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در این شماره میخوانیم
بازار فوالد نیازمند شفافیت بیشتر است
تاثیر دامپینگ روسیه و چین بر قیمت آهن
تمایل تجار آلمانی به ارتباط با ایران

حضور پیوان در نمایشگاه تخصصی تبریز
هفدهمیــن دوره نمایشــگاه تخصصــی صنعــت چــوب ،یــراقآالت ،ماشــینآالت و تجهیــزات وابســته ایــران طــی روزهــای  17لغایــت  20شــهریور بــه
میزبانــی تبریــز برگــزار میشــود .بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛ طبــق برنامهریــزی بــه عمــل آمــده ایــن نمایشــگاه در
ســالن مجهــز و مــدرن شــهریار و بــا حضــور متقاضیانــی از سراســر کشــور و بــا رعایــت کامــل دســتورالعملهای بهداشــتی برگــزار میشــود .مدیــران
ارشــد شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) مصمــم هســتند تــا در غرفــه  32ضمــن معرفــی فعالیتهــا ،بیــش از پیــش مشــتریان را بــا پتانســیل
بــاالی شــرکت آشــنا نماینــد .گفتنــی اســت؛ شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) بــا عنایــت بــه نقــش و اهمیــت محصــوالت چوبــی در اقتصــاد کشــور
و صنایــع وابســته بــه ایــن محصــول کلیــدی و بــه منظــور صیانــت و مراقبــت از منابــع حیاتــی و جلوگیــری از هــدر رفــت محیطزیســت ،واردات
محصــوالت پایـهای چــوب را بــه عنــوان یــک نــگاه اساســی در چشــم انــداز خــود دارنــد.

پنجشنبه  20مرداد  - 1401شماره سوم

مصاحبه

www.pivan.co

مدیرعامل گروه سالم تجارت آسیا:
بازار فوالد نیازمند شفافیت بیشتر است
اولــن نشســت تامنیکننــدگان و مصرفکننــدگان آهــن ایران(فوالدیــم)  6مــرداد مــاه بــا
حضــور67شــرکتدرهتــلپارســیاناویــنبرگــزارشــد.
مهنــدسامــراحتیاطــی،مدیــرعامــلگــروهســالمتجــارتآســیادرحاشــیهایــننشســت
تخصــیدرحــوزهفــوالدضمــنتاکیــدبــرتکـرارچنــنجلســاتیبــهمنظــورایجــادشــفافیت
بیشــربــربــازاروآشــناییمتقابــلفعــاالنایــنعرصــهبــایکدیگــرخاطرنشــانکــرد:بــدون
تردیــدهــرچــهفعالیتهــایاقتصــادیشــفافترودامنــهفعالیتهــایغریرســمیکوچکــر
باشــد،فعــاالناقتصــادیومخصوصــابخشخصــویصبــاآرامــشوتمرکــزبیشــریدربــازار
یادداشت سردبیر
چالشهای فراروی صنعت فوالد کشور
اهمیــت صنعــت فــوالد بــه عنــوان یکــی از صنایــع
اســایسوزیــربنایــیکشــورونقــشوتاثــرآندررشــد
وشــکوفاییاقتصــادیمــارابــرآنداشــتتــااشــارهای
شهــایکنونــیوف ـرارویایــن
هــرچنــدموجــزبــهچال 
صنعــتمــادرداشــتهباشــیم.
بــازار فــوالد ای ـران در ســالهای اخــر درگــر چنــد
چالــش اســایس بــوده اســت کــه بــه نظــر میرســد
رفــع ایــن چالشهــا حــی بــا تغیــر دولــت ،اج ـرای
برجــام و سیاس ـتهای اقتصــادی متفاوتــی کــه در
ســالهایاخــردرپیــشگرفتــهشــدهامکانپذیــر
نبــوده اســت .برنامههایــی همچــون اصــاح
فضــایکســبوکار،خــروجازرکــود،سیاس ـتهای
رقابتپذیــری ،تســهیالت دهــی بــه بنگاههــا و ...
همگــیسیاسـتهاییبودنــدکــهدرخــالســالهای
اخــردرپیشگرفتهشــدند،امــابهدلیــلرکــوددربخش
واقعــیاقتصــادازجملــهبخــشســاختمانوکاهــش
پروژ ههــای عمرانــی ایــن سیاس ـتها نتوانســتند بــه
رونــقبخــشفــوالدکشــورمنتهــیشــوند.
درایــنمیــانامــاکارشناســانمعتقدنــدتمــامایــن
مشــکل در ایــن قســمت نهفتــه نیســت و عوامــل
متعــدد دیگــری وجــود دارنــد کــه اتفاقــا ریشــه در
شهــا
ســاختارصنعــتفــوالددارنــدورفــعایــنچال 
میتوانــد منجــر بــه بهبــود در بازارهــای داخلــی و
بنیالمللــی فــوالد شــود.
ایــندرشـرایطیاســتکهبرنام ههــایبلندمــدتفوالد
ازرونــقتولیــدتــارقــم ۵۵میلیــونتــنتــاســال۱۴۰۴
حکایــتدارد.طبــقبرنامــهق ـراراســتمــزانمصــرف
س ـرانهایــنمحصــولدرکشــورازرقــمحداکثــر۲۳۵
کیلوگــرمبــهحــدود۴۰۰کیلوگــرمبرســد.ایــندرحالــی
اســتکــهانتظــارم ـیرودمــزانصــادراتفــوالدنــزدر
افــق۱۴۰۴بــه۲۰میلیــونتــندرســالبرســد.
یکــیازچالشهــایایــنصنعــتعــدمتنــوعدرحــوزه
تولیــدمحصــولاســت،توجــهعمــدهتولیدکننــدگان
ایرانــیبــهتولیــدانــواعفوال دهــایســاختمانیاســت
در حالــی کــه فوالدهــای خــاص در حــال حاضــر بــا
ســودآوری باالیــی کــه بــه هم ـراه دارنــد ،میتواننــد
شـرایطمســاعدتریرابـرایفعــاالنایــنحــوزهفراهــم
نماینــد .هزین ههــای بــاالی تامــن مالــی در ای ـران و
نــرخســوددرسیســتمبانکــیورکــود۴ســالهحاکــمبــر
شهــای جــدی دیگــر اســت.
صنعــت از چال 
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حضــورخواهنــدداشــت.دربخــشتامــنوتوزیــعمقاطــعوورقهــایفــوالدی،شــفافیت
بــازارازاهمیــتزیــادیبرخــورداراســتوشــناختتولیدکننــده،تامنیکننــدهودرنهایــت
مصرفکننــدهازیکدیگــرمیتوانــددررونــقبــازاربســیارتاثریگــذارباشــدومــاایــننقــش
کلیــدیومهــمرادرکســبوکارهــایکشــورهایپیشــرفتهبیشــرشــاهدهســتیم.

ویدرادامــهتاکیــدکــرد:توزیــعمناســبوشــفافدربــازارفــوالدمیتوانــدتــاحــدودزیــادی
رونــقدرســاختوســازهاراافزایــشدهــد.مــادرگذشــتهاینــهچنــداندورشــاهدبودیــم
کــههیــچشــناخیتبــنتولیدکننــدهومصرفکننــدهوجــودنداشــتویــکمحصــولچندیــن
دســتجابجــامیشــدتــابــهمصرفکننــدهواقعــیبرســد،ولــیامــروزمــابــاکمــکتکنولــوژی
روزدنیــاتوانســتهایم،ضمــنرفــعبســیاریازابهامــاتمشــریان،خدمــاتقابــلقبولــیرا
(فرمینگ،بــرش،حمــلونقــل،مشــاورهتخصــی)....،ارائــهکنیــم.
مهنــدساحتیاطــیدرپایــانافــزود:امــروزتوزیــعوتامــندراقتصــادجهــانازجایــگاهبســیار
ویــژهایبرخــورداراســت،بــههمــندلیلبــاایجــادفضایــیامنوشــفافبـرایمصرفکننــدگان،
بــازارقابــلاعتمــادیرادرحــوزهفــوالدایجــادکردهایــم،بــهنحــویکــهمتقاضیــانمیتواننــددر
کوتاهتریــنزمــانممکــنوبــاقیمــیمناســبمحصــولمــوردنیــازخــودرادریافــتکننــدو
امیــدوارمبــاایــنرونــدشــاهدرشــدروزافــزونبــازارفــوالددرکشــورباشــیم.
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نشانههای جابجایی در اقتصاد جهان
(بخش دوم)

موضــوع تحــوالت بنیــادی در نظــام کنونــی حاکــم بــر جهــان ،بحــث

بنیالمللــیمعقــولوحســابشــدهاســت.دنیــادرحــالفاصلــهگرفــناز

دامنــهداری اســت .نشــانههای جابهجایــی در اقتصــاد جهانــی کامــا

نظــممبتــیبــرجهانــیشــدناســت.پیمانهــادرحــالمنطق ـهایشــدن

مشــهوداســت.درپایــانجنــگدومجهانــی،آمریــکابــهتنهایــینزدیــک

هســتند .بیشــرین تعــداد پیمــان هــا در آســیا و منطقــه اوراســیا شــکل

بــه  ۵۰درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی را در اختیــار داشــت .اقتصــاد و

میگرینــد .مهمتریــن تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان انــرژی جهــان

صنایــعدربخشهــایمهمــیازجهــانماننــداروپــاوژاپــنازبــنرفتــه

درآســیاهســتند.البتــهای ـران،بنــابــهدالیــلمختلــفازحداکثــرظرفیــت

بــود ،ولــی آمریــکا خیلــی دورتــر از محیــط جنــگ فعالیتهــای عــادی

تولیــدانــرژیخــوداســتفادهنکــردهاســتواقتصــادانــرژیخــودراداخلــی

اقتصــادیخــودرادنبــالمیکــردوعمــاغــرازحملــهژ اپــنبــهبنــدرپــرل

قلمــداد کــرده و از امتیــازات و امکانــات تاثریگــذاری تــا حــدی دور مانــده

هاربــر،آســییبندیــد،امــاامــروزســهمآمریــکادرتولیــدناخالــصجهانی

اســت .شــاید ایــران بــا بهرهجســن از موقعیــت ژئوپلیتیــک خــود ،الزم

۲۴درصــداســت.ســهماقتصــادچــنبــه۱۸درصــدرســیدهکــهفاصلــه

باشــدکــهابتــکارعمــلب ـرایایجــادیــکبــازارمشــرکانــرژی،درمنطقــه

کمــیبــاآمریــکادارد.امــااینکــهبگوییــمکــهدرآینــدهنزدیــک،تحــوالت

دریــایخــزررابــرعهــدهگــرد.کشــورهایروســیه،هنــد،برزیــلوآفریقــای

بنیادیــن بــه وقــوع خواهــد پیوســت و نظــام تــک قطــی کنونــی ،تغیــر

جنوبــی جمعــا  ۸درصــد ســهم تجــارت جهانــی را در اختیــار داشــتند .در

میکنــد،درســتنیســت.ایــنتحــوالتوجابهجاییهــادرنظــامجهانــی

واقــعموتــوراقتصــادیبریکــس()BRICSکشــورچــناســت.منظــورایــن

ســریع نیســت .در قــرون گذشــته هــم ،جابهجایــی در نظــام قــدرت

اســتکــهپیمانهــاوســازمانهایبنیالمللــی،ابزارهــایشــتاببخــش

رخ داده اســت .قــرن  ،۱۹قــرن تفــوق انگلیــس بــود ،قــرن  ،۱۸دوره

درفراینــدتوســعههســتند.چنانچــهازپتانســیلپیمانهــایمنطق ـهای

فرانســویها بــود .قــرون پیــش از آن هــم اســپانیاییها ،پرتغالیهــاو

اســتفاده کنیــم ،بدیهــی اســت کــه اقتصــاد ملــی بهرهمنــد میشــود.

هلندیهــا،دربخــشعمــدهایازجهــانقــدرتنمایــیمیکردنــد.قــرن

اســتفاده از ظرفیــت ترانزیــت بــرای ایــران اهمیــت باالیــی دارد .ایــران

بیســتم،قــرنآمریــکابــود،امــاایــندورانهــمتغیــرمیکنــد.نظامهــای

موقعیــت ممتــاز ترانزیــی دارد و قــادر اســت مســوولیت توزیــع کاالهــا

قــدرت جابهجــا میشــوند .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه یــک کشــور یــا

رادرداخــلوحــیآســیارابرعهــدهبگــرد.درحــالحاضــرهــمتــاحــدیاز

یــکنظــاماقتصــادیکامــاازمیــانم ـیرود،بلکــهموقعیــتآنکشــور

ایــن پتانســیل اســتفاده میشــود ،امــا ظرفیــت ایــران بســیار باالســت.

درنظــامجهانــیتنــزلپیــدامیکنــد.دگردیــیدرنظامهــایاقتصــادی

زیرســاختها کــم و بیــش وجــود دارنــد و لجســتیک ایــران بــرای انتقــال

حاکــمبــرجهــان،بــهمعنــایحــذفیــامحــویــکقــدرتنیســت.

نفــت و گاز و ســایر محصــوالت وضعیــت ایــده آلــی دارد.

رفتــار ایــران در اقــدام بــرای عضویــت ســازمانهای منطقــهای و

چالشهای فراروی صنعت فوالد کشور (ادامه از صفحه ) 2
آنچــهکــهدرایــنزمینــهمیتوانــدراهگشــاباشــداصــاحشــیوههایتامــنمالــیبــاتســهیلسیســتمتســهیالتدهــیبانکــی،بهبــودبــازار
ســرمایه از طریــق بــازار بــورس ،فراهــم ســازی زمینههــای انتشــار اوراق مشــارکت از ســوی شــرکتهای فــوالدی ،ایجــاد صندوقهــای
ســرده گــذاری و ســرمایهگذاری در بخــش فــوالد ،راهانــدازی بــازار آتــی فــوالد از جملــه اقداماتــی اســت کــه میتوانــد منجــر بــه کاهــش
هزینههــایمالــیومهیــاســاخنتش ـرایطب ـرایافــتقیمــتتمــامشــدهدرصنعــتفــوالدرافراهــمکــرد.
عــاوهبــرایــنموضوعــاتافزایــشناگهانــیتعرفــهبرخــیکاالهــا،عــدمامــکانتامــنمحصــوالتفــوالدیمــوردنیــاز،افزایــشقیمــت
تمــامشــدهمحصــوالت،ال ـزامبــهفروشهــایاعتبــاری،تعطیلــیواحدهــایفعــالدرایــنحــوزه،افزایــشحقــوقورودی(گمرکــی)وســود
بازرگانــی،عــدمامــکانتامــنبرخــیمحصــوالتفــوالدیمــوردنیــازدرداخــلکشــور،ناکافــیبــودنتــوانتولیــدداخــلب ـرایتامــننیــاز
صنایــعکشــوربــهورقهــایفــوالدی،چالشهــایارزی،محدودیتهــایحجمــیعرضــهدربــورسکاالو.....همگــیازجملــهچالشهایــی
اســتکــهبایــددرحــوزهمحصــوالتفــوالدیبرطــرفشــوند.
همچنــنیکــیازچالشهــایدیگــرصنعــتفــوالدمســالهحمــلونقــلمحصــوالتفــوالدیاســت.قیمــتجابجایــیبــاردرای ـرانازطریــق
خطــوطریلــی،رقابــیبــاجــادهاینــدارد.ازطرفــیحمــلونقــلدریایــینــزبــهدلیــلفقــداناســکلههایمناســبدرکشــور،امــکانپهلوگــری
کش ـیهای۳۰۰ه ـزارتــیدراســکلههاراندارنــدوهزینههــایحمــلونقــلازمســردریــانــزســهبرابــراســتانداردهایجهانــیاســت.
اگــربخواهیــمدریــکف ـرازچالشهــاوموانــعصنعــتفــوالدکشــوررامــورداشــارهق ـراردهیــمحمــلونقــلریلــی،تامــنآب،تامــنمــواد
اولیــه،تجهــزخطــوطتولیــدبــاتکنولــوژیروز،قیمتگــذاری،تامــنانــرژیوهزینــهحمــلونقــلرامیتــواننــامبــرد.
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تاثیر دامپینگ روسیه و چین بر قیمت آهن
رییــس صنــف اتحادیــه فروشــندگان آهــن ،فــوالد و فلــزات اســتان
تهــران گفــت :رکــود حاکــم بــر بــازار چنــد دلیــل عمــده دارد کــه دلیــل
اول گرانــی ســاخت و ســاز اســت کــه باعــث شــده متقاضیــان خریــد
مســکن تــوان خریــد نداشــته باشــند و همــن موضــوع باعــث کاهــش
تقاضــا در محصــوالت فــوالدی از جملــه تریآهــن ،میلگــرد ،ورق شــده
اســت .وی بــه عامــل دوم رکــود در بــازار آهــن اشــاره کــرد و گفــت:
دامپینــگ بــن روســیه و چــن در خصــوص آهــن و فــوالد باعــث شــده
تــا قیمتهــای جهانــی کاهــش یابــد ،بنابرایــن ایــن مســاله باعــث
کاهــش قیمــت آهــنآالت در داخــل کشــور شــده اســت .حمیدرضــا
رســتگار در ادامــه بیــان داشــت :روســیه بــه دلیــل دورزدن تحریمهــا
و ســرپا نگهداشــن تولیــدات و کارخانههــا ،تولیــدات آهــن و فــوالد
خــود را زیــر قیمــت بــازار عرضــه میکنــد و همــن موضــوع بــازار
جهانــی فــوالد را بــا رکــود و افــت قیمــت زیــادی مواجــه کــرده اســت .وی
در مــورد تاثــر ایــن وضعیــت بــر قیمــت آهــن و فــوالد کشــور ،گفــت:

بــا قیمــت کمــری عرضــه میکننــد ،خریــداری کننــد بــه همــن جهــت

بــازار مــا هــم از ایــن وضعیــت مســتثین نیســت و ایــن باعــث شــده تــا

مــا نــه تنهــا بازارهــای صادراتــی خــود را بــه دلیــل ایــن وضعیــت از دســت

قیمــت محصــوالت فــوالدی از جملــه تریآهــن ،میلگــرد ،پروفیــل و

میدهیــم ،بلکــه در داخــل نــز بــا افــت قیمــت مواجــه میشــویم.

ورق کاهــش یابــد .حــدود  10تــا  12میلیــون تــن فــوالد مــازاد در کشــور

بنابرایــن در حقیقــت مــا در زمینــه تولیــد محصــوالت فــوالدی بــا رشــد

تولیــد میشــود کــه بــرای ایــن حجــم از تولیــد بایــد صــادرات داشــت.

تولیــد مواجــه نبودهایــم ،بلکــه همانطــور کــه اشــاره شــده دو مســاله

بــا توجــه بــه دامپینگــی کــه بــن روســیه و چــن در خصــوص عرضــه و

داخلــی و خارجــی باعــث کاهــش قیمتهــا شــده کــه البتــه از فرصــت

کاهــش قیمــت محصــوالت فــوالدی وجــود دارد ،طبیعــی اســت کــه

حاصلــه میتــوان بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد.

مشــریان کاالی مــورد نیــاز خــود را از کشــورهایی کــه ایــن محصــوالت را

تمایل تجار آلمانی به ارتباط با ایران
مایــکلشــومان،رییــساتحادیــهفــدرالتوســعهاقتصــادیوبازرگانــیخارجــیآلمــانبــاتاکیــدبــرتوســعهروابــطتجــاریبخشخصــویصدوکشــوربــهدوراز
مســائلســیایس،تاکیــدکــرد:تجــارتموضوعــیمتفــاوتازمســائلســیایساســتوتجربــههمــکاریبــاســایرکشــورهانشــانمیدهــدکــهروابــطتجــاریرا
میتــوانفــارغازنــگاهســیایسگســرشداد.گســرشروابــطســیایسمنجــربــهنزدیکــیمنافــعودرنهایــتنزدیکــیانســانهابــهیکدیگــرشــدهونتایــجمطلوبــی
درپــیخواهــدداشــت.ویادامــهداد:امــروزبــاتوجــهبــهپیشــرفتهاییکــهدرایـرانصــورتگرفتــهاســت،قطــعارتبــاطتجــاریبیــشازآنکــهبــهضــررایـرانباشــد،
بــهضــررتجارآلمانــیتمــامشــدهومــانمیتوانیــمازظرفیتهــایموجــوددرایـرانبهــرهبربیــم.رییــساتحادیــهفــدرالتوســعهاقتصــادیوبازرگانــیخارجــیآلمــان
همچنــنخواســتاراختصــاصفضــاینمایشــگاهیبیشــربــهتجــارآلمانــیدرنمایشــگاههایداخــلایـرانشــد.همچنــنپلتفر مهــایتجــاریB2BوB2Cبه
نتیجــهنهایــیرســید.ایــناتفــاقمیتوانــدارتبــاطتجــاربــایکدیگــررامحقــقســازدوآنهــامیتواننــدبــدونمالقــاتحضــوریوصــرفوقــتوهزینــهمحصــولمــورد
نظــرخــودراشناســایییــابـرایمحصــولخــودبازاریابــیکننــد.همچنــنطــرفآلمانــیبــااســتقبالازراهانــدازیمرکــزتجــاریایـراندربرلــنتاکیــدکــردکــهدرایــن

صــورتبــاتمــامتــوانجهــتبرقـراریارتبــاطتجــارآلمانــیبــامرکــزتجــاریودرنهایــتتجــارایرانــیاقــداممیکنــد.

جای خالی ثبات در قوانین صادرات
محمــدالهوتــی،رییــسکنفدراســیونصــادراتغرینفیتاظهــارکــرد:درگذشــتهبرخــیازاختیــاراتازســازمانتوســعهتجارتســلبشــدهبــودامادرشـرایط
فعلــیایــناختیــاراتازجملــهواگــذاریصنــدوقضمانــتصــادرات،امــورنمایشــگاهیومقــرراتصــادراتووارداتبــهایــنســازمانبازگشــتهاســت.البتــه
عــدمهمراهــیســایردســتگاههاموجــبکــماثــرشــدنایــنتصمیمــاتشــدهوعمــا ًتمــامایــنتالشهــایــابــاتأخــربــهثمــرمیرســدیــابــامشــکلمواجــه
میشــود.الزماســتتــابانــکمرکــزیوگمــرکهمراهــیبیشــریرابــاســازمانتوســعهتجــارتدرراســتایبــهثمــررســیدنتالشهــایایــنســازماندرحــوزه
حمایــتازصــادراتداشــتهباشــند.بــهگفتــهرییــسکنفدراســیونصــادراتایـران،نبــودثبــاتدرقوانــنومقــرراتموجــبســلبقــدرتتصمیمگــریاز
فعــاالناقتصــادیشــدهاســت،بــهگون ـهایکــهایــنموضــوعاجــازهنمیدهــدیــکفعــالاقتصــادیحــیب ـراییــکدورهکوتــاهمــدتنســبتبــهبرنامهریــزی
بـرایکســبوکارخــوداقــدامکنــد.امیــدوارمکــهدرآینــدهدیگــرشــاهدمصوبــاتخلــقالســاعهنباشــیم.
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