونودگوان ایون صونوعوت

صفحه ش اره 7

بمرس کاال وجمد دارد ،بهره ببرند.

تجربه عراق؛ آزممن بد صنعت سی ان
این در شرایطی است که با نگاهی به تجربه بازار عراق بورخوی
چالشها در حمزه صادرات سی ان در کشمر بروز کرد که نویواز
به ایجاد ساز و کاری برای ایجاد شفوافویوت در ایون بوازار را
متذکر میشمد .یکی از این چالشها فروش سی ان بر اسواس
قی تهایی پایینتر از قی تهای داخلی بمد .مشکل دیگر کوه
تملیدکنندگان عراقی به آن اذعان دارند پایینتر بمدن قی وت
سی ان ایرانی نسبت به سی ان عراق بمد که به معنای کاهوش
تمان رقابتی تملیدکنندگان عراقی تلقی میشمد .مشکل دیگور
رقابتی بمد که تملیدکنندگان داخلی در بوازار عوراق بوه آن
دست زدند تا به این ترتیب سهم بیشتری از این بوازار را از
آن خمد کنند که این ممضمل نیز بر قویو وتهوای نوهوایوی اثور
گذاشت و در مج مل باعث افت قی تها در این مسویور شود.
جنگ قی تی که از سالهای گذشته بین کارخانههای سویو وان
 1۴دی 193۴

خبرنامه صنایع معدنی

چهارشنبه

میتمانند از معافیت مالیاتی که برای حضمر عرضهکنندگان در

بهوجمد آمده بمد در نهایت به خمدزنی و کاهش نوقودیونوگوی،
افزایش هزینههای جانبی و کاهش سمد و توهودیود اشوتوغوال
پایدار در صنعت سی ان منجر شده است.
این ممضمعات در نهوایوت بواعوث شود
دولت عوراق تصو ویوم بوه تومقو

در

واردات سوویو ووان بووگوویوورد کووه نشووان
میدهد ممضمل قی وتگوذاری شوفواف
برای سی ان تملید داخل نه تونوهوا بوه
چووالشووی بوورای فووعوواالن ایوورانووی و
تملیدکنندگان داخلی تبدیل شوده کوه
KP-PU-NL-01-080-A

حتی کشمرهای طرف تجاری را نیز درگیر خمد کرده اسوت .در
این شرایط به عقیده کارشناسان ایجاد بوازاری شوفواف بورای
محصمالت داخلی و صادراتی از طری عرضه سی ان در بومرس
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