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در این شماره میخوانیم
چشم انداز اشتباه در فوالد
کاهش تولید فوالد در جهان
دلیل رکود صادرات فوالد

حضور بنکداران تبریز در غرفه پیوان

تقدیر مسووالن نمایشگاه تبریز از پیوان

آخریــن روز از هفدهمــن نمایشــگاه تخصــی چــوب ،یــراقآالت،

هفدهمــن نمایشــگاه بنیالمللــی تخصــی ماشــنآالت ،یــراقآالت و

ماشــنآالت و تجهــزات وابســته ایــران بــا اســتقبال بیشــری از ســوی

مــواداولیــهصنایــعچــوبای ـرانبعــدازچهــارروزفعالیــت(17لغایــت20

کارشناســانوعالقهمنــدانهم ـراهبــود.بــهگ ـزارشمرکــزاطــاعرســانی

شــهریور)بــااهــداءلــوحتقدیــربــهمســوولغرفــهشــرکتپیــوانبــهپایــان

روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛ غرفــه پیــوان تــا

رســید .نمایشــگاهبنیالمللــیچــوبدرســالنمجهــزپرویــناعتصامــی

آخریــن دقایــق روز پایانــی نمایشــگاه بنیالمللــی تخصــی چــوب در

از ســاعت  16الــی  22مزیبــان متخصصــان ،کارشناســان و عالقهمنــدان

ســالنپرویــناعتصامــیپذی ـرایتعــدادیازبنکــدارانوتامنیکننــدگان

بــودکــهدرروزپایانــیمدیرعامــلوتعــدادیازمســووالنبرگ ـزاریضمــن

تربیــزبــود.ایــنشــهربــهدلیــلســابقهایطوالنــیدرعرصــهچــوب،یکــی

حضــوردرغرفــهپیــوانواهــداءلــوحبــهمســوولغرفــه،رســماازشــرکت

از شــهرهای فعــال در بازارهــای داخلــی و خارجــی محســوب میشــود.

پیــوان بــه دلیــل حضــور در نمایشــگاه تربیــز تشــکر و تقدیــر بــه عمــل

در همــن راســتا همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه ،متخصصــان پیــوان

آوردنــد .گفتــی اســت؛ شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) بــا ســالها

رایزنیهایــیرابــابنگاههــایچــوبتربیــزانجــامدادنــدکــهدرپــیآن غرفــه

تجربــه در زمینــه تامــن و توزیــع انــواع تختههــای نــراد و همچنــن ارائــه

پیــواننــزدرروزپایانــیپذیـرایتعــدادیازفعــاالنایــنعرصــهبــهمنظــور

خدماتــیماننــدپاســخگوییمنظــمومســتمربــهمشــریان،فــروشبــه

همــکاری مضاعــف بــود .بــه عقیــده بنکــداران و تامنیکننــدگان تربیــز،

صــورتاعتبــاری،کنــرلکیفیــتمحصــوالتبــاحضــورکارشناســانQCو

شــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)بــه دلیــلایجــادارتباطــیشــفافو

همچنــنامــکاندپــوونگهــداریمحصــوالتمشــریانتبدیــلبــهیکــی

موثــربـرایخریــدمطمئــن،تامــننظــرمشــریاندرزمــانثبتســفارش

ازشــرکتهایمعتــردرایــنحــوزهشــدهاســت.شــرکتپیــوانامــروزبــه

وهمراهــیکارشناســانچــوباززمــانخریــدتــاتحویــلمحصــولیکــیاز

عنــوانیکــیازبزرگرتیــنتامنیکننــدهتختههــایساســنا،یولــکا،بریــوزا،

بنگاههــایتامــنوتوزیــع ایــدهآلب ـرایهمــکاریمحســوبمیشــود.

آســناوکــدرا شــناختهمیشــود.
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دستاوردهای پیوان در ترب یز

یادداشت سردبیر
چالش قیمتگذاری
شــاید قیمــت جهانــی آهــن ،یکــی از اصلیتریــن دالیلــی
باشــدکــهمیتوانــدنوســاناتقیمــتفــوالدراتوجیــهکنــد.
قطعــابــاالوپایــنشــدنقیمــتآهــندربازارهــایجهانیو

هفدهمــن نمایشــگاه بنیالمللــی تخصــی صنعــت چــوب ،یــراقآالت ،ماشــنآالت و

بــورسکاالدرکشــورهایمختلــف،تاثــرمســتقیمیروی

تجهــزاتوابســتهایـرانبعــدازچهــارروز(17الــی20شــهریور)باحضورشــرکتآرمــانتجارت

نوســاناتقیمــتایــنمحصــولخواهــدگذاشــت.

آرون(پیــوان)درمحــلدائمــینمایشــگاههایتربیــزبــهکارخــودپایــانداد.

دریــکبــازارآزاد،عرضــهوتقاضــا،تنهــاعواملــیهســتند

ایــننمایشــگاهتخصــیچــوببــاحضــور22شــرکتفعــالوبرتــرکشــوردرحالــیبرگـزارشــد

کــهرویتعیــنقیمــتیــکمحصــول،تاثــرمیگذارنــددر
بازارهــایجهانی،عرضــهوتقاضــا،همچنــاناصلیتریــن
مــواردیهســتندکــهمیتواننــدنوســانقیمــتراتوجیــه
کننــد.امــادربرخــیازش ـرایط،بــهدالیــلمختلــفماننــد
گهــاینظامــییــااقتصــادی،یــادالیلــیدیگــر،ممکــن
جن 

کــهبهطــورهمزمــانچندیننمایشــگاهازســایرمشــاغلدرســالنپرویــناعتصامــیگردهم
جمــعشــدندتــاتوانایــیوپتانســیلخــودرادراختیــارکارشناســانومتخصصــانقـراردهنــد
کــهالبتــهچنــناقدامــیتمرکــزالزمراازمراجعــانمیگرفــت.
شــرکتپیــواندرشـرایطیواردهفدهمــننمایشــگاهبنیالمللــیتخصــیصنعــتچــوب

اســتکــهعرضــهکاهــشیابــد،یــابــهعلــتبرخــیش ـرایط،

شــدکــهبــاانبــاریبــهمســاحت30هـزارمــروســولهمســقف5هـزارمــریبــاتجهــزاتبــهروز

ماننــدبازســازیپــسازجنــگب ـرایچنــدکشــوردرگــر،

ومتناســببــافناوریهــایمــدرنوهمچنــنراهانــدازیمرکــزپخــشتختههــاینــراددر

تقاضــاب ـرایفــوالدافزایــشیابــد.درایــنصــورت،قیمــت

ســایتخــاوران،ضمــنایجــادبهرتیــنوآســانرتینش ـرایطب ـرایمشــریان،خــودرابــهعنــوان

جهانــی فــوالد هــم دســتخوش تغیــرات چشــمگریی
خواهــد شــد .هــر شــرکیت کــه بتوانــد بــا محصــوالت بــا
تتــری نســبت بــه قیمــت محصــول تولیــد و
کیفی 
عرضــه کنــد ،احتمــاال توانایــی فــروش محصــوالت خــود
بــاقیمــتبیشــرهــمخواهــدداشــتازایــنرواســتکــه

یکــیازشــرکتهایبرجســتهدرزمینــهتامــنوتوزیــعمطــرحکــردهاســت.
ارتبــاطموثــرمبتــیبــراصــلصداقــتوق ـرارگرفــنمشــریاندرکانــوناصلــیفعالیتهــا،
تــاش بــرای بــرآورده ســاخنت کامــل نیازهــای مشــریان در بخــش محصــول ،شناســایی
دقیــقخواســتههاوانتظــاراتدرهنــگامثبــتســفارش،خریــدونهایتــاهمراهــیصمیمانــه

یــک محصــول واحــد در بــازار محصــوالت فــوالدی ،بــه

ازمقطــعثبــتســفارشتــازمــانتحویــلازنــکاتکلیــدیومحــوریپیــواندرجهــتایجــاد

یشــود در کشــور مــا
تهــای متنوعــی فروختــه م 
قیم 

رضایتمنــدیهــرچــهبیشــرمشــریاناســتکــه ازســویبازدیدکننــدگانمــوردتوجــهق ـرار

احتمــاالکمــرمحصولــیراپیــداکنیــدکــهقیمــتنهایــیآن،

گرفــت.درهمــنخصــوصگفتگوییبــاتعــدادیازبازدیدکننــدگانغرفهپیــوانانجــامدادیم

متاثــرازقیمــتارزنباشــد.ایــنقانــوندربــازارمحصوالت
فــوالدی هــم صــدق میکنــد البتــه در کشــورهای دیگــر
کــهدرحــوزه فــوالدمصرفکننــدهمحســوبمیشــوند
نوســانات ارز بیشــر بــر روی قیمــت محصــول تاثــر
یگــذارد گرچــه ای ـران بیشــر تقاضــای داخلــی خــود را
م 

کــهب ـرایخواننــدگانخالــیازلطــفنخواهــدبــود.
مهنــدسفریــرزایمانــی،دارایفــوقلیســانسمتالــوژیکــهبــادقــتباالیــیازغرفههــای
حاضــردرســالنپرویــناعتصامــیبازدیــدمیکــرد،بــابیــانایــنموضــوعکــهتامــنوتوزیــع
در حــوزه چــوب از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــا بــرریس

بــا تولیــدات داخلــی پاســخ میدهــد امــا بدلیــل اینکــه

اقتصادهــایبرتــرجهــانپــیخواهیــدبــردکــهامــروزهتولیــددراولویــتقــرارنــدارد،بلکــه

تجهــزاتتولید،تقریبــابــهطــورکامــلواردمیشــوند،تاثری

تامــنوتوزیــعحــرفاولرامیزنــد،بــههمــندلیــلمعتقــدمشــرکتهاییماننــدپیــوان

یگــرد.
زیــادی از قیمــت ارز م 

میتواننــدبــاعملکــردمناســبتــاحــدودیمشــکالترارفــعکننــد.ویدرادامــهپریامــون

آنچــهمســلماســتســرمایهگذارانایــنبخــشچــهبــه
عنــوان مصرفکننــده فــوالد و چــه تامنیکننــدگان،
همــواره بــه دنبــال پیشبیــی صحیــح و کمریســک از
بــازارفــوالدهســتندتــابتواننــدخریــدوفــروشمناســی
داشــتهباشــند.

عملکــردپیــوانتصریــحکــرد:بــاشــرکتپیــوانتــاحــدودیآشــناهســتموتنــوعفــروشآنهــا
باعــثشــدهمحبوبیــتایدهآلــیدربــنتولیدکننــدگانومصرفکننــدگانکســبکننــدو
البتــهاطــاعدارمکــهایــنشــرکتدارایقدمــیطوالنــیومعتــراســتوامیــدوارمهمچنــانبــا
قــدرتبــهمســرخــودادامــهدهــد.

ازعوامــلمهــمدیگــرتاثریگــذاربــرقیمــتفــوالدوآهــن

مهنــدس ســبحان بروجــردی ،کارشــناس دکوراســیون داخلــی ،بــا بیــان اینکــه چــوب

میتــوان بــه دالر و ارزش پــول ملــی  ،رشــد اقتصــادی،

همچنــان در منــازل نقــش اصلــی را ایفــاء میکنــد ،عنــوان کــرد :بــا وجــود رشــد روزافــزون

قیمــتمــواداولیــهوآبمصرفــی اشــارهکــرد.

جوامــع،امــروزهکمــرخانــهایرامیتــوانبــدونوســایلچوبــیتصــورکــرد.چــوبازجملــه
مــوادی اســت کــه در طــول زندگــی بشــر بــه طــور فــراوان در دســرس قــرار داشــته ،از ایــن
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رو نقــش پررنگــی در زندگــی انســان بــازی کــرده اســت .از ســاخت

شــرکت بهرتیــن نــوع چــوب را بــا قیمــی مناســب و در کوتاهتریــن زمــان

ســرپناههایابتدایــیگرفتــهتــامدرنتریــنچیدمانهــا،همــهنشــانی

بــهدســتمشــریانمیرســانندوبــاایــنرونــددیگــردلیلــیب ـراینابــودی

از چــوب را میتــوان یافــت .مهنــدس بروجــردی در ادامــه افــزود :بعــد

جنگلهــای کشــورمان وجــود نــدارد.

ازصحبــتبــاکارشناســانپیــوانمتوجــهشــدمکــهایــنشــرکتدارای

مهنــدسزه ـرااســدی،کارشــناسصنایــعچــوبازدیگــربازدیدکننــدگان

تجربــه ارزشــمندی در زمینــه تامــن و توزیــع چــوب اســت ،بــه همــن

غرفــه شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) بــود ،وی در خصــوص تامــن

دلیــلپیشــنهادمیکنــمکــهمــزانتبلیغــاتخــودراافزایــشدهیــدتــا

وتوزیــعانــواعتختههــامعتقــدبــود:تنــوعدرش ـرایطپرداخــت،تخصیــص

عالقهمنــدان بیشــری در جریــان فعالیتهــای پیــوان قــرار بگرینــد.

اعتبــارات اســنادی و مالــی ،ســرعت و شــتاب در زمــان پاســخگویی و

دکــر ســینا شــمسآبادی ،کارشــناس محیطزیســت ،بــا بیــان ایــن

تعامــاتبیشــرونهایتــاتکریــممشــریانازجملــهنــکاتمثبــتشــرکت

موضــوع کــه پیــوان بــا واردات چــوب بــه نوعــی از محیطزیســت نــز

پیــوانمحســوبمیشــودکــهامیــدوارمهمچــونگذشــتهبــاقــدرتبــه

حفاظــتمیکنــد،تاکیــدکــرد:درختــانســرمایههایکشــورهامحســوب

مســرخــودادامــهدهــد.مهنــدساســدیدرادامهافــزود:بــامطالعــهتاریخ

میشــوندوشــرکتهاییماننــدپیــوانبــاوارداتایــنطــایســزدرواقــع

اقتصــاد جهــان ،متوجــه اهمیــت تامــن و توزیــع خواهیــد شــد و دولــت

باعــثحفــظمنابــعجنگلــیمیشــوندکــهایــنکارقابــلتقدیــراســت.وی

میتوانــدبــاحمایــتازچنــنبنگاههایــیدرکشــوررونــقاقتصــادیایجــاد

درادامــهگفــت:بــهدلیــلنــوعتحصیــاتوشــغلیکــهدارم،ســالهای

کنــد .کشــورمان دارای منابــع بســیار گرانبهایــی اســت کــه شــرکتهایی

طوالنــی اســت در جریــان فعالیــت پیــوان هســتم ،متخصصــان ایــن

ماننــدپیــوانبــهنوعــیازآنهــاحمایــتمیکننــد.

تجربه کاهش تولید فوالد در جهان

چشمانداز اشتباه در فوالد
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در

افزایــش قیمــت گاز در اروپــا امــکان ادامــه حیــات را از برخــی صنایــع

خصــوص مــزان تولیــد کشــور ،تصریــح کــرد :قبــل از انقــاب 500

گرفتــه اســت ،چنانکــه بســیاری از شــرکتهای ابرقــدرت صنعــی

هــزار تــن فــوالد در ســال تولیــد میشــد و در چشــمانداز  25ســاله

جهــان فعــا قــادر بــه ادامــه فعالیــت نیســتند و در رکــودی عمیــق

برنامهریــزی شــده بــود تــا تولیــد بــه 55میلیــون تــن برســد .برنامــه

فــرو رفتهانــد .امــا تنهــا اروپــا نیســت کــه بــا افــت تولیــد فــوالد مواجــه

تولیــد فــوالد در آن زمــان اینگونــه بــود کــه بتوانیــم  30میلیــون تــن

میشــود.چــننــزکاهــشتولیــدفــوالدراتجربــهمیکنــد.پــسازآنکــه

فــوالد در داخــل تولیــد و  20میلیــون تــن را صــادر کنیــم و  5میلیــون

کرونــا صنایــع چــن را بــا افــول مواجــه کــرد ،چیینهــا در انتظــار نوعــی

تــن هــم مــازاد تولیــد داشــته باشــیم .ســیدرضا شهرســتانی
ادامــه داد :در واقعیــت ایــن چشــمانداز  25ســاله محقــق نشــد و
مشــکالتی هــم ماننــد کمبــود بــرق و گاز در راســتای تحقــق آن بــه
وجــود آمــد .از طرفــی تغیــرات در تعرفههــای صادراتــی نــز مشــکالت
عدیــدهای را ایجــاد کــرد و باعــث شــد کاهــش صــادرات داشــته

رونــقدرصنعــتفــوالدبودنــد،امــابحـرانصنعــتســاختوســازچنی
ایــنمســررابســت،صنعــیکــهبــهتنهایــییــکچهــارمفــوالدجهــانرا
میبلعیــد.امــاای ـرانمیتوانــدش ـرایطمتفاوتــیازجهــانداشــتهباشــد
چــون فاکتورهــای الزم بــرای احیــای یــک چرخــه کامــل تولیــد فــوالد
را دارد و نیــاز بــه مــواد معدنــی یــا انرژیهــای ســایر کشــورها نــدارد.
همچنــن پیشــر دولــت تصمیــم بــه ســاخت چهــار میلیــون واحــد

باشــیم .عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران

مســکونی در چهــار ســال گرفــت .اجــرای ایــن تصمیــم میتوانــد تاثــر

افــزود :وزیــر صمــت چنــدی پیــش پریامــون برنامهریــزی بــرای

مســتقیمبــرتولیــدفــوالدداشــتهباشــد.بنابرایــندرســتدرزمانــیکــه

چشــمانداز  25ســاله تولیــد فــوالد عنــوان کــرد کــه ایــن چشــمانداز

جهــانبــارکــودتولیــدفــوالدوتوقــفزنجریههــایتولیــدمواجــهاســت،

اشــتباه بــوده و نمیتوانیــم بــه ایــن مــزان تولیــد برســیم.

ایــران میتوانــد یــک چرخــه تولیــد فــوالد بــا مشــری را شــکل دهــد.

دلیل رکود صادرات فوالد
براســاسآخریــنآمارهــایبــهدســتآمــدهدرروزهــایگــرمتابســتان،

مشــکالتاصلــیکشــوردرزمینــهصــادراتبــهدخالــتوزارتخانــهصنعــت،

شــاهدکاهــشصــادراتمحصــوالتفــوالدیکشــورنســبتبــهســال

معــدن وتجــارتبرمیگــرددکــهبــادســتورالعملهایغریکارشــنایسکــه

گذشــته بودهایــم .عوامــل مختلفــی از ابتــدای ســال تاکنــون بــر ایــن

درایــنزمینــهوضــعمیکنــد،مانــعازصــادراتمیشــودیــابــاقیمتگــذاری

کاهــش صــادرات اثرگــذار بودهانــد کــه از جملــه میتــوان بــه وضــع

دســتوریمحصــوالتفــوالدیدربــورسکاال،بــازارصادراتــیرابــااشــکال

عــوارض صادراتــی روی محصــوالت فــوالدی در ابتــدای ســال و قطــع

مواجــهمیکنــد.نکتــهقابــلتوجــهاینکــهکــهکشــورهایمنطقــهکــههــدف

شــدنبــرقفوالدســازاندرروزهــایتابســتانکــهبــهدنبــالخــودســبب

بــازارصادراتــیایــرانبهشــمارمیرونــد،دقیقتــرازخــودمــاازقیمتهــای

کاهــشمــزانتولیــدوصــادراتشــدهاســت،اشــارهکــرد.همچنــندر

داخلــیمحصــوالتفــوالدیاطــاعدارنــدوخواهــانخریــدبــاقیمتهــای

ایــنراســتامیتــوانبــهتحــوالتمنطقــهوجنــگبــناوکرایــنوروســیه

داخلــیهســتندکــهدرایــنصــورتتولیدکننــدهیــابایــدمحصــولخــودرابــه

و کاهــش تقاضــای محصــوالت فــوالدی در جهــان یــاد کــرد .یکــی از

قیمــتارزانــرازقیمــتجهانیعرضــهکندیــااینکهصــادراتنداشــتهباشــد.
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