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سالم و درود 
و  هــا  انجمــن  هــا،  -تشــکل 
ــته  ــای وابس ــط اعض ــندیکاها توس س
ــت  ــت  و حمای ــکیل، هدای ــود تش خ

مــی شــوند. 
شــاید یکــی از بهتریــن  شــاخص 
ــرد  ــتفاده از خ ــارکت، اس ــای مش ه
ــه  ــکالت و ارای ــف مش ــی و کش جمع
ــت  ــن بس ــروج از ب ــرای خ ــکار ب راه
ــه رای و نظــر  هــا؛ همیــن مراجعــه ب
تشــکیالتی در انجمــن هــای صنفــی 

ــد . باش
توســعه  کشــورهای  همــه  در 
ــش  ــه بخ ــه ب ــر توج ــالوه ب ــه ع یافت
خصوصــی در همــه عرصــه هــای 
تولیــد، خدمــات، کشــاورزی، صنعــت 
و معــدن و حتــی فرهنگ و سیاســت، 
ــه  ــه ب ــی ک ــژه و خاص ــه وی ــا  توج ب
انجمــن هــا و ســندیکاها مــی شــود، 
ــری  ــم گی ــل در تصمی ــا را دخی آنه
ــرای  ــی ب ــی حزب ــی و حت ــای دولت ه
ارتقــا و تعالــی کشــور و حتــی حفــظ  
و دوام قــدرت دولــت خــود  مــی 

ــد. کن
در ایــران نیــز در ســال 1390 قانــون 
در  کار  و  کســب  محیــط  بهبــود 
مجلــس تصویــب و از 29 مــاده بیــش 
ــی  ــاق هــای بازرگان ــام ات ــار ن از 26 ب
و تعــاون بعنــوان مــادر تشــکل هــا و 
پارلمــان بخــش خصوصــی نــام بــرده 
و تکالیــف و وظایفــی را مشــخص 
 15 و   3 و   2 مــاده  در  و  نمــوده 
ــه  ــف ب ــت را مکل ــون دول ــن قان همی
مشــورت بــا تشــکل هــای اقتصــادی و  
ــرای تدویــن آییــن نامــه  تخصصــی ب
ــن  ــی و تدوی ــه هــای اجرای ــا و روی ه

ــت . ــوده اس ــن نم قوانی
در ایــن راســتا، ســندیکای تولیــد 
ــوالدی  ــل ف ــه و پروفی ــدگان لول کنن
ــال  ــش از 45 س ــابقه بی ــا س ــران ب ای
ــف  ــوتان مختل ــور پیشکس ــا حض و ب
و  اقتصــادی  جهــاد  عرصــه  در 
از  آگاهــی  بــا  صنعتــی، همــواره  
ــف  ــای مختل ــن در دوره ه ــن قوانی ای

وبــا حضــور ی فعــال در نهادهــا و 
ــا  ــتمر ب ــات مس ــزاری جلس ــز برگ نی
ــت در کمیســیون  مســئولین و عضوی
هــای مشــورتی و ... بــه خوبــی از 
ــوده  ــتفاده نم ــا اس ــت ه ــن فرص ای
ــال،  ــد متع ــف خداون ــا لط ــت و ب اس
دســتاوردهای بســیار خوبــی کســب و 

دارد. پرونــده کاری درخشــانی 
ــات  ــف هی ــه لط ــز ب ــون نی ــم اکن  ه
مدیــره فعــال و اعضــای کوشــا و 
همــدل خــود؛  رتبــه ی ســندیکا  
ــاالن  ــیاری از فع ــه بس ــه گفت ــا ب بن
ــی  ــاق بازرگان ــور و ات ــادی کش اقتص
ــای  ــه ه ــی وزارتخان ــط عموم و رواب
مرتبــط ؛ یکــی از  ده تشــکل اول 

ــد . ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب کش
و  هــا  خواســته  رســانی  اطــالع 
ــه پروفیــل  بایســته هــای صنعــت لول
ــانه  ــی و رس ــای عموم ــانه ه در رس
ملــی و نشــریات پــر تیــراژ سراســری 
بصــری  و  ســمعی  تولیــدات  و 
در  مــداوم  فعالیــت  و   هنرمندانــه 
فضــای مجــازی بــرای رســاندن پیــام 
ســندیکا؛ بخشــی از صدهــا نــوع، 
فعالیــت  ایــن تشــکل بــوده و هســت 

ــریه  ــار نش ــون انتش ــم اکن و ه
 "رویــداد "  پیــش رو نیــز بــا همیــن 
توزیــع  و  چــاپ  طراحــی،  هــدف 

ــت.  ــده اس گردی
امیدواریــم بــه فضــل خداونــد متعــال 
و بــا همــکاری و مشــارکت همــه 
صنعــت گــران و راهنمایــی ایشــان  و 
حمایــت مســولین دلســوز و  محتــرم 
ــده  ــیمی آین ــیر ترس ــور  در مس کش
بیــش از پیــش اقدامــات جمعــی 
ــان  ــرم و کارکن ــره محت ــات مدی هی
ــوه  ــیده و می ــر رس ــه ثم ــندیکا  ب س
کار و خــرد جمعــی بــه کام همــه 

ــود.  ــر ش ــیرین ت ش
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

باید صنایع پایین دستی فوالد
 و بویژه تولید ورق را گسترش بیشتربدهیم 

در هفتمیــن همایــش چشــم انداز صنعــت فــوالد و 
ــال  ــت: در ح ــت زاده گف ــا نعم ــران محمدرض ــدن ای مع
ــی  ــد م ــان تولی ــوالد در جه ــن ف ــارد ت ــر 1.6 میلی حاض
ــد  ــک درص ــزان ی ــن می ــران از ای ــهم ای ــه س ــود ک ش
ــختی  ــد، کار س ــد تولی ــه 2 درص ــیدن ب ــه رس ــت ک اس
نیســت، امــا اگــر بخواهیــم بــه 10 درصــد برســیم، بایــد 

ــم. ــاش کنی ــی ت ــازار رقابت در ب
نعمــت زاده تصریــح کــرد: بایــد صنایــع پایین دســتی را گســترش 
دهیــم و در بخــش ورق، ســرمایه گــذاری بیشــتری انجــام دهیــم. 
ــای  ــوالد ه ــه ف ــوالد را ب ــد ف ــد تولی ــد 10 درص ــن، بای همچنی

خــاص، آلیــاژی، اســتاینلس اســتیل و غیــره اختصــاص دهیــم.
ــد  ــی تولی ــد جهان ــت: رش ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــی  ــود ول ــد ب ــک درص ــدود ی ــال 2016 ح ــان در س ــوالد جه ف
رشــد تولیــد فــوالد ایــران 10 درصــد اعــالم شــد و طبــق گــزارش 
انجمــن جهانــی فــوالد ایــران بــا تولیــد 18 میلیــون تــن فــوالد، 

ــرار دارد. ــان ق در رده 14 جه
ــی  ــر معدن ــد روی ذخای ــرد: بای ــد ک ــت زاده تاکی ــدس نعم  مهن
تمرکــز کنیــم تــا بــه ســهم 3 درصــدی در تولیــد جهانــی مــواد 
معدنــی دســت یابیم.وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه یکــی دو مــاه 
دیگــر تمــام کمبودهــا در زمینــه گندلــه برطــرف می شــود، ادامه 
داد: در طــرح جامــع فــوالد و برنامــه راهبــردی صنعــت فــوالد بــا 
افــق 1404 رســیدن بــه 55 میلیــون تــن رقمــی آرمانــی نیســت 
و حــق ماســت. شــاید معــادن فعلــی جوابگــو نباشــد امــا بیشــتر 
معادنــی کــه اســتخراج شــده رو زمینــی بــوده و معــادن زیــادی 
اســت کــه زیرزمینــی بــوده و بایــد بــه آن هــا دســت پیــدا کنیــم.
ــز  ــم و روی کنســانتره متمرک ــزار کردی ــزود: جلســاتی برگ وی اف
شــدیم و اکنــون بــه جــای ســنگ آهــن، کنســانتره صــادر مــی 

شــود و امــروز تعــادل برقــرار شــده اســت.
نیاز به تولید 150 تا 160 میلیون تن سنگ آهن

ــن  ــون ت ــد 55 میلی ــرای تولی ــرد: ب ــان ک ــت زاده خاطرنش نعم
فــوالد بایــد حــدود 150 تــا 160 میلیــون تــن ســنگ آهــن تولید 
کنیــم. اکنــون تولیــد ســنگ آهــن در کشــور از 62 میلیــون تــن 
ــرای  ــد ب ــزان تولی ــن می ــه همی ــن رســیده ک ــون ت ــه 75 میلی ب

تامیــن نیــاز کشــور بایــد 2 برابــر شــود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه قبــل از دولــت 
ــن  ــره تأمی ــودن زنجی ــادل ب ــاظ نامتع ــامانی از لح ــم نابس یازده
فــوالد و ســایر فلــزات را شــاهد بودیــم، افــزود: در ابتــدای دولــت 
یازدهــم در صــدد تکمیــل زنجیــره تأمیــن فــوالد برآمدیــم 
ــوالدی  ــف ف ــع مختل ــی در مقاط ــت باالی ــه ظرفی ــوری ک ــه ط ب
بــرای امــر ســرمایه گذاری دیــده شــده و در صــدد جــذب 

ــتیم. ــوزه هس ــن ح ــرمایه گذاری در ای س
ــوالد را در زمینــه هــای مختلــف  ــد مصــرف ف وی ادامــه داد: بای

ــا افزایــش ســاخت و ســاز و صنایــع افزایــش دهیــم. ــه ب از جمل
ــت  ــرژی در صنع ــرف ان ــد روی مص ــت زاده، بای ــه نعم ــه گفت ب
فــوالد کار کنیــم و در طــرح هــای جدیــد موضــوع صرفــه جویــی 

ــم. ــر بگیری ــرق و گاز را در نظ در مصــرف آب، ب
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــاد ای ــرایط جدیداقتص ــه ش وی ب
بهبــود شــرایط بیــن المللــی، از ســرمایه گــذاران بــرای حضــور در 
بخــش هــای اکتشــاف، مهندســی و بهــره بــرداری معــدن دعــوت 

بــه مذاکــره و همــکاری مــی کنیــم.
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ایجــاد شــده در صنایــع پاییــن دســتی فــوالد از متوقــف شــدن 
ــد را  ــره تولی ــل زنجی ــر داد وتکمی ــوالدی خب ــع ف واردات مقاط
ــد و گفــت: طــی 10 ســال گذشــته صــادرات  بســیار مهــم خوان
ســنگ آهــن خــام 5 میلیــون تــن بــوده امــا طــی همیــن مــدت 
ــه  ــرای واردات فــوالد هزینــه شــده اســت و ب 30 میلیــارد دالر ب
همیــن دلیــل بــه طــور جــدی بــه دنبــال تکمیــل زنجیــره تولیــد 

هســتیم.
نعمــت زاده افــزود: بــا تکمیــل زنجیــره تولیــد طــی ســال هــای 
اخیــر از موانعــی بــر ســر خــام فروشــی و ظرفیــت هــای زیــادی 

در بخــش واحدهــای کنســانتره و گندلــه ایجــاد شــده اســت.
او تصریــح کــرد: زنجیــره بخــش معــدن و صنعــت تکمیــل نیســت 
ــا  ــوده ام کــه دلیــل آن خــام فروشــی در ســال هــای گذشــته ب
در برنامــه ششــم و سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــر ایجــاد 

ارزش افــزوده تاکیــد شــده اســت.

گســترش  را  دســتی  پاییــن  صنایــع  بایــد 
دهیــم و در بخــش ورق، ســرمایه گــذاری 

بیشــتری انجــام دهیــم. همچنیــن، بایــد 10 درصــد 
ــاژی،  ــوالد هــای خــاص، آلی ــه ف ــوالد را ب ــد ف تولی

اســتاینلس اســتیل و غیــره اختصــاص دهیــم.

از  یکــی  شــاید 
شــاخص  بهتریــن  

ــتفاده  ــارکت، اس ــای مش ه
از خــرد جمعــی و کشــف 
مشــکالت وارایــه راهــکار 
بــرای خــروج از بــن بســت 
هــا، همیــن مراجعــه بــه 
رای و نظــر تشــکیالتی در 
انجمــن هــای صنفــی باشــد 
. هــم اکنــون انتشارنشــریه 
"رویــداد " پیــش رو نیــز 
ــا همیــن هــدف طراحــی،  ب
چــاپ و توزیــع مــی گــردد 
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ــورد  ــه م ــواد اولی  ورود م
کارخانــه  صدهــا  نیــاز 

دیــوار  ایجــاد  بــا  پایین دســتی 
را  رکــود  و  گرانــی  تعرفــه ای، 
دامــن زده اســت ولــی متأســفانه 
مــواد  همیــن  ارزان  صــادرات 
ــع داخلــی  ــاز صنای ــه مــورد نی اولی
بــر  را  مصــرف  زنجیــره  تعــادل 
گونــه ای  بــه  اســت  ریختــه  هــم 
کــه حتــی در بســیاری از مــوارد 
از  باالتــر  اولیــه  مــواد  تعرفــه 
ــی اســت.صنایع  ــه کاالی نهای تعرف
واســطه  بــه  باالدســتی  بــزرگ 
نهادهــای  بــا  مســتقیم  ارتبــاط 
تأثیرگــذار  و  تصمیم گیرنــده 
صرفــاً مصالــح خــود را در وضــع 
قوانیــن تحمیــل می کننــد و در ایــن 
ــدگان بخــش  ــع تولیدکنن ــان مناف می
ســهم  بیشــترین  بــا  خصوصــی 

اســت. مانــده  مغفــول  اشــتغال 

در  صنعتــی  تشــکل  چهــارده 
بیانیــه ای خطــاب بــه رئیــس جمهــور، 
ارزان فروشــی مــواد  از  جلوگیــری 
اولیــه صادراتــی مــورد نیــاز صنعــت 

را خواســتار شــدند.
ــه ای  ــی در بیانی ــکل صنعت ــارده تش چه
خطــاب بــه رئیــس جمهــور بــه کمبــود مواد 
اولیــه تولیــد، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
ــبت  ــت آن نس ــودن قیم ــاال ب ــی و ب داخل
ــد.  ــرخ هــای صادراتــی اعتــراض کردن ــه ن ب
ــت  ــندیکای صنع ــامل س ــکلها ش ــن تش ای
بــرق ایــران، ســندیکای صنایــع آلومینیــوم 
ایــران، انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان تابلو 
بــرق ایــران، فدراســیون صــادرات انــرژی و 
صنایــع وابســته، کانــون طراحــی مهندســی 
و مونتــاژ ایــران، انجمــن تولیدکننــدگان 
انجمــن  مولیبــدن،  صادرکننــدگان  و 
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران، 
ــه و پروفیــل  ســندیکای تولیدکننــدگان لول
ریخته گــران  جامعــه  ایــران،  فــوالدی 
ــه و  ــدگان لول ــندیکای تولیدکنن ــران، س ای
ــی  ــن کارفرمای ــی، انجم ــاالت پی وی س اتص
تولیدکننــدگان ســیم و کابــل ایــران، انجمن 
ایــران،  صنعتــی  تجهیــزات  ســازندگان 
ــازهای  ــری و ذخیره س ــت بات ــن صنع انجم
ایــران و انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان 
خطــوط   پوشــش  و  فــوالدی  لوله هــای 
جلوگیــری از ارزان فروشــی مــواد اولیــه 
ــتار  ــت را خواس ــاز صنع ــورد نی ــی م صادرات
شــدند. در ادامــه ایــن بیانیــه بــه نــکات زیــر 

ــده اســت.  ــاره ش اش
1- کمبــود مــواد اولیــه، بــاال بــودن قیمــت 
ــت  ــی و قیم ــای جهان ــه قیمت ه ــبت ب نس
صــادرات همیــن کاال، کمبــود عرضــه و یــا 
نامناســب و غیرمتســمر بــودن عرضــه مــواد 

ــه رو هســتند  ــی روب ــت خال ــا ظرفی ــه ب اولی
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــفانه م ــی متأس ول
ــورد  ــوالدی م ــای ف ــه ورق ه ــا از جمل آنه
ــوط  ــل و خط ــه و پروفی ــت لول ــاز صنع نی
ــات  ــاخت قطع ــت س ــال آب و گاز و نف انتق
ــه  ــواد اولی و موتورســیکلت و دوچرخــه و م
ــس و  ــول م ــد و مفت ــل و کائ ــیم و کاب س
آلومینیــوم، ســولفور و مولیبــدن و مــواد 
پتروشــیمی و مــواد محصــوالت پلیمــری و 

پالســتیک و امثــال آن توســط شــرکت های 
ــیار  ــای بس ــا قیمت ه ــی ب ــی و خصولت دولت
ــراج  ــال ح ــل در ح ــروش داخ ــر از ف ارزان ت
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــه ای ک ــه گون ــد. ب می  باش
در حــال وضــع عــوارض ضــد دامپینــگ بــر 

ــواد پلیمــری  ــر م ــن ب ــد و چی ــوالد، و هن ف
ایــران مــی باشــند. امــا چندین هزار شــرکت 
بخــش خصوصــی واقعــی بــه علــت کمبــود 
مــواد اولیــه و یــا بــاال بــودن قیمت هــا 
فرصت هــای  دادن  دســت  از  معــرض  در 
ــا  ــیاری از بخش ه ــی در بس ــی و حت صادرات

ــتند. ــی هس ــازار داخل ــت دادن ب از دس
شــرکت های  و  مــادر  صنایــع   -2
تولیدکننــده مــواد اولیــه از ده هــا میلیــارد 
دالر یارانــه و امتیــاز ماننــد ارز دولتی جهت 
واردات مایحتــاج، معــادن، ارزان تریــن بــرق 
جهــان، آب تقریبــاً رایــگان و گاز رایانــه ای 
ــاوت  ــط مابه التف ــند )فق ــودار می باش برخ
بهــای گاز مصرفــی در شــرکت فــوالد 
صادراتــی  گاز  ارزان تریــن  بــا  مبارکــه 
 1.2 از  بیــش   1392 ســال  در  کشــور 
ــل  ــا در مقاب ــوده اســت( ام ــارد دالر ب میلی
ایــن هزینــه گزافــی کــه اقتصــاد ملــی بــه 
ــن  ــد، کوچک تری ــت می نمای ــان پرداخ آن
و  پایین دســتی  صنایــع  بــرای  مزیتــی 

مصرف کننــده داخلــی قائــل نیســتند.
ــا  ــاز صده ــورد نی ــه م ــواد اولی 3- ورود م
ــوار  ــاد دی ــا ایج ــتی ب ــه پایین دس کارخان
تعرفــه ای، گرانــی و رکــود را دامــن زده 
ارزان  صــادرات  متأســفانه  ولــی  اســت 
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م همی
داخلــی تعــادل زنجیــره مصــرف را بــر 
هــم ریختــه اســت بــه گونــه ای کــه حتــی 
ــه  ــواد اولی ــه م ــوارد تعرف ــیاری از م در بس
باالتــر از تعرفــه کاالی نهایــی اســت.صنایع 
بــزرگ باالدســتی بــه واســطه ارتبــاط 
تصمیم گیرنــده  نهادهــای  بــا  مســتقیم 
و تأثیرگــذار صرفــاً مصالــح خــود را در 
وضــع قوانیــن تحمیــل می کننــد و در 
ــع تولیدکننــدگان بخــش  ــن میــان مناف ای
ــتغال  ــهم اش ــترین س ــا بیش ــی ب خصوص

ــت. ــده اس ــول مان مغف

ورود مــواد اولیــه کارخانجــات پاییــن دســتی بــا ایجــاد دیوار 
تعرفــه گرانــی و رکــود را دامن زده اســت

بیانیه چهارده تشکل کشور خطاب به رئیس جمهور:

ــاد  ــی و ایج ــب و کار،کارآفرین ــداز کس ــم ان ــش چش همای
ــران در  ــیون ای ــکاری فراکس ــا هم ــق 1404 ب ــتغال در اف اش
ــویق  ــدف تش ــا ه ــامی ب ــورای اس ــس ش ــق 1404 مجل اف
ــاد  ــه اقتص ــور محرک ــوان موت ــه عن ــی ب ــش خصوص بخ
کشــور در مرکــز همایــش هــای جمهــوری اســامی ایــران 
)ســالن اجــاس ســران( بــا حضــور برخــی مقامــات دولتــی، 
نماینــدگان مجلــس ، مســئولین برخــی تشــکل هــا از جمله 
ــوالدی  ــل ف ــه و پروفی ــدگان لول ــد کنن ــندیکای تولی س

ــد. ــزار ش ــور برگ کش
بــه گــزارش خبرنــگار مــا مهمتریــن موضوعــات مــورد بحــث در ایــن 
ــق  ــوزه رون ــت در ح ــس و دول ــی مجل ــای آت ــت ه ــش سیاس همای
ــا  ــی، بررســی نقــش تســهیالت و مشــوق ه کســب و کار و کارآفرین
در توســعه کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال، بررســی نقــش بانــک هــا و 
ــگاه  ــاری در توســعه مشــاغل، بررســی جای ــی و اعتب ــای مال ــاد ه نه
ــا و  ــش ه ــی چال ــب و کار، بررس ــادی کس ــق اقتص ــادرات در رون ص
اهمیــت تولیــد و صنایــع در توســعه اشــتفال و بررســی قوانیــن آتــی 
در توســعه کشــور بود.رحیــم زارع رئیــس فراکســیون ایــران در افــق 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت ب ــن نشس ــالمی در ای ــورای اس ــس ش 1404 مجل
ــان  ــت: بیــش از نیمــی از زم ــه کشــور گف ــزوم پیشــرفت همه جانب ل
الزم بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انــداز گذشــته اســت؛ 
ــی تر و  ــورت کارشناس ــه ص ــده ب ــان باقی مان ــد در زم ــن بای بنابرای
متناســب تر اقدامــات بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انــداز 
برگــزار شــود.نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: بایــد 
درخصــوص تعرفــه اجنــاس موردنیــاز کشــور ماننــد ورق هــای فوالدی 
بازنگــری شــود و جلــوی بیــکاری 40 هــزار نیــروی انســانی شــاغل 
در صنعــت فــوالد گرفتــه شــود.این نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
افــزود: وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد در خصــوص مشــکالت 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل رســیدگی های الزم را انجــام دهــد و 

زمینــه تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز را در کشــور فراهــم کنــد.
ابویــی: تامیــن مــواد اولیــه تولیدکننــدگان یــک اولویت است.براســاس 
ــره  ــات مدی ــی رئیــس هی ــن نشســت ابوی ــه ای ــزارش در ادام ــن گ ای
ــای  ــفانه حمایت ه ــت: متاس ــور گف ــل کش ــه و پروفی ــندیکای لول س

ــود. ــام نمی ش ــور انج ــت در کش الزم از صنع

ــد  ــود دارد و بای ــور وج ــادرات کش ــی در واردات و ص ناهماهنگی های
تصمیــم مهمــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه صنعتگــران گرفتــه شــود.

پروفیــل  و  لولــه  ســندیکای  مدیــره  هیــات  رئیــس  ادامــه  در 
کشــور،اظهار داشــت: متاســفانه حمایت هــای الزم از صنعــت در 

نمی شــود. انجــام  کشــور 
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رفــع دغدغه هــای صنعتگــران تصریــح کــرد: 
ــن  ــود دارد و ای ــی وج ــار چندگانه گ ــال تاســف در برخــی آم ــا کم ب
باعــث می شــود تصمیمــات صحیــح اقتصــادی اتخــاذ نشــود بــه طــور 
مثــال گاهــی یــک مجتمــع صنعتــی بــا اســتفاده از امکانــات کشــور 
ــن  ــه حــراج می گــذارد ای ــی را اصطالحــا ب ــد شــده داخل کاالی تولی
ــه  ــواد اولی ــن م ــه ای ــی ب ــدگان داخل ــه تولیدکنن ــی اســت ک در حال

بــرای ادامــه تولیــد نیازمنــد هســتند.
ــه نظــرات بخــش خصوصــی  ابویــی افــزود: مســئوالن کشــور بایــد ب

توجــه کننــد و زمینــه رفــع مشــکالت را فراهــم کننــد.
وی در ادامــه بیــان کرد:بایــد توجــه داشــت آمــار مطلوبــی از وضعیــت 
تولیــد و مصــرف مــواد اولیــه در کشــور وجــود نــدارد و ایــن موضــوع 
ــه انجــام شــود  ــن تعرف ــی در خصــوص تعیی ــث می شــود اقدامات باع
ــرای کشــور  ــه ب ــتباه اســت و هزین ــات اش ــن اقدام ــه برخــی از ای ک
ــه و  ــه همــراه خواهــد داشــت.رییس ســندیکای تولیدکننــدگان لول ب
پروفیــل فــوالدی کشــور در پایــان گفــت: بایــد بــا هماهنگــی مجلــس 
ــش  ــرات بخ ــه نظ ــه ب ــن توج ــت و همچنی ــت و وزارت صنع و دول
ــد و  ــهیل تولی ــه تس ــررات زمین ــری در مق ــام بازنگ ــی و انج خصوص

کســب و کار در کشــور را فراهــم کــرد.

ابویی در حاشیه همایش چشم انداز کسب و کار و ایجاد اشتغال در افق 1404 عنوان کرد

ناهماهنگی هایی در واردات و صادرات کشور وجود دارد
باید تصمیمات مهم و اساسی برای تامین مواد اولیه صنعتگران گرفته شود
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معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
ــدی  ــت درص ــد هش ــارت از رش وتج
صــادرات فــوالد در دو ماهــه نخســت 
ــم  ــت : حج ــر داد و گف ــال خب امس
صــدور کاالی تولیــدی در ایــن بخــش 
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــم بی ــه رق ب

ــید.  ــن رس ــزار ت 3000 ه
ــر ســرقینی « خاطرنشــان ســاخت:  » جعف
مجمــوع صــادرات فــوالد خــام پارســال بــه 
رقــم 5.8 میلیــون تــن رســید کــه از ایــن 
رقــم ســه میلیــون و 950 هــزار تــن فــوالد 

خــام، و بقیــه بــه تولیــدات مربــوط بــود.
ــوالد،  ــادرات ف ــدی ص ــت درص ــد هش رش
ــان در دوره  ــاز جه ــوالد س ــن ف چهاردهمی
2 ماهــه نخســت امســال درحالــی روی داد 
ــران )  ــوالدی ای ــزرگ ف کــه واحــد هــای ب
از جملــه ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ( 

ــتند. ــادرات داش ــش ص کاه
صــادرات واحــد هــای بــزرگ فــوالدی 
بــه  نســبت   96 اردیبهشــت  در  کشــور 
مــاه مشــابه پارســال کاهــش 24 درصــدی 

ــک  ــت ی ــه اف ــرد 2 ماه ــا عملک داشــت، ام
درصــدی در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 

ــد. ــی ده ــان م 95 را نش
معــاون امــور معــادن وصنایــع معدنــی 
کــرد:  اعــالم  پیشــتر  صنعــت،  وزارت 
پارســال بــا تولیــد 18.5 میلیــون تــن 
فــوالد خــام، جمهــوری اســالمی بــرای 
ــه  ــکنی در زمین ــورد ش ــار رک ــتین ب نخس
داد  نشــان  واقــع  در  و  داشــت  تولیــد 
ــی  ــون تن ــت 55 میلی ــه ظرفی ــتیابی ب دس
تولیــد فــوالد خــام در قالــب ســند چشــم 

نیســت. بلندپــروازی  انــداز 1404، 
انتظــار مــی رود در قالــب ســند یــاد شــده، 
میــزان صــادرات کشــورمان حداقــل بــه 15 

میلیــون تــن برســد. 
ســرقینی اضافــه کــرد: میــزان تولیــد فــوالد 
خــام در مــدت 2 ماهــه 96 حــدود 3.5 
ــدت  ــه م ــه نســبت ب ــن شــد ک ــون ت میلی
مشــابه در ســال 95 رشــد 18 درصــدی را 

ثبــت کــرد. 
پارســال اعــالم شــد: ظرفیــت فــوالد خــام 
کشــور بــه حــدود 28 میلیــون تــن رســید 
ــا 33  ــه 32 ت ــال ب ــی رود امس ــار م و انتظ

میلیــون تــن برســد.
ســرقینی یــادآور شــد : پارســال رقــم 
ــذاری  ــدف گ ــن ه ــون ت ــادرات 6 میلی ص
ــن  ــون ت ــم 5.8 میلی ــه رق ــود ک ــده ب ش
ــش  ــز پی ــال نی ــرای امس ــد و ب ــق ش محق

ــن  ــا از ای ــده ت ــن ش ــون ت ــی 25 میلی بین
رقــم صــادرات هشــت میلیــون تنــی تحقــق 

ــد.  یاب
تولیــد فــوالد خــام در دولــت یازدهــم رشــد 
بیــش از 28 درصدی را در دوره 95- 1392 
ثبــت کــرد، 1391 بــه عنــوان ســال پایانــی 
عملکــرد دولــت دهــم بالــغ بــر 14 میلیــون 
ــد  ــه تولی ــام ب ــوالد خ ــن ف ــزار ت و 361 ه

رســید کــه ایــن رقــم در ســال 95 برابــر بــا 
18 میلیــون و 466 هــزار تــن شــد. 

ــدات  ــوالد و تولی ــره ف ــته زنجی ــال گذش س
پاییــن دســتی بــه میــزان 6 میلیــون و697 
ــارد و  ــه ارزش 2 میلی ــن ب ــزار و 197 ت ه
699 میلیــون دالر شــد کــه در مقایســه بــا 
ســال 94 از نظــر وزنــی 49 درصــد و از 

ــت.  لحــاظ ارزش 0.3 درصــد رشــد یاف

سرقینی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن تولید فوالد
 بلند پروازی نیست

جانکشــن  متــال  ســایت  وب 
بینــی  پیــش  از   ،)Metaljunction(
ــد  ــوالد هن ــی ف ــد جهان ــهم تولی ــش س افزای
از 5.4درصــد در ســال 2017 بــه 7.7درصــد 
در ســال 2021خبــر داد. ایــن کشــور در 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــه متنوع ــن حــال برنام عی
ــه گــزارش وب ســایت  تقاضــای فــوالد دارد.ب
  )Metaljunction( جانکشــن  متــال 
ــوالد  ــد ف ــه تولی ــود ک ــی ش ــی م ــش بین پی
هنــد از 88 میلیــون و 400 هــزار تــن در 

ســال 2017 بــه 128 هــزار و 600 هــزار 
تــن افزایــش یابــد. طبــق ایــن گــزارش، هنــد 
ــد ســاالنه  در ســال 2016 شــاهد رشــد تولی
7.4درصــدی بــود و انتظــار مــی رود کــه ایــن 
میــزان از 2.9 درصــد در ســال هــای 2010تــا 
هــای  ســال  طــی  8.9درصــد  2016بــه 
2017تا2021افزایــش یابد.باتوجــه بــه برنامــه 
ــد  ــش تقاضــا و تولی ــرای افزای ــد ب ــت هن دول
ــه نقطــه درخشــانی در  فــوالد، ایــن کشــور ب
رشــد جهانــی تولیــد فــوالد تبدیــل می شــود. 

دولــت هنــد در نظــردارد تقاضــای فــوالد را در 
بخــش هــای ســاخت و ســاز، خــودرو ســازی 
و زیرســاخت بــه منظــور رشــد تولیــد فــوالد 
ــرکت  ــه ش ــی رود ک ــار م ــش دهد.انتظ افزای
 Tataو تاتــا اســتیل SAIL فــوالد هنــد
Steel Ltd پیشــرو در رشــد تولیــد جهانــی 
ــوالد را  ــد ف ــد تولی ــد رش ــت هن ــند. دول باش
بــا تقویــت کارخانــه هــای موجــود و شــرکت 
ــه  ــاخت کارخان ــور س ــه منظ ــی ب ــای دولت ه

ــد. ــی کن ــت م ــوالد مدیری ــد ف ــا ی جدی ه

برنامه دولت هند در مسیر رشد تولید فوالد

زنجیــره  گذشــته  ســال 
پاییــن  تولیــدات  و  فــوالد 

میلیــون   6 میــزان  بــه  دســتی 
بــه  تــن  هــزار و 197  و697 
 699 و  میلیــارد   2 ارزش 
میلیــون دالر شــد کــه در مقایســه 
ــا ســال 94 از نظــر وزنــی 49  ب
درصــد و از لحــاظ ارزش 0.3 

یافــت.  رشــد  درصــد 

ــای  ــکل ه ــی تش ــم اندیش ــت و ه نشس
ــه  ــوالد از جمل ــتی ف ــن دس ــی پایی صنعت
ســندیکای تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل 
ــش  ــای پی ــش ه ــات و چال ــون معض پیرام
ــژه  ــه وی ــی ب ــع معدن ــش صنای روی بخ
ــور  ــا حض ــوالدی ب ــدگان ف ــرف کنن مص
ــیون  ــس کمیس ــکوری رئی ــرام ش ــر به دکت
ــل  ــر ابوالفض ــران و دکت ــاق ای ــدن ات مع
ــاق  ــت ات ــیون صنع ــس کمیس ــی رئی روغن
ایــران برگــزار شــد. در حاشــیه ایــن 
نشســت بــا دکتــر شــکوری پیرامــون 
ــش  ــران و نق ــاد ای ــی اقتص ــت فعل وضعی
معــدن و صنایــع معدنــی بــه گفتگــو 
نشســتیم و نظــرات وی را جویــا شــده ایــم 
کــه خاصــه آن در ایــن شــماره بــه چــاپ 

ــد. ــی رس م
ــش رو  ــای پی ــع و چالش ه ــن موان مهمتری
ــوزه  ــژه در ح ــور به وی ــدی کش ــش تولی بخ

ــد؟ ــه می دانی ــدن را چ مع
ــل  ــی از دو عام ــدن ناش ــت و مع ــکالت صنع مش
ــم  ــی و فضــای خارجــی حاک ــی فضــای داخل اصل
ــی  ــای داخل ــکالت فض ــد. مش ــگاه می باش ــر بن ب
ــی  ــدم دسترس ــد ع ــی مانن ــامل عوامل ــگاه ش بن
ــنایی  ــدم آش ــن، ع ــای نوی ــش و فناوری ه ــه دان ب
مدیــران بــا علــم مدیریــت روز دنیــا و عــدم 
ــا  ــت تحریم ه ــه عل ــزات ب ــی واردات تجهی توانای
قیمــت  رفتــن  بــاال  باعــث  کــه  می باشــد 
عــدم  درنتیجــه  و  تولیــدی  مــواد  تمام شــده 
توانایــی رقابــت در ســطح جهانــی می گــردد. 
ــا  ــا تمــام ایــن مســائل، مشــکالت ایــن حــوزه ت ب
ــا تولیــد و  ــال ب ــرای مث ــع اســت. ب حــدی قابل رف
ســاخت برخــی ماشــین آالت معدنــی و قطعــات آن 
ــانی  ــروی انس ــوزش نی ــا آم ــم و ی ــان تحری در زم
تــا حــدی مشــکالت داخــل بنــگاه رفــع گردیــد و 
درنتیجــه قیمــت تمام شــده مــواد تولیــدی کمــی 
ــی فضــای خارجــی  ــل دوم یعن ــل شــد. عام تعدی
ــر  ــودن تفک ــم ب ــامل حاک ــگاه ش ــر بن ــم ب حاک
ــم در  ــه ه ــد ک ــگاه می باش ــای بن ــر فض ــی ب دولت
بخــش خصوصــی و هــم در بخــش دولتــی وجــود 
ــازی  ــث خصوصی س ــر بح ــال های اخی دارد. در س
در کشــور مطــرح شــد، در حالیکــه مشــکل 
ــه  ــت بلک ــت نیس ــوع مالکی ــا موض ــی بنگاه ه اصل
ــا  ــن بنگاه ه ــت" ای ــث "مدیری ــی بح ــکل اصل مش
اســت. مثــاًل در کشــور ســوئد بخــش عمــده ای از 
ــه  ــت به هیچ وج ــا دول ــت ام ــی اس ــا دولت بنگاه ه
در مدیریــت ایــن بنگاه هــا دخالتــی نــدارد و ایــن 

می شــوند  اداره  خصوصــی  به صــورت  بنگاه هــا 
ــی متأســفانه  ــد. ول ــم دارن ــی ه و ســودآوری خوب
ــی از  ــی برخ ــت و حت ــن نیس ــا چنی ــور م در کش
بنگاه هــای خصوصــی، علی رغــم داشــتن مالکیــت، 
و  ســودآوری  ناکارآمــد،  مدیریــت  علــت  بــه 
ــت  ــد. درنتیجــه مالکی ــول را ندارن ــی قابل قب کارای
تضمین کننــده بقــا در تجــارت نمی باشــد و تفکــر 
ــد در  ــت بخــش خصوصــی می توان درســت مدیری
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــا باش ــوص راهگش ــن خص ای
اداره  دولتــی  به صــورت  بنگاهــی  کــه  زمانــی 
ــت  ــتور دول ــا دس ــت ی ــه مصلح ــا ب ــود، بن می ش
متحمــل انجــام برخــی امــور ماننــد پذیــرش 
ــه  ــت و جامع ــرو جهــت کاهــش مشــکالت دول نی
ــران  ــس ای ــت م ــال در صنع ــرای مث ــود. ب می ش
حــدود 23/000 نفــر مشــغول فعالیــت می باشــند 
ــر  ــه 2000 نف ــا ب ــش تنه ــن بخ ــه ای درصورتی ک
نیــروی فعــال نیــاز دارد و همیــن موضــوع ســبب 
ــی  ــول معدن ــد محص ــط تولی ــه متوس ــود ک می ش
ــن  ــر 200 ت ــر کارگ ــه ازای ه در کشــور شــیلی ب

ــط 10  ــر فق ــر کارگ ــه ازای ه ــران ب ــد و در ای باش
تــن باشــد چراکــه در ازای نیــروی مــازاد تحمیلــی، 
مقــدار تولیــد افزایــش نیافتــه و همیــن امــر 
ــول  ــده محص ــت تمام ش ــن قیم ــاال رفت ــب ب موج
ــازار می گــردد. ایــن  و کاهــش قــدرت رقابــت در ب
ــری  ــت در تصمیم گی ــف مدیری ــی ضع ــال بخوب مث
و تخصیــص بهینــه منابــع را در کشــور نشــان 
ــن  ــرای جلوگیــری از ای می دهــد و چاره اندیشــی ب
به عنوان مثــال  می کنــد.  واجــب  را  مشــکالت 

ــه  ــوان ب ــت می ت ــت نادرس ــن مدیری ــر از ای دیگ
ــده  ــار ارائه ش ــی آم ــرد. ط ــاره ک ــودرو اش وام خ
توســط مســئوالن 2750 میلیــارد تومــان در اقــدام 
دولــت بــه صنعــت خودروســازی کشــور اختصــاص 
ــدازی  ــرای راه ان داده شــد، اگــر به طــور متوســط ب
یــک معــدن کوچــک معــادل 700 میلیــون تومــان 
ــکان  ــغ ام ــن مبل ــا ای ســرمایه گذاری الزم باشــد، ب
ــت و  ــود داش ــدن وج ــدود 393 مع ــدازی ح راه ان
ــدن،  ــب اشــتغال در حــوزه مع ــه ضری ــا توجــه ب ب
ــا در  ــن ب ــد. همچنی ــاد می ش ــغل ایج 62/857 ش
ــرمایه الزم  ــان س ــون توم ــن 120 میلی ــر گرفت نظ
جهــت ایجــاد یــک شــغل، بــا ایــن پــول 22/000 

ــد. ــود می آم ــد بوج ــغل جدی ش
ــر  ــال حاض ــی در ح ــرمایه گذاران خارج س
ــفر  ــران س ــه ای ــون ب ــت گوناگ ــی هیئ ط
می کننــد بــه نظــر جنابعالــی آیــا کشــورمان 
ــژه  ــای وی ــا فرصت ه ــا و ی ــد پروژه ه واج
ــت؟ ــا اس ــرمایه های آن ه ــذب س ــرای ج ب

ــور  ــای کش ــیل ها و مزیت ه ــه پتانس ــم هم علی رغ
ماننــد وجــود منابــع انــرژی، مــواد اولیــه، نیــروی 
انســانی و بــازار مصــرف، متأســفانه در حــال حاضــر 
ــه  ــنجی قابل ارائ ــات امکان س ــه مطالع ــروژه ای ک پ
بــه شــرکت های ســرمایه گذار خارجــی داشــته 
هیئت هــای  درحالی کــه  نداریــم.  را  باشــد 
ــتند  ــی هس ــال پروژه های ــه دنب ــرمایه گذاری، ب س
ــت اخــذ تســهیالت   ــک جه ــه بان ــه ب ــه قابل ارائ ک
)طرح هــای  امکان ســنجی  مطالعــات  و  باشــد 
ــا  ــرای آن ه ــی( ب ــادی و مال ــی، اقتص ــه فن توجی
تعریف شــده  بین المللــی  اســتانداردهای  تحــت 
جهــان  ســطح  در  کــه  شــرکت هایی  و  باشــد 
بانک هــا، مؤسســات و صاحبــان  تائیــد  مــورد 
ــرده  ــد ک ــا را تأیی ــن طرح ه ــتند، ای ــرمایه هس س
باشــند. لــذا در ایــن خصــوص ابتــدا بایــد مطالعــات 
امکان ســنجی و توجیــه فنــی و اقتصــادی درســتی 
علی الخصــوص  کشــور  پروژه هــای  بــرای 
پروژه هــای معدنــی تهیــه شــود و بعــد بــه دنبــال 

ســرمایه گذار خارجــی باشــیم. 

مشکالت صنعت و معدن ناشی از دو عامل  اصلی فضای داخلی 
و فضای خارجی حاکم بر بنگاه می باشد

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیته معدن اتاق ایران درگفتگو با »رویداد«

مشــکالت صنعــت و معــدن 
اصلــی  عامــل  دو  از  ناشــی 

فضــای داخلــی و فضــای خارجــی 
حاکــم بــر بنــگاه می باشــد. مشــکالت 
فضــای داخلــی بنــگاه شــامل عواملی 
ــش و  ــه دان ــد عــدم دسترســی ب مانن
فناوری هــای نویــن، عــدم آشــنایی 
مدیــران بــا علــم مدیریــت روز دنیــا 
و عــدم توانایــی واردات تجهیــزات 
کــه  می باشــد  تحریم هــا  علــت  بــه 
ــده  ــت تمام ش ــن قیم ــاال رفت ــث ب باع
عــدم  درنتیجــه  و  تولیــدی  مــواد 
توانایــی رقابــت جهانــی می گــردد. 
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ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان در نامــه ای بــه 
دبیــر ســندیکای تولیدکننــده لولــه و 
پروفیــل فــوالدی در مــورد وضعیــت 
عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکــه در 

ــازار داخلــی واکنــش نشــان داد. ب
ــام  ــت تم ــی قیم ــه بررس ــه ب ــا توج 1-ب
شــده وارداتــی ورق گــرم از مقصــد کشــور 
در  عرضــه  گــرم  ورق  قیمــت  و  چیــن 
ــال 1395 و  ــی س ــران ط ــورس کاالی ای ب
دو ماهــه اول ســال 1396 )مطابــق جــدول 
زیــر( قیمــت هــای جهانــی از خــرداد مــاه 
ــد  ــت اســفند همــان ســال رون 1395 لغای
افزایشــی داشــته و میانگیــن قیمــت هــای 
وارداتــی بــه طــور متوســط به میــزان 16% 
بیشــتر از قیمــت هــای داخلــی بــوده اســت 
ــدای ســال جــاری  ــاه ابت و لیکــن در دو م
بــه دلیــل عــدم رونــق در بازارهــای داخلــی 
ــته  ــی داش ــد نزول ــت رون ــی، قیم و خارج
بــه نحــوی کــه ایــن اختــالف قیمــت فــی 

ــی و  ــن قیمــت هــای واردات ــن میانگی مابی
قیمــت هــای داخلــی بــه حــدود 7% بالــغ 
مــی گــردد. البتــه آخریــن قیمــت عرضــه 
ورق گــرم فــوالد مبارکــه در بــورس کاالی 
ــرم  ــا 149،19 ریال/کیلوگ ــر ب ــران براب ای
مــی باشــد کــه نســبت بــه قیمــت اســفند 
ــرم( در  ســال 1395 )702،21 ریال/کیلوگ

حــدود 12% کاهــش داشــته اســت.

2- رونــد عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکه 
ــذ  ــات اخ ــاس اطالع ــازار داخــل براس در ب
ــال  ــه س ــبت ب ــال 1395 نس ــده در س ش
1394 بیــش از 122% رشــد را نشــان مــی 
ــه  ــزان عرض ــدت می ــن م ــد. در همی ده
ــه  ــت لول ــه صنع ــرم ب ــوالت ورق گ محص
و پروفیــل فــوالدی از حــدود 762،000 
ــغ  ــن بال ــش از 737،000، 1 ت ــه بی ــن ب ت
ــد در دو  ــن رون ــه ای ــت. البت ــده اس گردی

ماهــه اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال قبــل نیــز صــادق مــی باشــد 

ــردد و  ــی گ ــامل م ــش را ش و 82% افزای
  294،660 بــه  تــن  هــزار   162،089 از 
ــه  ــا توجــه ب افزایــش داشــته اســت. کــه ب
اعــالم شــرکت یــاد شــده در حــال حاضــر 
ــوالت  ــن از محص ــدود 000، 280 ت در ح
شــرکت آمــاده صــدور پیــش فاکتــور بــوده 
ــف  ــکاران آن صن ــوص هم ــن خص و در ای
ــه  ــاز نســبت ب ــه دلیــل عــدم نی محتــرم ب
ــوده  ــدام ننم ــنادی اق ــار اس گشــایش اعتب
از  واصلــه  اطالعــات  مطابــق   -3 انــد 
شــرکت فــوالد مبارکــه، عرضــه ورق گــرم 
ــه  ــدگان لول ــه تولیدکنن ــویی ب ــید ش و اس
ــوالدی پــس از زمــان جلســه  و پروفیــل ف
وزارت  محتــرم  مقــام   95/3/25 مــورخ 
تاکنــون )از 95/3/26 تــا 96/3/10 ( بــه 
ــه  ــد ک ــی باش ــن م ــزان 1/810/000 ت می
منحصــرا  آن  تــن(   1/3030/000(  %72
و  لولــه  تولیدکننــدگان  بــه  مربــوط 

پروفیــل فــوالدی و مابقــی در اختیــار 
ــال  ــای انتق ــه ه ــدگان لول ــایر تولیدکنن س

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــیاالت ق س
ــول  ــن محص ــد واردات ای ــی رون 4- بررس
بــه کشــور در ســال 1394 نســبت بــه 
از  آن  میــزان  کاهــش  نمایانگــر   1395
ــزان 2،108،026  ــه می ــن ب 2،295،328 ت
تــن مــی باشــد، کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
عرضــه داخلــی محصوالت در ســال 1395، 
بــه میــزان 29% کاهــش واردات را شــامل 
ــزان  ــه می ــن رابط ــردد و در همی ــی گ م
ــوالدی )ورق  کاهــش واردات محصــوالت ف
ــاری  ــال ج ــن س ــی فروردی ــوالدی( ط ف
ــه  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ب نســبت ب

ــردد. ــی گ ــغ م ــش از 41% بال بی
5- در خاتمــه بــا توجــه بــه وضعیــت عرضه 
و تقاضــای ورق گــرم در بــازار داخلــی و بــه 
بهــره بــرداری رســیدن طرحهــای توســعه 
ــن در  ــزار ت ــت 800/000 ه ــا ظرفی ای ب
ــود  ــه، موضــوع کمب ــوالد مبارک ــرکت ف ش

ــوده  ــی ب ــی منتف ــازار داخل ــی در ب احتمال
و لیکــن هــم چنــان رصــد بــازار و اهتمــام 
بــه موضــوع تنظیــم بــازار داخلــی کمــاکان 
توســط ایــن ســازمان و ســایر دســتگاههای 

ذیربــط همــواره مدنظــر مــی باشــد.
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سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :

رصد بازار و تنظیم بازار داخلی کماکان ادامه می یابد

وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
تقاضــای  و  عرضــه 

داخلــی  بــازار  در  گــرم  ورق 
بــه بهــره بــرداری رســیدن  و 
طرحهــای توســعه ای بــا ظرفیــت 
800/000 هــزار تن در شــرکت 
فــوالد مبارکــه، موضــوع کمبــود 
احتمالــی در بــازار داخلــی منتفی 
ــان رصــد  ــوده و لیکــن هــم چن ب
بــازار و اهتمــام بــه موضــوع 
کمــاکان  داخلــی  بــازار  تنظیــم 
توســط ایــن ســازمان و ســایر 
همــواره  ذیربــط  دســتگاههای 

مدنظــر مــی باشــد.

ــن  ــس انجم ــامیان رئی ــود اس محم
فــوالد ایــران بــا بیــان اینکــه بــازی 
باخت-باخــت بیــن صنعــت کشــور و 
ــت:  ــت گف ــاده اس ــراه افت ــا ب بانک ه
در ایــن مســیر معلــوم نیســت چــه 
ــه  ــیم ک ــه ای می رس ــه نقط روزی ب
ــکات  ــد مش ــی نمی توان ــر کس دیگ

آن را حــل کنــد.
ــس  ــارس رئی ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
کــرد:  تصریــح  ایــران  فــوالد  انجمــن 
2 ســطح  در  مــا  مشــکالت  و  مســائل 
داخلــی تشــکل ها و دیگــری در ســطح 
ــی اســت کــه همــه انجمن هــا  مســائل مل

ــتند. ــر هس ــا آن درگی ب
کــه  اســت  ایــن  اشــکال  افــزود:  وی 
ــا روی  ــرای حــل مســائل و مشــکالت م ب
و  نمی شــویم  متمرکــز  موضــوع  یــک 
ــم. ــدی نمی کنی ــکالتمان را اولویت بن مش

جلســات  در  داشــت:  بیــان  اســالمیان 
مختلــف کــه بــا مســئولین و مقامــات 
کشــوری داریــم ده هــا موضــوع و مســئله را 
مطــرح می کنیــم و همیــن مســئله باعــث 
ــه  ــا ب ــرای مســئوالن می شــود ت فرصــت ب
ــد و  ــاده تر بپردازن ــوع س ــا 2 موض ــک ی ی
مســائل مهمتــر تشــکل ها را حــل نکننــد.
ــان  ــا بی ــران ب ــوالد ای ــن ف ــس انجم رئی
ــت  ــرای صنع ــا ب ــوع بانک ه ــه موض اینک

ــت  ــک اولوی ــا ی ــاری م ــای تج و بخش ه
اســت، گفــت: ایــن را همــه می دانیــم، 
ولــی خیلــی راحــت از کنــار آن عبــور 

. می کنیــم
اســالمیان بیــان داشــت: اگــر موضــوع 
خصوصی ســازی  موضــوع  یــا  بانک هــا 
بــرای مــا مــورد اهمیــت اســت بایــد یــک 
ــام  ــا آن انج ــه ب ــق در رابط ــه دقی مطالع
مطالباتمــان  و  درخواســت ها  و  دهیــم 
را در ایــن بخــش براســاس مســتندات 
علمــی بــه مســئولین ارجــاع داده و از آنهــا 

ــم. ــه کنی مطالب
ــت  ــازی باخت-باخ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بیــن صنعــت کشــور و بانک هــا راه افتــاده 
اســت، گفــت: ایــن بــازی قــرار اســت چــه 
مســیری را طــی کنــد و در چــه مســیری 
نقطــه ای  بــه  روزی  چــه  و  دارد  قــرار 
ــد آن  می رســد کــه دیگــر کســی نمی توان

ــد. را حــل کن
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــئوال م ــت: س وی گف
ــن موضــوع  ــی از ای ــر دقیق ــا چــه تصوی م
ارائــه کرده ایــم و مــا کــی بایــد ایــن 
مطالبــه را مطــرح کنیــم تــا ایــن وضعیــت 
ــا ایــن  ــا بیــان اینکــه ب اصــالح شــودوی ب
مســیری کــه بانک هــا طــی می کننــد 
ــن  ــه زمی ــت را ب ــم صنع ــود و ه ــم خ ه
ــاط  ــا در ارتب ــه م ــت: وظیف ــد، گف می زنن
ــا  ــن اســت کــه ب ــا چنیــن مشــکالتی ای ب
اولویت بنــدی و تحلیــل علمــی دقیــق 
در پــی حــل مشــکالت توســط مســئوالن 
ــن  ــئوالن را در ای ــر مس ــا فک ــیم و ت باش
اتفاقــی  هیــچ  ندهیــم  تغییــر  رابطــه 

فتــد. نمی ا
اســالمیان افــزود: حــدود 2 دهــه اســت که 
در مــورد خصوصی ســازی حــرف می زنیــم 
ــاده  ــن رابطــه افت ــی در ای ــی چــه اتفاق ول

اســت؟ مــا چنــد تصمیــم مســتند بــا اعداد 
و ارقــام روی میــز مســئولین گذاشــته ایم.

گفــت:  ایــران  فــوالد  انجمــن  رئیــس 
ــرای تحلیــل علمــی در ایــن  حتــی اگــر ب
مســیرها از مشــاوران بین المللــی هــم 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــوب اس ــم خ ــک بگیری کم
ــتند و  ــی مس ــزارش علم ــک گ ــی ی وقت
دقیــق ارائــه شــود می تــوان موضوعــات را 

ــرد ــری ک پیگی
دکتــر اســالمیان بــا بیــان اینکه حضــور در 
فعالیــت هــای صنفــی و تشــکلی از جملــه 
نوعــی  فــوالد  تولیدکننــدگان  انجمــن 
فرهیختگــی قلمــداد مــی شــود، مشــارکت 
بیشــتر اعضــاء انجمــن در برنامــه هــای را 
ــه خاطرنشــان  ضــروری دانســت و در ادام

ــن  ــق انجم ــای موف ــه ه ــد تجرب ــرد: بای ک
ــی  ــان بررس ــر جه ــوالد در سراس ــای ف ه
ــی  ــن منظــور مطالعات ــرای ای ــه ب شــود ک
تطبیقــی در خصــوص ســاختار و فعالیــت 
ــورهای  ــوالد کش ــای ف ــن ه ــای انجم ه
ــکا  ــان، امری ــه آلم ــا از جمل ــاز دنی فوالدس

و… انجــام شــده اســت.
 رئیــس انجمــن در انتهــا خاطرنشــان 
ــت  ــن صنع ــد از بازنشســتگان ای ــرد: بای ک
هــای  آمــوزش  بــرای  متخصصــان  و 
تخصصــی در حــوزه فــوالد اســتفاده کــرد 
و مــا در انجمــن در حــال جلــب توانمندی 

ــتیم. ــزان هس ــن عزی ــات ای ــا و تجربی ه

رئیس انجمن فوالد ایران :

بازی باخت-باخت میان صنعت و بانک  ها

ــن  ــازی باخت-باخــت بی  ب
ــا  ــور و بانک ه ــت کش صنع

بــازی  ایــن  اســت.  افتــاده  راه 
قــرار اســت چــه مســیری را طــی 
کنــد و در چــه مســیری قــرار 
ــه ای  ــه نقط ــه روزی ب دارد و چ
کســی  دیگــر  کــه  می رســد 

کنــد. نمی توانــد آن را حــل 
ــا  ــه بانک ه ــیری ک ــن مس ــا ای ب
طــی می کننــد هــم خــود و هــم 
صنعــت را بــه زمیــن می زننــد

 اگــر موضــوع بانک هــا یا 
ــازی  موضــوع خصوصی س

بــرای مــا مورد اهمیت اســت باید 
یــک مطالعــه دقیــق در رابطــه بــا 
ــم و درخواســت ها  آن انجــام دهی
و مطالباتمــان را در ایــن بخــش 
براســاس مســتندات علمــی بــه 
مســئولین ارجــاع داده و از آنهــا 

مطالبــه کنیــم.
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ششــمین نمایشــگاه بیــن المللی 
فــوالدی"،  لولــه  تخصصــی" 
ــه  ــین آالت ب ــات و ماش تاسیس
ــه پروفیــل  همــت ســندیکای لول
فــوالدی،13 تــا 16 تیرمــاه ســال 
جــاری در نمایشــگاه شــهرآفتاب 

ــود. ــی ش ــزار م ــران برگ ته
ــمین  ــداد شش ــزارش روی ــه گ ب
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  
فــوالدی"،  تخصصی"لولــه 
ــه  ــین آالت ب ــات و ماش تاسیس
ــه پروفیــل  همــت ســندیکای لول
فــوالدی،13 تــا 16 تیرمــاه ســال 
جــاری  در نمایشــگاه آفتــاب 

ــود. ــی ش ــزار م ــران برگ ته
ــین کاوه  ــر حس ــه امی ــن رابط در همی
پروفیــل  و  لولــه  ســندیکای  دبیــر 
برپایــی  از  هــدف  گفــت:  فــوالدی 
ــن   ــا آخری ــنایی ب ــگاه آش ــن نمایش ای
تکنولــوژی  و  دســتاوردهای روز دنیــا  

ــت. اس
کاوه افــزود: آشــنایی مشــتریان داخلی 

و خارجــی بــا توانمنــدی هــای داخلــی 
لولــه ســازان فــوالدی از اهــداف دیگــر 
ایــن نمایشــگاه اســت کــه ضمــن 
ــی در صــدد  ــن الملل ــازار بی ــعه ب توس

ــد هســتیم. ــازار جدی شناســایی ب
عــالوه بــر دعــوت از متخصصــان و 
ــور،  ــی کشــورهای مزب مســووالن دولت

انبــوه ســازان، شــهرداران، اســتانداران، 
و  راه  پیمانــکاران  و  ســازندگان 
شهرســازی از سراســر ایــران هــم برای 
بازدیــد وعقــد قــرارداد و مشــارکت در 
ــه و اتصــاالت  ششــمین نمایشــگاه لول

ــد. ــده ان ــوت ش دع
گزارش،همچنیــن  ایــن  براســاس 
براســاس هماهنگــی هــا و برنامه ریزی 
هــای انجــام شــده بــه منظــور جــذب 
ــه  ــص و برنام ــده متخص ــد کنن بازدی
ریــزی هدفمنــد بــرای عقــد قردادهای 
ــای  ــروژه ه ــاز پ ــن نی ــد و تامی خری
ــز  در حــال ســاخت و توســعه و تجهی
ــی  ــاختمانی و عمران ــای س ــروژه ه پ
ــد  ــد پرن ــهر جدی ــه ش ــران از جمل ای
ــوت  ــزاری دع از ســوی مســووالن برگ

ــد. ــده ان ش
از  خارجــی  کننــدگان  مشــارکت 
کشــورهای ترکیــه، چیــن و هنــد 
لولــه  نیــز در ششــمین نمایشــگاه 
فعــال  حضــور  تهــران  اتصــاالت  و 

داشــت. خواهنــد 

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله فوالدی، تاسیسات و ماشین آالت

ــع  ــر صنای ــر کل دفت ــداد مدی ــزارش روی ــه گ ب
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  فلــزی  معدنــی 
تجــارت در نامــه ای بــه دبیــر ســندیکای 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی آورده 
اســت بــر اســاس اعــالم آمادگــی شــرکت 
ــل  ــوص تحوی ــان درخص ــه اصفه ــوالد مبارک ف

و  لولــه  تولیدکننــدگان  بــه  فــوالدی  ورق 
ــب  ــه ترغی ــوالدی کشــور نســبت ب ــل ف پروفی
تولیــد کننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی 
ــایش  ــل و گش ــه از داخ ــواد اولی ــن م ــه تامی ب
ــر  ــه ذک ــد.الزم ب ــدام نماین ــار اســنادی اق اعتب
و  فــروش  معــاون  اکبــری  محمــود  اســت 
ــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در  بازاریاب
نامــه ای بــه مدیــر کل صنایــع معدنــی فلــزی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در مــورد 
ــدگان  ــرف کنن ــه مص ــوالدی ب ــل ورق ف تحوی
ــل محصــول  ــاژ تحوی ــرده تن ــالم ک ــی اع داخل
ــی دو  ــوالدی ط ــل ف ــه و پروفی ــف لول ــه صن ب
مــاه ســال 96 بــه میــزان 229/000 تــن مــی 
باشــد و پیــش بینــی مــی گــردد تحویــل کاال 
ــازار و تامیــن  بــه ایــن صنــف بدلیــل اشــباع ب
ــع  ــایر مناب ــه و س ــوالد مبارک ــا از ف ــاز آنه نی
داخلــی رونــد افزایــش نداشــته باشــد.چرا کــه 

طــی 3 مــاه آخــر ســال 95 و دو ماهــه ســال 
جــاری بالــغ بــر 280/000 تــن پیــش فاکتــور 
اعتبــار اســنادی ارســالی از ســوی ایــن شــرکت 
توســط صنــف محتــرم لولــه و پروفیــل بدلیــل 

ــت. ــده اس ــایش نش ــدم گش ع

آمادگی فوالد مبارکه برای عرضه مواد خام اولیه 
صنایع زیر دستی فوالد و آهن ــا وجــود  شــرکت فــوالد مبارکــه ســال هــای گذشــته ب

نیــاز اساســی داخــل بــه ورق گــرم ایــن کاال را صــادر می 
ــا پیگــری هــای صــورت گرفتــه ســندیکای  کــرد کــه ب
لولــه پروفیــل ایــن مشــکل تــا حــدودی حل شــده اســت
بــه گــزارش رویــداد   ســندیکای لولــه و پروفیــل فــوالدی ایــران 
ــوالت  ــه محص ــزان عرض ــوص می ــرر در خص ــری مک ــد از پیگی بع
فــوالد مبارکــه در بــازار داخلــی توانســت ایــن مقــدار را افزایــش 
ــده عرضــه  ــت از مصــرف کنن ــزارش ســازمان حمای ــق گ دهد.طب
ــد  ــی 122درصــد رش ــازار داخل ــه ب ــه ب ــوالد مبارک محصــوالت ف
ــوالدی 82  ــل ف ــه و پروفی ــندیکای لول ــای س ــه اعض ــته و ب داش

ــرده اســت. ــدا ک ــش پی درصــد افزای
ــه و  ــه صنایــع تکمیلــی لول همچنیــن میــزان عرضــه ورق گــرم ب
ــه  ــن ب ــال 94 از762000ت ــه س ــبت ب ــال 95 نس ــل در س پروفی
ــزارش ســازمان  ــا گ ــق ب ــه مطاب ــن رســیده اســت ک 1737000ت
حمایــت از مصــرف کننــده ایــن آمــار در دو ماهــه ســال جــاری 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل 82درصــد افزایــش یافتــه  نســبت ب

اســت.
ــای  ــال ه ــه س ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
گذشــته بــا وجــود نیــاز اساســی داخــل بــه ورق گــرم ایــن کاال را 
صــادر مــی کــرد کــه بــا پیگــری هــای صــورت گرفتــه ســندیکای 

لولــه پروفیــل ایــن مشــکل تــا حــدودی حــل شــده اســت.
ــن از  ــزار ت ــه 280ه ــوالد مبارک ــه  ف ــات کارخان ــه گزارش ــا ب بن
محصــوالت ایــن شــرکت در انبــار وجــود دارد کــه هنــوز بــه فروش 
نرفتــه اســت در حایکــه ایــن کارخانــه محصــوالت خریــداری شــده 

را بعــد از ســه مــاه تحویــل مــی دهــد.
همچنیــن بنــا بــه دســتور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت مــی 
ــود را  ــوالت خ ــت محص ــه قیم ــوالد مبارک ــه ف ــت کارخان بایس
ــی کاهــش  ــا کاهــش قیمــت جهان ــان ب ــد و هــم زم ــادل کن متع

ــد.   ــت دهن قیم

فشار سندیکای لوله و پروفیل فوالدی، مبارکه را به راه آورد

کارخانــه تولیــد ماشــین آالت و 
ــرکت  ــازی ش ــوالد س ــزات ف تجهی
 Danieli Persia ــیا ــی پرش دانیل
ــر صنعــت معــدن و  ــا حضــور وزی ب
ــت زاده و  ــا نعم ــارت محمدرض تج
ــات  ــس هی ــیان ریی ــدی کرباس مه
عامــل ایمیــدرو در اشــتهارد واقــع 
در 80 کیلومتــری غــرب تهــران 

ــد. ــاح ش افتت
 Gianpietroبندتــی پتــرو  جیــان 
شــرکت  مدیرعامــل   Benedetti
دانیلــی ســال 2014 در کنفرانســی در 
تهــران اعــالم کــرد ایــن شــرکت در 
نظــر دارد بــه منظــور تامیــن 40 درصــد 
ــازی  ــوالد س ــاز ف ــورد نی ــزات م از تجهی
کنــد  احــداث  را  ای  کارخانــه  ایــران 
بنابرایــن پــروژه در ســال 2015آغــاز 

ــد. ش
ــن  ــه ای ــم افتتاحی ــت زاده در مراس نعم
ــل  ــه دلی ــران ب ــرد: ای ــار ک ــه اظه کارخان

ــازی در  ــد فوالدس ــزون تولی ــد روز اف رش
ــاز دارد و  ــتری نی ــزات بیش ــده تجهی آین
ــوالد از 18  ــد ف ــم تولی ــار داری ــا انتظ م
میلیــون تــن در ســال 1395 بــه 25 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــن ت ــون ت میلی

ــد. ــش یاب افزای
ــاز  ــورد نی ــزات م ــیا تجهی ــی پرش دانیل
پــروژه هایــی همچــون فــوالد نــی ریــز و 
پــروژه آهــن اســفنجی در جنــوب کشــور 

را فراهــم مــی کنــد.
پالتــس بــه نقــل از یــک منبــع آگاه خبــر 
ــون  ــا کن ــال 1980 ت ــی از س داد: دانیل
کارخانــه   15 نیــاز  مــورد  تجهیــزات 

فــوالد ســازی را در ایــران تامیــن کــرده 
و در حــال حاضــردر پــروژه هــای متعــدد 
ــه  ــه کارخان ــران ازجمل ــازی ای ــوالد س ف
هــای ذوب میلگرد،ریختــه گــری بیلــت، 
مــاژول هــای آهــن اســفنجی و همچنیــن 
ــی  ــای فعل ــه ه ــی کارخان ــازی برخ بازس

ــد . ــی کن ــکاری م ــن هم ذوب آه
هیــات  رییــس  کرباســیان  همچنیــن 
ــرکت  ــر داد: ش ــز خب ــدرو نی ــل ایمی عام
تامیــن   )SMS(اس ام  اس  آلمانــی 
ــورژی  ــه متال ــزات و کارخان ــده تجهی کنن
ــری در  ــه دیگ ــداث کارخان ــال اح در ح
ــارکت  ــا مش ــان ب ــران در اصفه ــز ای مرک
ــی  ــار م ــه انتظ ــت ک ــی اس ــکار ایران هم
ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــده ب رود در آین
در ســفر نخســت وزیــر ایتالیــا بــه ایــران 
ایــران از ســرمایه  در ســال گذشــته، 
ــا  گــذاری مشــترک 6.2 میلیــارد یــورو ب
ایتالیــا بــرای توســعه ظرفیت فوالدســازی 

ــر داد. ــران خب ــفنجی در ای ــن اس و آه

گزارش پالس از کارخانه دانیلی پرشیا
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بــه  اخیــر  ســالیان  طــی 
گفتــه رئیــس اتحادیــه آهــن 
ــدود 40  ــور ح ــوالد کش و ف
درصــد از فروشــندگان آهن و 
فــوالد از دور فعالیــت خــارج 
ــود و  ــه رک ــد. گرچ ــده ان ش
موضــوع مالیــات از اصلــی 
تریــن دالیــل ایــن امر اســت. 
امــا یکــی از پیامدهــای ایــن 
رونــد کاهــش گــردش مالــی 
در صنعــت فــوالد و آهــن 
آزاد  محمــد  باشــد.  مــی 

رئیــس اتحادیــه آهــن و فــوالد کشــور بــا اعــالم ایــن موضــوع که در 
حالــی صنعــت فــوالد کشــور، طــی یــک ســال 
گذشــته شــرایط رکــودی ســختی را پشــت ســر 
گذاشــت کــه عــدم دریافــت تقاضاهــای موثــر از 
ــوالد  ــی هــدف صنعــت ف ــع تقاضای ــب مناب جان
فرآورده هــای  و  محصــوالت  بــرای  کشــور، 
ــروج  ــرعت خ ــش س ــه کاه ــر ب ــوالدی منج ف
محصــوالت و فرآورده هــای فــوالدی از انبــار 
شــرکت های فــوالدی شــد و از ســوی دیگــر بــا 
دســتور کار قــرار گرفتــن کاهــش حجــم تولیــد 
محصــوالت فــوالدی، تولید کننــدگان بــار دیگــر 
ــن و همیشــگی شــرکت های  ــا مشــکل بنیادی ب
فــوالدی یعنــی ســرمایه در گــردش تولیــد 
مواجــه شــدند. امــا طبــق اظهــارات محمــد آزاد 

تولیــد کننــدگان در تــالش هســتند کــه در ســال 96 بــا افزایــش 
ــد.وی  ــاز گردانن ــزی ب ــع فل ــازار صنای ــه ب ــق را ب ــد رون حجــم تولی
ــف اقتصــادی  ــع مختل ــداوم رکــود در صنای ــه ت ــا اشــاره ب ــزود ب اف
کشــور در ســال جــاری اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ســپری شــدن 
ــال  ــادی س ــود اقتص ــد رک ــال جدی ــاز س ــاه از آغ ــه م ــش از س بی
هــای 94 و 95 در صنایــع مختلــف از جملــه صنایــع فلــزی تــداوم 
دارد.وی در ادامــه سیاســت داخلــی صنایــع فلــزی از جملــه آهــن 
و فــوالد را در ســال جــاری موجــب افزایــش حجــم تولیــد در بــازار 
ــش  ــال در بخ ــع فع ــر صنای ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ــوان ک عن
فلــزات در تــالش هســتند تــا طــی ســال جــاری بــا افزایــش میــزان 
ــق  ــات رون ــدف موجب ــه کشــورهای ه ــزات ب ــد و صــادرات فل تولی
ــزان تولیــد  ــه تبــع افزایــش می ــازار را فراهــم کننــد. چــرا کــه ب ب
ــه بازارهــای جهانــی ورود پیــدا کنند.رئیــس  ناچــار هســتند کــه ب
اتحادیــه آهــن فروشــان، در ادامــه رونــق داخلــی محصــوالت فلــزی 
را متاثــر از سیاســت هــای دولــت و مجلــس اعــالم کــرد و افــزود: در 
صــورت رونــق طــرح هــای عمرانــی و شهرســازی در ســال جــاری 
شــاهد رونــق صنایــع فلــزی از جملــه تیــر آهــن و فــوالد در بــازار 

ــود. ــم ب خواهی
رئیــس اتحادیــه آهــن فروشــان 
توقــف اجــرای طــرح هــای 
عمرانــی و در پــی آن رکــود 
ــی  ــازار را یک ــده در ب ــاد ش ایج
در  رکــود  اصلــی  دالیــل  از 
صنایــع فلــزی کشــور برشــمرد 
و افــزود: هــم اکنــون مــا در 
حالــی  در  بــزرگ  شــهرهای 
ــای  ــت ه ــترش باف ــاهد گس ش
فرســوده هســتیم کــه از ســوی 
دولــت و مجلــس تالشــی بــرای 
بهســازی بافــت هــای فرســوده صــورت نمــی گیــرد.آزاد در ادامــه 
ــت  ــی دول ــت های حمایت ــاد از سیاس ــا انتق ب
در صنایــع مختلــف کشــور بــه خصــوص 
صنایــع فلــزی تصریــح کــرد: سیاســت هــای 
حمایتــی دولــت در صنایــع فلــزی نــه تنهــا 
موجبــات رونــق را فراهــم نکــرده بلکــه هــم 
ــی  ــق تلق ــده رون ــل بازدارن ــون از عوام اکن
ــال  ــوان مث ــه عن مــی شــود.وی ادامــه داد: ب
ــر ارزش  ــی نظیــر مالیــات ب اجــرای طرح های
ــزی در  ــع فل ــه صنای ــرایطی ک ــزوده در ش اف
رکــود بــه ســر مــی برنــد بــه رکــود بیشــتر 
ایــن صنعــت دامــن زده اســت. چــرا کــه در 
ــدی  ــا رش ــا قیمت ه ــه تنه ــزی ن ــع فل صنای
نکــرده بلکــه مــردم خــود بــه صــورت 
ــن  ــی محســوب می شــوند از ای ــده گران ــل بازدارن مســتقیم از عوام
رو در ایــن شــرایط اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده شــرعا و قانونــا در 
ایــن صنعــت مجــاز نیســت .رئیس اتحادیــه کشــوری آهــن و فــوالد 
ــر  ــال حاض ــده را در ح ــای تولیدکنن ــداد واحده ــاره تع کشــور درب
ــا 15  ــون  16 ی ــم اکن ــزود: ه ــرد و اف ــالم ک ــال اع 120 واحــد فع
واحــد هــم ظــرف ســه، چهــار ســال گذشــته تعطیــل شــده انــد کــه 
ایــن رونــد متأســفانه در حــال افزایــش اســت و واحدهــای بیشــتری 
در شــرف تعطیلــی هســتند.آزاد بــا بیــان ایــن کــه اســتاندارد ملــی 
ــر از بســیاری از کشــورها اســت  ــران بســیار باالت ــزی ای ــع فل صنای
یــاد آور شــد: چیــن و هنــد فقــط یــک اســتاندارد مبــدا دارنــد کــه 
فقــط بــرای صــادرات اســت و قابــل مقایســه بــا تولیــدات خودمــان 
نیســت.آزاد بــا اعــالم اینکــه در صــورت ادامــه رکــود جــو بــازار آهن 
و فــوالد کشــور و بــه تبــع آن کاهــش فروشــندگان ایــن محصــوالت 
افــزود: کاهــش تعــداد عرضــه کننــدگان میــان کارخانــه و مصــرف 
کننــده باعــث فــروش جزئــی و کمتــر تولیدکننــدگان مــی شــود در 
صورتیکــه قبــال تولیــد کننــدگان محمولــه هــای چنــد هــزار تنــی 

ــد. ــی کردن ــورس کاال عرضــه م ــط در ب را فق

آزاد رئیس اتحادیه کشوری آهن و فوالد ایران: 

حمایت دولت از صنایع فلزی جدی نیست

حــال حاضــر صنایــع فعــال 
در بخــش فلــزات در تــالش 

جــاری  ســال  طــی  تــا  هســتند 
و  تولیــد  میــزان  افزایــش  بــا 
صــادرات فلــزات بــه کشــورهای 
هــدف موجبــات رونــق بــازار را 
ــع  ــه تب ــه ب ــد. چــرا ک ــم کنن فراه
ناچــار  تولیــد  میــزان  افزایــش 
هســتند کــه بــه بازارهــای جهانی 

ــد. ــدا کنن ورود پی

انجمــن جهانــی فــوالد اعــام کــرد تولیــد فــوالد ایران 
در 5 ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی بــا رشــد 13 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از مــرز 

8 میلیــون تــن عبــور کــرد.
ــوالد  ــی آهــن و ف ــداد، انجمــن جهان ــگار روی ــه گــزارش خبرن ب
در جدیدتریــن گــزارش خوداعــالم کــرد تولیــد فــوالد ایــران در 
5 مــاه نخســت ســال جــاری میــالدی 13 درصــد رشــد داشــته 

اســت. 
تولیــد فــوالد ایــران کــه در 5 مــاه نخســت ســال 2016 بالــغ بــر 

7.216 میلیــون تــن گــزارش شــده بــود در 5 مــاه نخســت ســال 
2017 بــه عــدد 8.159 میلیــون تن رســیده اســت.

کل تولیــد فــوالد منطقــه خاورمیانــه در 5 ماهــه نخســت ســال 
ــت  ــوده اس ــن ب ــون ت ــر 11.733 میلی ــغ ب ــالدی بال ــاری می ج
کــه 69 درصــد از ایــن رقــم مربــوط بــه تولیــد فــوالد در ایــران 
مــی باشــد.تولید فــوالد قطــر در ایــن دوره 0.3 درصــد و تولیــد 
ــوالد  ــد ف ــته و تولی ــش داش ــد کاه ــتان 1.7 درص ــوالد عربس ف

ــا رشــد 15.1 درصــدی مواجــه شــده اســت. امــارات ب
ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــز در 5 ماه ــان نی ــوالد جه ــد ف تولی
ــد 4.7  ــل رش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــالدی نس می

ــت. ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 694 میلی ــته و ب ــدی داش درص
ــران در ســال 2016  ــوالد ای ــد ف ــزارش تولی ــن گ ــر اســاس ای ب
بــا رشــد 10.8 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه 17.9 
میلیــون تــن رســید و چیــن بــا تولیــد 808 میلیــون و 400 هزار 
تــن در ســال 2016 رتبــه نخســت را در بیــن 67 کشــور مــورد 
بررســی و تولیــد کننــده عمــده فــوالد، بــه خــود اختصــاص داد 
و ایــران چهاردهمیــن تولیدکننــده فــوالد جهــان در ایــن ســال 
ــان در  ــدی جه ــوالد تولی ــران از کل ف ــهم ای ــد. س ــناخته ش ش

ایــن ســال 1.1 درصــد بــوده اســت.

ــه  ــداد ب ــگار روی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت  ــر در قیم ــانات اخی ــال نوس دنب
اعتــراض  و  فــوالدی  ورق هــای 
ــس  ــل، رئی ــه و پروفی ــندیکای لول س
ــه و  ــدگان لول ــندیکای تولید کنن س
پروفیــل ایــران در نامــه ای بــه وزرای 
صنعــت  و معــدن و اقتصــاد و رئیــس 
ــه  ــیدگی ب ــتار رس ــورس کاال خواس ب
ــات  ــدن ثب ــوع و بازگردان ــن موض ای

ــد. ــور ش ــوالد کش ــازار ف ــه ب ب
ســید علــی محمــد ابویــی مهریــزی در نامه 
ــر  ــت زاده وزی ــان نعم ــه آقای ــاب ب ای خط

صنعــت، طیــب نیــا وزیــر اقتصــاد و دارائــی 
ــورس  ــژاد ریاســت شــرکت ب ــلطانی ن و س
کاالی ایــران بیــان داشــت: مجتمــع فــوالد 
مبارکــه در هشــت ماهــه ســال 95 بیــش 
ــته و  ــت داش ــش قیم ــد افزای از 40 درص
مســبب گرانــی 600 گــروه کاالیــی و تــورم 
زایــی شــد. ایــن در حالــی اســت کــه فوالد 
ــالف  ــر خ ــی ب ــرایط کنون ــه در ش مبارک
آمارهــای قبلــی کــه ادعــای تأمیــن مکفــی 
نیــاز داخــل را داشــت اعــالم کــرد تولیــد 
ــت و  ــی نیس ــاز داخل ــوی نی ــل جوابگ داخ
7 میلیــون تــن واردات نیــاز اســت. وی 
همچنیــن افــزود  صــادرات ورق هــای 
ــع  ــط مجتم ــز توس ــل نی ــاز داخ ــورد نی م
ــازل تــر  ــا قیمــت هــای ن فــوالد مبارکــه ب
از فــروش داخــل هــم چنــان ادامــه دارد و 
تــوان تولیــد داخــل جوابگــوی نیــاز داخلی 
نیســت همچنیــن صــادرات ورق هــای 

ــع  ــط مجتم ــز توس ــل نی ــاز داخ ــورد نی م
ــازل تــر  ــا قیمــت هــای ن فــوالد مبارکــه ب
ــه دارد. ــان ادام ــم چن ــروش داخــل ه از ف
ابوئــی خاطــر نشــان کــرد: الزم اســت فــوراً 
ــوالدی  ــای ف ــای واردات ورق ه ــه ه تعرف
ــادل در  ــد و تع ــش یاب ــد کاه ــه 5درص ب
تامیــن زنجیــره فــوالد تصحیــح شــود. 
عــالوه بــر راهــکار خــروج انحصــار عرضــه 
بــورس کاال بــا افزایــش عرضــه و هــم 
چنیــن کمــک بــه تولیــد ورق هــای فــوالد 
گیــالن و نــورد لولــه اهــواز انجــام و عرضــه 
انهــا در بــورس کاال انجــام شــود و فــروش 
ــوع و در  ــه ممن ــی فوالدمبارک ورق صادرات
صــورت عــدم امــکان ممنوعیــت حتمــا در 
رینــگ صادراتــی بــورس کاال انجــام پذیــرد 
ــا توجــه  ــی قیمــت ب ــای هیجان ــا رفتاره ت
بــه کنتــرل و مدیریــت عرضــه فعلــی 

ــري شــود. جلوگی

انجمن جهانی فوالداعالم کرد: 

رشـد 1۳ درصـدی تولـید فوالد ایـران

نامه رئیس هیات مدیره سندیکا
 به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن 
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جلســه نماینــدگان اســتان اصفهــان 
ــد  ــندیکای تولی ــره س ــت مدی ــا هیئ ب
ــوالدی و  ــل ف ــه و پروفی ــدگان لول کنن
ــوالد مبارکــه  ــران ارشــد شــرکت ف مدی
ــع  ــت ازصنای ــت حمای ــان در جه اصفه
ــد  ــزار ش ــتی برگ ــن دس ــدی پایی تولی
رویــداد در  بــه گــزارش  همچنیــن  
اولیــن جلســه کمیتــه مــاده 76در ســال 
1396 حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده 
ــات  ــالمی موضوع ــورای اس ــس ش مجل
مربــوط بــه شــعار امســال از ســوی رهبر 
معظــم انقــالب را مــورد تاکیــد قــرار داد 

و گفــت: از نخســتین روز کاری مجلــس 
شــورای اســالمی در ســال جدیــد، ایــن 
موضــوع و اجرایــی شــدن آن در دســتور 

ــت. ــه اس ــرار گرفت کار ق
ضــروری اســت کــه در اتــاق ایــران 
آن  شــدن  اجرایــی  بــرای  هــم 
شــود.  انجــام  الزم  برنامه ریزی هــای 
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از 
تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای 
اصــل44 قانــون اساســی بــا اشــاره 
حداکثــر  قانــون  اصــالح  لــزوم  بــه 
ــوان تولیــد داخــل اذعــان  اســتفاده از ت

ــط  ــتمر محی ــود مس ــون بهب ــرد: قان ک
کســب وکار و قانــون رفــع موانــع تولیــد 
بایــد بررســی شــود و در همیــن زمینــه 
ــن  ــی از ای ــه بندهای ــود چ ــخص ش مش
قوانیــن، اجرایــی شــده و چــه مــواردی 

اجرایــی نشــده اســت
اصالحــات  لــزوم  از  همچنیــن  وی 
ــه  ــه ب ــی و توج ــون اساس ــل44 قان اص
قانــون 4 مــاده ای در بحــث اقتصــاد 

مقاومتــی ســخن گفــت.
ــن  ــه قوانی ــا ب ــرد: م ــد ک ــر تاکی فوالدگ
ــد  ــم بلکــه فقــط بای ــاز نداری ــم نی حجی
ــی کــرده و قوانیــن مزاحــم  مقررات زدای
را شناســایی کنیــم. رئیــس کمیســیون 
ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت 
ــی  ــون اساس ــل44 قان ــرای اص ــر اج ب
ــم  ــر معظ ــخنان رهب ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــان کــرد: رهب انقــالب در مشــهد اذع
معظــم انقــالب دربــاره توجــه بــه تولیــد 
مقــررات  هــم خواســتند  اشــتغال  و 
مزاحــم را شناســایی و در صــورت لــزوم 
ــس  ــده مجل ــن نماین ــم. ای ــم کنی ترمی
ــه  ــرد: هم ــد ک ــالمی تاکی ــورای اس ش
کمــک کنیــم تــا بتوانیــم اقــدام خوبــی 

ــیم. ــته باش ــتغال داش ــد و اش در تولی

فوالدگردر جلسه ی نمایندگان استان اصفهان با هیات مدیره سندیکا :

 برای رونق تولید باید مقررات زدایی کرد

گزارش تصویری از سفر استانی هیات مدیره سندیکا به استان اصفهان

ــگار رویــداد دکتــر  ــه گــزارش خبرن ب
ــر کل  ــژاد مدی ــوی ن ــل تق ــید کام س
ــا  ــور ب ــی کش ــور مالیات ــازمان ام س
هیــات مدیــره ســندیکای تولیــد 
ــوالدی  ــل ف ــه و پروفی ــدگان لول کنن
دادنــد.  جلســه  تشــکیل  ایــران 
در ایــن جلســه مشــکات اصلــی 
مالیاتــی اعضــا ســندیکا توســط 
هیئــت مدیــره مطــرح و دکتــر تقــوی 
ــائل  ــد. مس ــری دادن ــول پیگی ــژاد ق ن
ــی  ــر م ــرح زی ــه ش ــده ب ــرح ش مط

ــد: باش
ــا توجــه بــه دریافــت حکــم از  ابطــال  1- ب
بنــد 7 از مــاده 6 و بنــد 3 از مــاذده 7 
شــماره  گیــری  کار  بــه  دســتورالعمل 
دیــوان  از  مکــرر   169 مــاده  اقتصــادی 
ــه 1294  ــماره دادنام ــه ش ــت اداری ب عدال
ــی  ــم م ــت تقدی ــه پیوس ــخ 95/12/3 ب تاری
گــردد، خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد 
بــه ادارات کل اســتان هــا جهــت اجــرا ابــالغ 

ــردد. گ
اکثرمشــتریان  اینکــه  بــه  2-باتوجــه 
ــل  ــه و پروفی ــده لول ــد کنن ــرکتهای تولی ش
ــن  ــه آه ــف و اتحادی ــاء صن ــوالدی اعض ف

ــنوات  ــند و در س ــی باش ــور م ــوالد کش و ف
گذشــته ایــن اتحادیــه مشــمول بخشــودگی 
ــوص در  ــی الخص ــژه ای عل ــازات وی و امتی
ــت  ــده اس ــزوده ش ــات ارزش اف ــش مالی بخ
بــه  امتیــازات  ایــن  اســت  خواهشــمند 
نوعــی شــامل شــرکتهای ایــن ســندیکا کــه 
باالدســتی آن صنــف میباشــند نیــز اعمــال 

ــردد. گ
3-بــه علــت تبعــات و مشــکالت زیــادی کــه 
ــاد  ــم ایج ــالهای تحری ــرکتها در س ــرای ش ب
گردیــد ایــن شــرکتها بــرای پرداخــت وجــه 
خریــد مــواد اولیــه، ماشــین آالت، قطعــات 
و لــوازم یدکــی از حســاب شــخصی هیئــت 
ــود  ــی خ ــهامداران حقیق ــاً س ــره و گاه مدی
اســتفاده مــی نمودنــد و بعضــی اوقــات نیــاز 
ــن  ــار در ای ــن ب ــوه چندی ــن وج ــا ای ــود ت ب
حســابها چرخــش و گــردش داشــته باشــد 
ــنگین  ــای س ــه ه ــرف هزین ــا ص ــاً ب و نهایت
ــد، متاســفانه  ــوارد انجــام مــی گردی ــن م ای
ــال از آن  ــد س ــت چن ــس از گذش ــال پ ح
ــوان  ــی مواقعــی تحــت عن ــام وزارت دارای ای
بانکــی مشــکالت  پیگیــری تراکنشــهای 
ــن اشــخاص بوجــود  ــرای ای ــده ای را ب عدی
آورده کــه خواهشــمندیم دســتور رســیدگی 

ــد. ــن مشــکل را صــادر فرمایی ــع ای و رف
4-ضایعــات تولیــدی صنعــت لولــه و پروفیل 
فــوالدی بیــن 3تــا 5 درصــد مــی باشــد کــه 
ــا 4درصــد آن  ــز ت ــع نی توســط وزارت صنای
تاییــد گردیــده اســت، لــذا خواهشــمند 
اســت ایــن ضایعــات منــدرج در دفاتــر مالــی 
را دســتور بــه قبــول در ســازمان هــای امــور 

مالیاتــی اســتان هــا اعــالم فرماییــد.

جلســه هیــات مدیــره ســندیکا با مدیــر کل 
ــور ــور مالیاتی کش ــازمان ام ــس هیات س ــره رئی مذاک

ــا  ــندیکا ب ــره س مدی
مدیرعامــل مجتمــع 

ــه ــوالد مبارک ف

بــه گــزارش رویــداد رئیــس هیــات 
ــل  ــه و پروفی ــندیکا لول ــره س مدی
فــوالدی بــا دکتــر بهــرام ســبحانی 
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد مبارکــه 

ــد. ــدار کردن دی
 در ایــن دیــدار درخواســت تامیــن 
ورق کارخانجــات عضــو ســندیکا 
ــع  ــه  مجتم ــادل ب ــت متع ــا  قیم ب
فــوالد مبارکــه مطــرح شــد و مقــرر 
هرچــه  تعامــل  جهــت  گردیــد 
ــوالد  ــع ف ــندیکا و مجتم ــتر س بیش
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــه ب مبارک
ســفته بــازی برخــی از افــراد ســود 
جــو بــرای خریــد ورق کارخانجــات 
ســوی  از  شــده  تاییــد  تنــاژ  و 
ســندیکا تخصیــص داده شــود و 
ــده  ــه عه ــوع ب ــن موض ــی ای بازرس

ــد . ــره باش ــات مدی هی
در ایــن جلســه آقای دکترســبحانی 
بــرای   مکفــی  تامیــن  گفــت:  
تعریــف  و  اعضــا  نیــاز  تمامــی 
همــکاری  بــا  نظارتــی  فرآینــد 
ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــتر ص بیش

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه  افــزود: 
ــت فــروش  ــا تدابیــری کــه  معاون ب
مبارکــه بــا همــکاری دبیــر ســندیکا  
درنظــر خواهنــد گرفــت از ورود 
دالل هــا بــه ایــن بــازار جلوگیــری 

بــه عمــل خواهــد آیــد.
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در  اســپیرال  کارخانــه  انــدازی  راه 
ــی  ــواز گام ــازی اه ــه س ــرکت لول ش
ــی  ــاد مقاومت ــتای اقتص ــزرگ در راس ب

ــت. اس
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــچ در  ــا 100 این ــای 24 ت ــه ه ــد لول ــا تولی ب
کارخانــه اســپیرال شــرکت لولــه ســازی اهــواز 
ــی  ــش، گام ــن بخ ــای ای ــن نیازه ــن تامی ضم
بــزرگ در راســتای اقتصــاد مقاومتــی برداشــته 

شــده اســت. 
کارخانــه  افتتــاح  حاشــیه  ربیعــی  علــی 
اســپیرال شــرکت لولــه ســازی اهــواز در جمــع 
ــت  ــدای کار دول ــرد: از ابت ــگاران اظهارک خبرن
تدبیــر و امیــد توجــه بــه بخــش کشــاورزی و 
تامیــن آب مــورد نیــاز آن هــا یکــی از اولویــت 
ــعی  ــت وس ــت قرارگرف ــتهای دول ــا وسیاس ه
ــن  ــای ای ــردن آب نیازه ــا اقتصــادی ک ــد ب ش

ــن شــود.  ــی تامی ــه خوب بخــش ب
وی افــزود: همچنیــن درخوزســتان و بســیاری 
از اســتان هــای دیگــر برنامــه هــای مختلفــی 
در بحــث انتقــال آب، آبیــاری قطــره ای و 

ــه اســت. ــا صــورت گرفت زهکشــی ه
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: 
ــت و آب  ــت نف ــپیرال در دو صنع ــه اس کارخان
کاربــرد دارد و بــرای نخســتین بــار لولــه هــای 
ــد  ــه تولی ــن کارخان ــچ در ای ــا 100 این 24 ت
ــی نیــاز مــی کنــد. شــده و مــا را از واردات ب

وی بیــان کــرد: برخــی از لولــه هــای صنعــت 
ــی  ــور م ــون وارد کش ــه تاکن ــز ک ــاری نی حف
شــد دیگــر در ایــن کارخانــه تولیــد مــی شــود 

ــی  ــی گام بزرگ ــاد مقاومت ــتای اقتص و در راس
محســوب مــی شــود.

ربیعــی تصریــح کــرد: ایــن کارخانــه 261 
شــغل را از همــان ابتــدا ایجــاد کــرده و تاثیــر 
بســزایی در بهبــود وضعیــت اشــتغال ایــن 

اســتان دارد.
ــدازی  ــی راه ان ــه ابتدای ــرد: هزین ــار ک وی اظه
ایــن کارخانــه یــک هــزار و 200 میلیــارد ریال 
بــوده و تاکنــون باتوجــه بــه پــروژه هایــی کــه 
در دســت انجــام اســت 110  تــن ســفارش کار 

بــرای تولیــد گرفتــه شــده اســت.
ــت:  ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه اســپیرال ضمــن 
کمــک شــایان بــه تولیــد داخــل ،از خــروج ارز 

ــز از کشــور جلوگیــری شــده اســت. نی
ــترش  ــا گس ــت ب ــد اس ــرد: امی ــان ک وی بی
مشــاغل جانبــی ایــن کارخانــه تعداد بیشــتری 
از نیروهــای ایــن اســتان مشــغول بــکار شــوند.

بســاق زاده مدیــر عامــل شــرکت لولــه ســازی 
اهوازنیــز در حاشــیه ایــن مراســم تصریــح 
ــپیرال از  ــه اس ــروژه کارخان ــداث پ ــرد: اح ک

ســال 1389 شــروع گردیــد و بــه علــت عــدم 
ــت  ــه، جه ــای ظالمان ــم ه ــی و تحری نقدینگ
هــای  هزینــه  و  زمــان  کارخانــه  تکمیــل 
زیــادی را متحمــل شــده ایــم و از آنجایــی کــه 
ــد  ــه و تولی ــن کل کارخان ــرار گرفت ــدار ق در م
ــوده،  ــی ب ــچ هــدف نهای ــا 100 این ــه 24 ت لول
ــروژه  ــت پ ــی و اهمی ــل نقدینگ ــد از تکمی بع
هــای آبرســانی و همــکاری صاحبــان ســهام و 
تزریــق نقدینگــی مابقــی دســتگاه هــا و ادوات 
ــراوان و از راه  ــالش ف ــا ت ــاز ب ــورد نی ــی م فن
ــه داخــل کشــور  ــارج ب ــون  از خ ــای گوناگ ه

ــد. ــل ش منتق
ــی  ــپیرال توانای ــه اس ــر کارخان ــال حاض در ح
ــچ  ــا 100 این ــچ ت ــه از قطــر 24 این ــد لول تولی

ــا ضخامت هــای 1/4 اینــچ تــا 1 اینــچ دارا  را ب
ــه شــکل  ــه روش تولیــد ب ــا توجــه ب ــوده و ب ب
عــدم  هماننــد  مزیت هایــی  دارای  مارپیــچ 
محدودیــت در تولیــد، ارزان تــر بــودن و امــکان 
ــارف ) در  ــر متع ــه در ســایزهای غی ــد لول تولی

ــد. ــا ( می باش ــود تقاض ــورت وج ص
خــود  فعالیــت  طــول  در  کارخانــه  ایــن 
ــانده،  ــام رس ــه انج ــی را ب ــای گوناگون پروژه ه
از پروژه هــای انجــام شــده میتــوان بــه تولیــد 
لوله هــای قطــر 32 الــی 48 اینــچ بــا ضخامــت 
یــک اینــچ اشــاره نمــود ولــی مهمتریــن تولیــد 
ــر  ــا قط ــی ب ــه های ــد لول ــه تولی ــن کارخان ای
100 اینــچ )2500 میلیمتــر( مــی باشــد کــه 
ــن  ــدی در ای ــای تولی ــه ه ــایز لول ــن س باالتری

ــوده اســت. ــه ب کارخان

طــول  در  کارخانــه  ایــن 
پروژه هــای  خــود  فعالیــت 

گوناگونــی را بــه انجــام رســانده، 
شــده  انجــام  پروژه هــای  از 
میتــوان بــه تولیــد لوله هــای قطــر 
ــت  ــا ضخام ــچ ب ــی 48 این 32 ال
یــک اینــچ اشــاره نمــود ولــی 
مهمتریــن تولیــد ایــن کارخانــه 
تولیــد لولــه هایــی بــا قطــر 100 

ــت. ــوده اس ــچ ب این

بساق زاده از راه اندازی کارخانه اسپیرال در شرکت لوله اهواز خبر داد:

ــکاری با تولید لوله های اسپیرال کشور از واردات بی نیاز شد ــترش هم ــتای گس در راس
ــی  ــی و پژوهش ــی، فن ــای علم ه
تعمیــق  و  توســعه  زمینــه  در 
و  لولــه  دســتاوردهای صنعــت 
ــن  ــور اولی ــوالدی کش ــل ف پروفی
و  تحقیــق  شــورای  نشســت 
توســعه ســندیکا لولــه و پروفیــل 
فــوالدی بــا حضــور برخــی از 
ــگاهی  ــاتید دانش ــوولین، اس مس
ایــن حــوزه در  و کارشناســان 
دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار رویــداد در اولیــن 
نشســت شــورای تحقیــق و توســعه 
ــوالدی کــه  ــه و پروفیــل ف ســندیکا لول
ــای  ــه راهکاره ــز و ارای ــدف تمرک ــا ه ب
ــاز   ــی مــورد نی تخصصــی علمــی و عمل
ــوالدی در  ــل ف ــه و پروفی ــت لول صنع
ــزار شــد  ــدرس برگ ــت م دانشــگاه تربی
ــه و  ــندیکا لول ــر س ــدس کاوه دبی مهن
ــت هولدینــگ  ــوالدی ومعاون ــل ف پروفی
ــگاه  ــا دانش ــل ب ــت: درتعام ــدید گف س
بــازارو  توســعه  جهــت  میتوانیــم 
محصــوالت نوآورانــه، بــه روزرســانی 
ــمینار  ــی و س ــی ومهندس ــات فن خدم
معرفــی  بــرای  علمــی  مقــاالت  و 

ــم. ــره ببری ــی به ــدی داخل توانمن
همچنیــن دکترخدادادحســینی رئیــس 
اقتصــاد و عضــو شــورای  دانشــکده 
تحقیــق و توســعه ســندیکا در ایــن 
نشســت اظهــار کــرد: بــرای پیــدا کردن 
ــت  ــال  مزی ــد دنب ــازار بای ــا" در ب "به
هــای خودمــان باشــیم و حرکــت بایــد 
ــرای بازارشــروع شــود، ارزش  ــازار ب از ب
ــی  ــی  یک ــد مل ــعه برن ــذاری و توس گ
ــق و  ــورای تحقی ــی ش ــث اصل از مباح

ــود. ــد ب ــندیکا خواه ــعه س توس
در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس ترابــی 
عضوشــورای  و  یــاران  مدیرکارخانــه 
کــرد:  تصریــح  ســندیکا  تحقیــق 
ــم  ــی داری ــان تجربیات ــه هایم درکارخان
ــا صــرف زمــان و هزینــه بدســت  کــه ب
ــی و  ــازی فن ــه مستندس ــم ونیازب آوردی
ــا  علمــی دارد کــه میتــوان در تعامــل ب

ــید. ــدف رس ــن ه ــه ای ــگاه ب دانش
تولیــد  و  ســاخت  اســتادیارگروه   
ــال  ــرد: بدنب ــان ک ــز بی ــی نی دکترکرف
بــرون رفــت از انجــام کارهــای تزیینــی 
هســتیم، بایــد در خصــوص راهکارهــای 

اجرایــی نمــودن تفاهــم نامــه مشــترک 
بدنبــال حــل مشــکالت موجــود در 

ــیم. ــات باش کارخانج
اقتصــاد  دانشــکده  اســتادیار   
بــه  اشــاره  بــا  دکترحیــدری 
ارتباطــی  هــای  فنــاوری  گســترش 
اطالعــات  بــه  گفت:امروزدسترســی 
آســان شــده اســت،با یــک بررســی 
کدخــاص  یــک  واردات  میتــوان 
ــرد  ــد ک ــوری را رص ــوالت کش ازمحص

ــی  ــه صادرات ــت برنام ــاس مزی ــر اس و ب
داشــت.

معــاون اســبق وزیرعلــوم  و رییــس 
ــندیکا؛  ــعه س ــق و توس ــورای تحقی ش
ــن جلســه اظهــار  دکتــر مســلمی در ای
ــوان  ــد بعن کــرد: مراکــز دانشــگاهی بای
مراکــز  حامــی  علــم  تولیــد  مرکــز 

ــند . ــی باش صنعت
در پایــان ایــن نشســت جهــت اســتفاده 
علمــی،  هــای  توانایــی  از  بهینــه 
ــی  ــی و پژوهش ــادی، فن ــی، اقتص اجرای
طرفیــن و همــکاری تفاهــم نامــه ای بــا 
ــید: ــب رس ــه تصوی ــر ب ــات زی موضوع

متقابــل  هــای  همــکاری  انجــام   -
پژوهشــی و  آموزشــی  علمــی، 

ــی،  ــای پژوهش ــروه ه ــکیل کارگ - تش
ــوزی ــی و کارآم آموزش

آموزشــی،  هــای  دوره  برگــزاری   -
آموزشــی،  هــای  کارگاه  همایشــها، 
نمایشــگاه هــا بــر اســاس قوانیــن و 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  مقــررات 
و  ضوابــط  چارچــوب  در  و  فنــاوری 

دانشــگاه  جــاری  مقــررات 
و  صنعــت  از  ادواری  بازدیدهــای   -

دانشــگاه
- تعریــف نیازهــای واحدهــای تولیــدی 
در قالــب طرحهــای تحقیقاتــی، رســاله 
هــای دکتــری و پایــان نامــه هــای 

ــد  ــی ارش کارشناس
و  تحقیقاتــی  مراکــز  -ســاخت 
آزمایشــگاههای خــاص لولــه و پروفیــل 

صنعــت و  دانشــگاه  در  فــوالدی 
- تشــکیل گــروه هــای اقتصــادی و 

ــی مال

دانشــگاه  بــا  درتعامــل 
توســعه  جهــت  میتوانیــم 

ــه،  ــوالت نوآوران ــازارو محص ب
بــه روزرســانی خدمــات فنــی 
ومهندســی و ســمینار و مقــاالت 
علمــی بــرای معرفــی توانمنــدی 

داخلــی بهــره ببریــم.

نشست شورای تحقیق و توسعه سندیکا با اساتید صاحب نظر دانشگاه تربیت مدرس 
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ــو و  ــال در رادی ــه 15 س ــک ب ــمي نزدی ــادات هاش ــه س راضی
ــترین  ــت .بیش ــغول اس ــرا مش ــي و اج ــه گویندگ ــون ب تلویزی
تخصــص و تبحــر وی در اجــرای برنامــه هــاي اجتماعــي 
ــه  ــر برنام ــار دیگ ــت.البته در کن ــو محوراس ــادی و گفتگ ،اقتص
ــال 93  ــي.وی از س ــي و مذهب ــي، ورزش ــي ، تفریح ــاي علم ه
ــه  ــن فاصل ــوده و در ای ــوان ب ــو ج ــده رادی ــروز گوین ــه ام ــا ب ت
چندیــن برنامــه تلویزیونــي هــم در شــبکه هــاي 2 و 5 تلویزیــون 
اجــرا کــرده اســت.وی در ادامــه دربــاره ی چگونگــی  راه انــدازی 
ــد ــان میگوی ــی آن برایم ــای آت ــه ه ــندیکا و برنام ــوی س رادی

 بــه جهــت فعالیــت هــاي کــه داشــتم زمینــه ارتبــاط و همــکاري در برنامــه 
ــن  ــراي م ــور ب ــس جمه ــل وزراء و رئی ــئولیني مث ــور مس ــا حض ــي ب های
ــوزه  ــئولین در ح ــي از مس ــا خیل ــن ب ــنایي م ــث آش ــه باع ــد ک ــا ش مهی
هــاي مختلــف  شــددر ایــن راســتا رادیــو اینترنتــي نیمــرخ  ســال گذشــته 
ــو اینترنتــي یکــي  ــه رادی ــار فرســتادن نمون ــاه و بعــد از چندب ــرداد م از م

ــراي  ــي ب ــورت اتفاق ــردم بص ــون کار میک ــه باهاش ــي ک ــه های از وزارتخون
ــفارش  ــندیکا س ــر س ــي دبی ــون یعن ــط ایش ــه توس ــود ک ــدس کاوه ب مهن
داده شــد و مــا همــکاري مــون رو بــا مجموعــه ســندیکا تولیــد کننــدگان 
ــي  ــش خیل ــروع کردیم.اول ــرخ ش ــو نیم ــا رادی ــوالدي ب ــل ف ــه و پروفی لول
اصطالحــات و کلمــات بــرام نامانــوس و غریبــه بــود، چــون هیــچ شــناختي 
نداشــتم! برعکــس حــوزه کار و کارگــري کــه خیلــي تعامــل داشــتم. بعــد 
ــا  ــدم و ب ــاء اون ش ــندیکا و اعض ــاي س ــه ه ــه دغدغ ــدت متوج ــک م ی
رویکــرد و جامعــه هدفشــون آشــنا شــدم.یکي از خاطــرات خــوب مــن در 
ایــن تجربــه و همــکاري در یکــي از جلســات کــه همــه اعضــاء بــودن و در 
واقــع مجمــع برگــزار کــرده بــودن بــود. مــن بــراي اولین بــار اعضــاء محترم 
رو از نزدیــک دیــدم و خیلــي روحیــات ، صحبــت هــا و حتــي طنزهایــي 
کــه مطــرح میکــردن بــرام جالــب بــود، جالــب از ایــن جهــت کــه رشــته 
دانشــگاهي مــن مــردم شناســي بــوده و خیلــي بــر روي رفتــار طیــف هــاي 
مختلــف جامعــه دقــت میکنــم! و همیــن طــور چــون خــودم چنــد ســال 
ــدي رو داشــتم کمــي  ــي تولی ــه صنعت ــک مجموع ــه کار در ی پیــش تجرب

ــگاه دوســتان مــن رو جــذب کــرد. ــوع ن تفــاوت در ادبیــات و ن
واقعیــت اینکــه هــدف مــا از ایجــاد و راه انــدازي رادیــو نیمــرخ ایــن بــود 
کــه ایــن رادیــو صــداي اعضــاء ایــن ســندیکا باشــه از  یــک عضــو عــادي تــا 
اعضــاء هیئــت مدیــره ، همــه بتونــن مطالبــات و دغدغــه هــاي خودشــون 
رو مطــرح  و بیــان کنن.قــرار بــود بحــث خبرهــاي خــاص و وی ــژه 
ســندیکا، بحــث قیمــت و غیــره در نیمــرخ مرجعیــت داشــته باشــه و همــه 
از طریــق ایــن رادیــو کــه خیلــي راحــت از طریــق فضــاي مجــازي بدســت 

اونهــا میرســه از گلچیــن خبرهــاي روز و حائــز اهمیــت مطلــع بشــن، امــا 
ــه  ــدادي از دوســتان  ب ــا تع ــه ب ــي ک ــه هــاي رودرروی ــر خــالف مصاحب ب
ــا در خــالل  ــي هــم اســتقبال کــردن ام صــورت حضــوري داشــتم و خیل
مــاه هــاي گذشــته خیلــي بــراي مصاحبــه بــا مــا همــرا نشــدن بــه شــکلي 
کــه مــا بــا کمــي تردیــد بــراي ادامــه کار مواجــه شــدیم .اولــش کــه کار 
ــرح  ــش و مف ــرژي بخ ــام ان ــک پی ــتیم ی ــت داش ــم دوس ــروع کردی رو ش
ــا کالم و تقریبــا  ــه هــاي ب ــا تران ــا چنــد وقــت ب باشــیم بخاطــر همیــن ت
ــي  ــم ول ــه رو شــروع میکردی ــه برنام ــد ثانی ــراي چن ــي ب ــا موضوع شــاد ی
بعــد از مدتــي بخاطــر طوالنــي شــدن فایــل رادیــو از ایــن کار صــرف نظــر 
کردیــم و بیشــتر بحــث خبــر رو کار کردیــم. البتــه هــر وقــت در صــدا و 
ســیما و شــبکه هــاي مختلــف رادیویــي و تلویزیونــي مصاحبــه یــا نکتــه 
اي در مــورد ســندیکا مطــرح میشــد مــا بــه اون میپرداختیــم و شــنیدن 
ــه  ــم ک ــه راحــت میکردی ــراي هم ــر رو ب ــا خب ــب ی ــه مطل و دسترســي ب
ــن کار  ــت ای ــن میرف ــري روي آنت ــا خب ــه ی ــه مصاحب ــي ک ــه در زمان البت
ــا  ــکاري ب ــروع هم ــدا ش ــن از ابت ــراي م ــب ب ــه جال ــک نکت ــدور بود.ی مق
ســندیکا روحیــه لطیــف اعضــاء و دبیــر و رئیــس هیئــت مدیــره بــود کــه 
خیلــي عالقــه منــد بــه مطالــب انــرژي بخــش و شــعر و ادب داشــتن کــه 
واقعــا جــاي تبریــک داره.در نهایــت مــن فکــر میکنــم در صــورت کمــي 
ــن  ــي ای ــد از مدت ــره بع ــت گذاشــتن و همراهــي اعضــاء و هیئــت مدی وق
رســانه و رادیــو یعنــي نیمــرخ میتونــه بــه مرجعــي بــراي همــه خبرگــزاري 
هــا و رســانه هــاي مکتــوب و غیــر مکتــوب بشــه بــراي دریافــت اخبــار و 

مطالبــات ســندیکا و مــا ایــن آمادگــي رو داریــم.
ایــن   در  امیــدوارم 
شــهر  نمایشــگاه 
ــي  ــاب و مجمع آفت

قــرار  کــه 
 1 5 هســت
ر  ا گــز بر تیر

بشــه 
ي  هــا خبر
ــنویم.  ــي بش خوب

تهیه کننده و مجری رادیو نیمرخ در گفتگو با » رویداد «

واقعیــت اینكــه هــدف مــا از ایجــاد و راه 
انــدازي رادیــو نیمــرخ ایــن بــود كــه ایــن 

رادیــو صــداي اعضــاء ایــن ســندیكا باشــه از  یــك 
ــه  ــره ، هم ــت مدی ــاء هیئ ــا اعض ــادي ت ــو ع عض
بتونــن مطالبــات و دغدغــه هــاي خودشــون رو 

ــن. ــان كن ــرح  و بی مط

تولیدکننــدگان  ســندیکاي  از  متشــکل  هیاتــی 
آزمایشــگاه  از  ایــران   فــوالدی   پروفیــل  و  لولــه 
MATIL«Material Testing and Innovation Laboratories »

ــگاه ــن آزمایش ــت ای ــد. فعالی ــد کردن ــتانبول بازدی ــي اس ــگاه فن ــع در دانش  واق

ــادره آن داراي ــدارک ص ــد و م ــی باش ــوالد م ــه ف ــواوري در زمین ــت و ن  تس
ــت ــي اس ــار جهان .اعتب

امیــر حســین کاوه دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان لولــه 
و پروفیــل فــوالدی ایــران در ایــن خصــوص گفــت:  ایــن 
ــه اســت  ــوالد ترکی ــادرات ف ــن ص ــه انجم ــق ب آزمایشــگاه متعل
کــه ســال گذشــته بــا هزینــه ای بیــش از 5 میلیــون دالر احــداث 

ــت . ــده اس ش
دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی 

ــی  ــترده داخل ــای گس ــت ه ــال فعالی ــه دنب ــه داد: ب ــران ادام ای
ســندیکا فعالیــت هــای بیــن المللــی ایــن تشــکل نیــز در حــال 
برنامــه ریــزی و پیشــرفت مــی باشــد. در همیــن راســتا ایشــان 
ــاختمانی  ــای س ــن فوالده ــس انجم ــا Yenergur’es  رئی ب
ترکیــه، Mehmetzeren دبیــر انجمــن لولــه هــای فــوالدی 
ــوالد  ــدگان ف ــن صادرکنن ــس انجم و   Namik Ekinci  رئی
ترکیــه دیــدار کــرده و تشــکیل جلســه دادنــد وهمچنیــن 
ــن اعضــا ســندیکا  ــدت بی ــد م ــای بلن ــای همــکاری ه قرارداده

ــد. ــد ش ــه منعق ــران و ترکی ای
در ادامــه همکاریهــای بیــن المللــی ســندیکا امیرحســین کاوه  با 
عبــدل بســیط رییــس اتــاق بازرگانــي و صنایــع الهــور پاکســتان 
و معاونیــن ایشــان دیــدار کردنــد. همچنیــن جلســاتی بــا 
مدیــران ارشــد شــرکت jfe ژاپــن در خصــوص عملیاتــی کــردن 
طــرح ســندیکا بــرای تامیــن ورق فــوالدی در مناطــق آزاد ایــران 
برگــزار گردیــده اســت و بــه ایــن ترتیــب میتــوان شــاهد ایجــاد 
ثبــات در قیمــت فــروش ورق هــای فــوالدی و فــروش ورق هــای 

فــوالدی بــا قیمــت هــای جهانــی بــود. 

فعالیت های بین المللی سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران
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مهندس امیر حسین کاوه دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی در گفتگو با »رویداد« :

پایان بی عدالتی در صنعت فوالد را خواستاریم

ــم  ــل حاک ــه دلی ــر ب ــالیان اخی ــی س ط
ــر اقتصــاد ایــران  بــودن رکــود تورمــی ب
ــا  ــران ب ــران و تولیدگ ــیاری از صنعتگ بس
ــد  ــرو شــده ان چالــش هــای اساســی روب
بطوریکــه هــرروز شــاهد کاهــش ظرفیــت 
تولیــد، افزایــش بیــکاری، کاهــش رقابــت 
ــا  ــل ب ــد داخ ــوالت تولی ــری محص پذی
ــتیم. در  ــی هس ــابه خارج ــول مش محص
ــز  ــور نی ــوالد کش ــت ف ــان صنع ــن می ای
از ایــن شــرایط مســتثنی نبــوده بطوریکه 
از طرفــی عــاوه بــر چالــش هــای عنــوان 
شــده کــوچ نقدینگــی از بــازار فــوالد نیز 
ــی  ــل اصل ــاید دلی ــه ش ــده ک ــتر ش بیش
ایــن امــر همــان رکــود در صنایــع پاییــن 
دســتی فــوالدی، رکــود در بخــش تولیــد 
رقابــت محصــوالت  مســکن و عــدم 
تولیــدی شــرکتهای داخلــی بــا محصــول 
ــی  ــرای بررس ــد. ب ــی باش ــابه خارج مش
بیشــتر چالــش هــا و معضات پیــش روی 
ــا مهنــدس امیرحســین  ــوالد ب صنعــت ف
کاوه دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان 
لولــه و پروفیــل فــوالدی و معــاون گــروه 

ــم. ــته ای ــو نشس ــه گفتگ ــدید ب س
مخاطــرات  و  هــا  چالــش  مهمتریــن 
بخــش فــوالد کشــور در شــرایط کنونــی 
ــی  ــه های ــه برنام ــندیکا چ ــت؟ و س چیس
بــرای بــه حداقــل رســاندن ایــن عــوارض 

ــدی دارد؟ ــش تولی ــر بخ ب
بــه نــام خــدا- ســندیکای تولیــد لولــه و پروفیــل 
فــوالدی بــا ســابقه بیــش از  پنجــاه ســال 
فعالیــت در حــال حاضــر بیــش از صــدو پنجــاه 
گــروه تولیــدی در صنایــع پاییــن دســتی فــوالد 
مشــغول فعالیــت و تولیــد هســتند کــه توانســته 

انــد بــرای حــدود پنجــاه هــزار نفــر بــه صــورت 
مســتقیم اشــتغال ایجــاد نماینــد. متاســفانه در 
ــرا  ــه اکث ــر اقتصــاد ک ــم ب ــی حاک شــرایط کنون
دالیــل آن را میداننــد. ســطح تولیــد و اشــتغال 
ــرار  ــد بیشــتر ق ــرروز در معــرض تهدی ــی ه فعل
مــی گیــرد. دولــت اولویــت اصلــی خــود را 
بایــد در شــرایط موجــود بــر حفــظ ایــن میــزان 
تولیــد و اشــتغال معطــوف نمایــد و در گام 
ــل  ــد قاب ــتغال و تولی ــه توســعه اش ــدی زمین بع
ــون  ــا وجــود قان رقابــت را مهیــا نمایــد. البتــه ب
ــس  ــوب مجل ــب و کار مص ــای کس ــود فض بهب
ــه  متاســفانه شــاهدیم دولــت هنــوز نتوانســته ب
اهــداف برســد. بنظــرم مســئوالن و دولــت بایــد 
ــه نظــرات و خواســته هــای بخــش خصوصــی  ب
ــا را  ــع مشــکالت آنه ــه رف ــد و زمین توجــه کنن

ــد. ــم کنن ــوار و فراه هم
بایــد بــه مهمتریــن  اینجــا  البتــه مــن در 
مشــکالت پیــش روی صنایــع زیــر دســتی 
فــوالد کــه هزینــه زیــادی بــرای کشــور و 
تولیدکننــدگان داشــته اشــاره کنــم و آن اینکــه 
بــه دلیــل اینکــه بعضــا آمــار واقعــی و مطلوبــی 
ــه در  ــواد اولی ــرف م ــد و مص ــت تولی از وضعی
ــدارد ایــن موضــوع باعــث مــی  کشــور وجــود ن
ــال  ــن و اعم ــوص تعیی ــی در خص ــود اقدامات ش
تعرفــه صــورت گیــرد کــه برخــی از ایــن 
ــر  ــران ناپذی ــارات جب ــتباه و خس ــات اش اقدام
بــر تولیدکننــدگان مــی گــذارد. بنــده معتقــدم 
ــس و  ــی مجل ــا هماهنگ ــریعا ب ــد س ــت بای دول
همچنیــن اســتفاده از نظــرات کارشناســان ایــن 
بخــش نســبت بــه بازنگــری مقرراتــی کــه باعــث 
ــد و  ــالح نمای ــده را اص ــش ش ــن بخ ــه ای ضرب
زمینــه تســهیل تولیــد و کســب و کار را فراهــم 
نمایــد. از جملــه ایــن مــوارد فــوری جلوگیــری 

ــوالد  ــدگان ف از خــام فروشــی توســط تولیدکنن
ــه  ــوالد مبارک ــع ف ــدم مجتم ــده معتق اســت. بن
نــه تنهــا صــادر کننــده نمونــه نیســت بلکــه در 
ــی  ــتی خطای ــن دس ــدگان پایی ــق تولیدکنن ح
ــن  ــا ت ــون ه ــه میلی ــزرگ انجــام داده بطوریک ب
مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع پاییــن دســتی 
ــوازم خانگــی تــا لولــه و نــورد و ... را  فــوالد از ل
بــه قیمــت پاییــن بــه حــراج خارجــی گذاشــته 
ــاز  ــد آغ ــت بای ــی دول ــرم کار اساس ــت. بنظ اس
نهضــت کاهــش خــام فروشــی باشــد )در تمــام 
حــوزه هــا(. جالــب اســت بدانیــد در ســال 
گذشــته کــه فــوالد مبارکــه حــدود 2 میلیــون 
تــن صــادرات فــوالد خــام ارزان داشــته و نیــاز 
صنایــع پاییــن دســتی فــوالد را بــه ثمــن بخــث 
فروختــه صنایــع پاییــن دســتی فــوالدی بــرای 
تامیــن نیــاز خــود نســبت بــه واردات 3 میلیــون 
تــن از همــان کاالی صادراتــی مذکــور و بــا 
ــوده  ــر وارد نم ــدود 100 دالر گرانت ــت ح قیم
ــای  ــان ج ــده و کارشناس ــرای بن ــن ب ــد و ای ان
ــول و  ــدام فرم ــاس ک ــه براس ــت ک ــوال اس س
منطــق اقتصــادی یــک مــاده خــام را بــا قیمــت 
ــاره همــان کاال  پاییــن بایــد صــادر کنیــم و دوب
ــر دســتی  ــرای صنایــع زی ــر ب ــا قیمــت باالت را ب
وارد کنیــم! اســم ایــن کارو عملکــرد در اقتصــاد 
را چــه بایــد گذاشــت؟ تنهــا در بخــش صنعــت 
ــت  ــون ظرفی ــوالد 18 میلی ــل ف ــه و پروفی لول
اســمی وجــود دارد کــه تــوان تبدیــل ورق هــای 
خــام بــه 600 گــروه کاالیــی تکمیلــی بــا ارزش 
ــی اســت  ــن در حال ــود دارد ای ــاال وج ــزوده ب اف
کــه بســیاری از اعضــای ایــن ســندیکا در بخــش 
فــوالد بــه عنــوان صــادر کننــده برتــر و نمونــه 
ــل  ــون بدلی ــم اکن ــی ه ــد ول ــده ان ــی ش معرف
فقــدان مــواد اولیــه الزم بــا قیمــت مناســب بــا 
ــد و در بخــش  افــت شــدید صــادرات مواجــه ان
ــر دســتی دیگــر مثــل تولیدکننــدگان  هــای زی
ــز شــرایط  ــرق و ... نی ــوازم خانگــی، صنعــت ب ل
ــبت  ــوز نس ــه هن ــت در حالیک ــه اس ــن گون بدی
بــه دمپینــگ فــوالد خــام در بازارهــای خارجــی 

ــد. ــت واکنشــی نشــان نمــی ده دول
ــن  ــی تامی ــل یعن ــن معض ــل ای ــرای ح ب
ــا  ــتی ب ــر دس ــع زی ــه صنای ــواد اولی م
ــی  ــرای نهای ــی ب ــی جهان ــت رقابت قیم
تولیــدی  محصــول  چرخــه  شــدن 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــی چ صادرات
ز نجیــره تامیــن مــواد اولیــه و چرخــش آن در 
کل زنجیــره بــا مشــکل جــدی روبــرو اســت، در 

ز نجیــره تامیــن مــواد اولیــه و چرخــش آن در 
کل زنجیــره بــا مشــکل جــدی روبــرو اســت، در 
ــع باالدســتی و هــم پاییــن  حقیقــت هــم صنای
دســتی دچــار مشــکالت هســتند ولــی بــه ایــن 
دلیــل کــه بخــش هــای باالدســتی اکثــرا بخــش 
هــای دولتــی هســتند کمتــر دچــار مشــکل مــی 
ــی  ــکیل م ــی را تش ــع بزرگ ــرا صنای ــوند، زی ش
دهنــد کــه از حمایــت هــای  دولــت برخــوردار 

هســتند. 
ــو  ــه نح ــا ب ــروه ه ــن گ ــدات ای ــفانه تولی متاس
ــن  ــی پایی ــع تکمیل ــار صنای ــبی در اختی مناس
دســتی کــه همگــی هــم بخــش خصوصــی 
ــرد و متاســفانه شــاهد  ــرار نمــی گی هســتند، ق
ــش  ــن بخ ــی بی ــکاف عمیق ــک ش ــتیم ی هس
ــی  ــاق م ــتی دارد اتف ــن دس ــتی و پایی باالدس
ــتر  ــه روز دارد بیش ــکاف روز ب ــن ش ــد و ای افت
مــی شــود. افزایــش قیمــت مــواد اولیــه در 
ــوالد  ــئله در ف ــن مس ــت،  ای ــال رخ دادن اس ح
ــت.  ــال رخ دادن اس ــتری در ح ــدت بیش ــا ش ب
بــه عنــوان مثــال شــرکت هــای بــزرگ فــوالدی 
ماننــد مجتمــع فــوالد مبارکــه تولیــد ورق هــای 
کیفــی مناســب دارنــد امــا بــه نحــو مناســبی و 
بــا قیمــت همســان بــا جهــان در اختیــار بخــش 
ــه  ــد. ب ــرار نگرفتن ــت ق ــن دس ــی پایی خصوص
دلیــل اینکــه در ایــن صنایــع کــه در بــورس کاال 
عرضــه مــی شــوند، عرضــه کننــدگان متعــددی 
ــداران اســت،  ــت بیــن خری ــدارد و رقاب وجــود ن
ــر  ــرف دیگ ــتند. از ط ــادل نیس ــا متع ــت ه قیم
ــه خریــد  تمامــی صنایــع دسترســی مناســبی ب
صــورت  بــه  چــون  ندارنــد  کاال  بــورس  در 
گســترده و عمومــی ایــن مســئله رخ نــداده 

اســت.
ماجــرا و دالیــل شــکایت ســندیکای 
ــه و پروفیــل از فــوالد  تولیدکننــدگان لول
ــرو  ــت س ــورای رقاب ــه در ش ــه ک مبارک
ــود؟ ــه ب ــرد چ ــدا ک ــادی پی ــدای زی ص

بلــه ســندیکا در بیــش از ده مــورد بــا مســتندات 
ــوالد  ــف از ف ــوع تخل ــق ن ــالم دقی ــی و اع قانون
ــت  ــورای رقاب ــه ش ــته ب ــال گذش ــه در س مبارک
ــدی  ــه ج ــن دغدغ ــه مهمتری ــرد ک ــکایت ک ش
فعــاالن پروفیــل اقدامــات انحصــاری فــوالد 
مبارکــه و گــران فروشــی ایــن واحــد اســت کــه 
ــرای تولیــد کننــدگان ایــن بخــش  مشــکالتی ب
بــه وجــود آورده اســت. دالیــل ســندیکای 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل بــرای شــکایت از 
فــوالد مبارکــه اصفهــان در شــورای رقابــت ایــن 
بــود کــه اوال مجتمــع فــوالد مبارکــه اقــدام بــه 
قیمــت ســازی در بــورس کاال نمــوده کــه ایــن 
امــر موجــب اخــالل در رقابــت شــده اســت. بــه 
عنــوان مثــال شــرکت مذکــور در آخریــن عرضه 

 B کاالی خــود صرفــاً طــی یــک روز، ورق گــرم
را1430 ریــال، ورق گــرم C را 1460ریــال و 
نمــوده  را 1760ریــال گــران   B ورق ســرد 
ــی و  ــره چکان ــه قط ــی آن عرض ــت اصل ــه عل ک
انحصــاری و بــازار ســازی بــه علــت عــدم عرضــه 

ــاال اســت.   ــر تقاضــای ب مکفــی در براب
ــورس کاال  ــات ب ــه در گزارش ــور ک دوم همانط
ــوالد مبارکــه  ــد مجتمــع ف مالحظــه مــی نمایی
ــاه1395  ــت م ــن و اردیبهش ــه فروردی در عرض
خــود امــکان تأمیــن 130 هــزار تــن کاالی 
مــورد تقاضــا در بــورس کاال را نداشــته و فقــط 
ــا  ــه ب ــت، ک ــرده اس ــه ک ــن را عرض ــزار ت 63 ه
ــل در 1395/4/31  ــرای تحوی ــلف ب ــرایط س ش
ــده  ــب گردی ــرایط موج ــن ش ــت. ای ــوده اس ب
اســت کــه رقابــت ســالم مــورد تعــرض شــدید 

ــرد. ــرار گی ق
ــن در  ــان همچنی ــوالد اصفه ــع ف ــوم مجتم س
ــه  ــزم ب ــرارداد را مل ــن ق ــود طرفی ــت خ فعالی
ــت  ــوده اس ــود نم ــروط خ ــا ش ــرارداد ب ــد ق عق
ــرف  ــدود ع ــارج از ح ــا خ ــن قرارداده ــه ای ک
ــی 600  ــی پ ــتاندارهای یوس ــوده و در آن اس ب
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در ایــن نــوع 
پیــش فاکتــور ارائــه شــده و همچنیــن ال ســی 
ــواع  ــام ان ــامل تم ــوده و ش ــاز ب ــورت ب ــه ص ب

ــپاهان  ــه س ــوالد مبارک ــرکت ف ــوالت ش محص
ــر  ــبب منحص ــه س ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک می باش
ــن  ــد. ای ــران می باش ــرکت در ای ــن ش ــودن ای ب
امــر موجــب گردیــده اســت دســت ایــن شــرکت 
ــالی  ــوع کاالی ارس ــاب ن ــال و انتخ ــرای ارس ب
ــا  ــاز باشــد. همالنطــور کــه در پیــش فاکتوره ب
ــداری  ــول خری ــوع محص ــردد، ن ــه میگ مالحظ
شــده قابــل تشــخیص نمی باشــد در حالــی 
ــدی و  ــت مه ــوالد صنع ــرکت ف ــه ش ــت ک س
یــاران تنهــا نــوع خاصــی از محصــول ایــن 

شــرکت را تقاضــا نموده انــد.
ــان در  ــه اصفه ــوالد مبارک ــع ف ــارم مجتم چه
ــن  ــر ت ــور ه ــارج از کش ــا خ ــود ب ــالت خ معام
فــوالد را، 250 دالر بــه فــروش رســانیده اســت 
درحالیکــه همزمــان بــا آن هــر تــن فــوالد را بــه 
تولیدکننــدگان داخلــی بــه مبلــغ 430 دالر 
ــی کــه قیمــت  بفــروش رســانیده اســت در حال
جهانــی در همــان مقطــع زمانــی 290 دالر بــوده 
اســت کــه ایــن رفتــار بــه موجــب بنــد ب مــاده 
ــه  ــض در شــرایط معامل ــون تبعی ــان قان 45 هم

مــی باشــد
ــان در آذر  ــه اصفه ــم مجتمــع فوالدمبارک پنج
مــاه ســال 1394 اعــالم داشــته اســت کــه دپوی 
کاالی تولیــد شــده بــه میــزان 1.150.000 
ــب در  ــال تعج ــا در کم ــار دارد ام ــن در اختی ت
ــان عرضــه  ــه متقاضی ــی ب ــن 1395 کاالی فرودی
ــا در قســمت اول  ــار عین ــن رفت ــه ای ــوده ک ننم

بنــد هـــ مــاده 45 گنجانــده شــده اســت.
ششــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اثــر 
ارائــه آمارهــای اشــتباه و خــالف واقــع از ســوی 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان طــی ســالهای 
ــه  ــر در تعرف ــه تغیی ــدام ب ــا 1395 اق 1387 ت
ورقهــای زیــر ســه میلیمتــر نمــوده اســت. بدیــن 
ــرخ 4  ــن ن ــا 93 ای ــال 87 ت ــه در س ــکل ک ش
ــا در ســال 1394  ــوده اســت ام ــت ب درصــد ثاب

ایــن تعرفــه بــه شــکل ناگهانــی 

ــه و  ــت لول ــش صنع ــا در بخ تنه
پروفیــل فــوالد 18 میلیــون ظرفیت 

تبدیــل  تــوان  کــه  دارد  وجــود  اســمی 
ــی  ــروه کاالی ــه 600 گ ورق هــای خــام ب
تکمیلــی بــا ارزش افــزوده بــاال وجــود 
دارد ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
از اعضــای ایــن ســندیکا در بخــش فــوالد 
بــه عنــوان صــادر کننــده برتــر و نمونــه 
معرفــی شــده انــد ولــی هــم اکنــون بدلیــل 
فقــدان مــواد اولیــه الزم بــا قیمــت مناســب 

ــد ــت شــدید صــادرات مواجــه ان ــا اف ب
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ــه 15  ــا 11 درصــد افزایــش مواجــه شــده و ب ب
ــندیکا در  ــری س ــا پیگی ــید. ب ــی رس ــد م درص
ســال 94 ایــن رقــم از 15 درصــد بــه ده درصــد 
کاهــش یافــت امــا در ســال 95 در اقدامــی 
عجیــب و بــه شــدت ضــد تولیــد و خــالف عــرف 
ــش  ــد افزای ــه 20 درص ــد ب ــه از 10 درص تعرف
یافــت و ایــن یعنــی افزایــش صــد درصــدی در 
تعرفــه هــا. ایــن نحــوه عملکــرد مجتمــع فــوالد 
ــه  ــت ک ــده اس ــب گردی ــان موج ــه اصفه مبارک
ــازار  ــی وارد ب ــه راحت ــد ب ســایر اشــخاص نتوانن
رقابــت شــوند و ادامــه ایــن رفتــار قطعــاً موجــب 
حــذف بنگاههــا و شــرکتهای موجــود در عرصــه 

ــوالد خواهــد شــد. ف
ــد  ــه و ض ــای ممنوع ــر رفتاره ــم از دیگ هفت
رقابتــی کــه توســط مجتمــع فــوالد مبارکــه رخ 
ــرکتها  ــهام ش ــرمایه و س ــک س ــت ، تمل داده اس
ــت  ــالل در رقاب ــه اخ ــر ب ــه منج ــی ک به صورت
مبارکــه  فــوالد  مجتمــع  می باشــد.  شــود، 
ــا تملــک بیــش از 50 درصــد ســهم  اصفهــان ب
بــازار فــوالد بــه صــورت انحصــاری در ایــن بــازار 
ایفــای نقــش مــی نمایــد. ایــن رفتــار از مصادیق 
رفتــار ســوء اســتفاده گرانــه از وضعیــت تســلط 

ــازار مــی باشــد. ــر ب ب
ــس  ــه رئی ــر ک ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــتم ب هش
هیــأت عامــل ایمیــدرو )ســازمان توســعه معادن 
و صنایــع معدنــی( و رئیــس هیــأت مدیــره 
فــوالد مبارکــه اصفهــان یــک شــخص مــی 
ــب  ــر موج ــن ام ــیان( ای ــدی کرباس ــد )مه باش
ــده  ــا گردی ــی رقب ــات داخل ــتفاده از اطالع اس
اســت. آقــای کرباســیان همچنیــن معــاون وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و متولــی فــوالد 

ــند. ــی باش ــی م ــع معدن ــازان و صنای س
ــت  ــن ادعاس ــِت ای ــود مثب ــدارک موج ــم م نه
ــش  ــان پی ــه اصفه ــوالد مبارک ــع ف ــه مجتم ک
ــه  ــل از آنک ــا و قب ــه ه ــن تعرف ــش یافت از افزای
خبــر از طریــق مراجــع رســمی آن، اعــالم 
گــردد، بــدان دسترســی داشــته کــه ایــن اطــالع 
ــده  ــع گردی ــن مجتم ــع ای ــظ مناف ــب حف موج

ــت. اس
دهــم بعضــی از اعضــای هیــأت مدیــره و 
ــه دارای  ــوالد مبارک ــع ف ــد مجتم ــران ارش مدی

ــند . ــی باش ــابه م ــت مش ــد فعالی چن
ــای  ــه کااله ــوالد مبارک ــع ف ــم مجتم یازده
ــه  ــور ب ــارج از کش ــل را در خ ــاز داخ ــورد نی م
فــروش رســانیده کــه ایــن امــر موجــب کمبــود 
هــای  ورق  قیمــت  افزایــش  و  اولیــه  مــواد 
ــش واردات از  ــوالدی در داخــل کشــور و افزای ف
ــده  ــن گردی ــون ت ــه 3 میلی ــن ب ــون ت 1.7 میلی

ــت. اس
ــان  ــراوان می ــهای ف ــش و قوس ــس از ک پ

صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی 
فــوالد اقــای کرباســیان قــول مســاعدت 
ــد و در  ــل دادن ــد داخ ــت از تولی و حمای
ــن  ــاال و پایی ــع ب ــته صنای ــال گذش س
ــتراک  ــه اش ــه نقط ــوالد را ب ــتی ف دس

ــاق  ــن اتف ــا ای ــد آی ــی کنن ــک م نزدی
ــت؟  ــورت گرف ص

و  ســندیکا  میــان  گذشــته  ســال  در  البتــه 
ــدگان  ــر نماین ــه در دفت ــوالد مبارک ــرکت ف ش
محتــرم مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــدف  ــا ه ــه ب ــوالد مبارک ــد ف ــرر ش ــالمی مق اس
ــع  ــت از صنای ــازار داخــل و حمای ــاز ب ــن نی تامی
ــای  ــد ورق ه ــه تولی ــبت ب ــتی ، نس ــن دس پایی
ــد  ــوط تولی ــتفاده در خط ــت اس ــورد نیازجه م
اعضــای ســندیکا وبــا تامیــن آن از ســایر منابــع 

ــه 100.000  ــاس ماهان ــن اس ــر همی ــدام و ب اق
ــف  ــرای صن ــر ب ــی مت ــر 2 میل ــن ورق 2 و زی ت
لولــه و پروفیــل ثبــت ســفارش وتامیــن نماینــد. 
بدیهــی اســت ضخامــت هــای بــاالی از 2 میلــی 
ــندیکا و  ــاء س ــت اعض ــق درخواس ــز طب ــر نی مت
صرفــا جهــت مصــرف در خطــوط تولیــد آنهــا بــه 
ــان ســال 1395  ــا پای ــد و ت ــی تولی ــزان مکف می
تحویــل میشــود ضمنــاً مقــدار تحویــل شــده بــه 
صنــف لولــه و پروفیــل تــا تاریــخ 1395/6/15 از 

ــردد. ــی گ ــوق کســر م ــدار ف مق
پروفیــل  و  لولــه  هــای  شــرکت  همچنیــن 
متقاضــی خریــد محصــول از فــوالد مبارکــه مــی 
تواننــد بــه اختیــار خــود، محصــوالت مــورد نیــاز 

ــخصات  ــاد و مش ــه ابع ــنادی ب ــار اس ــا اعتب را ب
ــار اســنادی  ــا اعتب ــا ب کیفــی و قیمــت معیــن ی
ــد  ــغ خری ــی روی مبل ــنادی توافق ــار اس باز)اعتب
ــل  ــان تحوی ــاز زم ــف و ب ــای مختل ــی ه در پارت

ــد. ــد نماین ــون( خری گوناگ
و همینطــور ســندیکای لولــه و پروفیــل از فــوالد 
مبارکــه درخواســت نمــود کــه نســبت بــه ثبــت 
ــه  ــه و هزین ــنادی 3 ماه ــا اعتباراس ــفارش ب س
ســاالنه 12 درصــد اقــدام نماینــد کــه ایــن 
درخواســت مــورد موافقــت فــوالد مبارکــه قــرار 

ــت. گرف
ــکاری  ــطح هم ــا س ــور ارتق ــه منظ ــن ب همچنی
ــکل  ــی متش ــم کارشناس ــد تی ــرر ش ــای مق ه
و ســندیکای  مبارکــه  فــوالد  کارشناســان  از 
ــات  ــل، موضوع ــه و پروفی ــدگان لول ــد کنن تولی
ــی و  ــورت دوره ای بررس ــه ص ــن را ب ــی مابی ف
ــه  ــم گیــری ب ــرای تصمی پیشــنهادات خــود را ب
ــه  ــه ارای ــوالد مبارک ــره ســندیکا و ف ــات مدی هی

ــد. نماین
بعنــوان یکــی ار نماینــدگان صنایــع 
پاییــن دســتی فــوالدی کشــور مهمتریــن 
ــی از  ــرایط فعل ــه در ش ــته و مطالب خواس
ــوالد را  ــوزه ف ــت در ح ــئوالن و دول مس

ــد؟ ــی دانی ــه م چ
متاســفانه بایــد بگویــم در ســالهای گذشــته 
نفــع   بــه  تمــام تصمیمــات و حمایــت هــا 
صنایــع باالدســتی بــوده اســت. بنــده بــه عنــوان 
ــتی  ــن دس ــای پایی ــکل ه ــی از تش ــده یک نماین
صنعــت فــوالد کشــور پایــان هرچــه ســریعتر بی 
عدالتــی در صنعــت فــوالد کشــور را خواســتارم.

در تمــام دنیــا مســئوالن و دولــت هــا بــه صنایــع 
ــل  ــه دلی ــتی ب ــن دس ــط پایی ــک و متوس کوچ
ــژه ای  ــه وی ــا توج ــون آنه ــای گوناگ ــت ه مزی

ــد.  دارن
ــش از  ــه بی ــور ک ــل کش ــه و پروفی ــت لول صنع
50ســال ســابقه فعالیــت دارد بــه عنــوان یکــی از 
بخــش هــای پاییــن دســتی حــوزه فــوالد کشــور 
کــه حتــی بنیــان آن قبــل از وجــود فــوالد 
ــش  ــود بی ــا وج ــده اســت ب ــته ش ــازان گذاش س
ــی و ...  ــدی خصوصــی ،تعاون ــد تولی از 150 واح
ــت  ــن ظرفی ــون ت ــش از 18 میلی ــودن بی دارا ب
اســمی بــرا ی حــدود 50 هــزار نفــر بــه صــورت 
ــه صــورت  ــر ب مســتقیم و حــدود 150 هــزار نف
غیــر مســتقیم اشــتغال ایجــاد کــرده اســت کــه 
نیازمنــد رعایــت و حمایــت حقــوق بیشــتر ایــن 
ــه  ــت . ب ــت اس ــئوالن و دول ــط مس ــش توس بخ
ــل  ــای قب ــال ه ــه س ــه ب ــت تعرف ــرم بازگش نظ
ــای  ــش ه ــه بخ ــواد اولی ــن م ــل تامی ــرای ح ب
پاییــن دســتی حداقــل حقوقــی اســت کــه 

ــد. ــی کن ــرا عملیات ــد آن ــت بای دول

 یــک شــکاف عمیقــی بین 
بخــش باالدســتی و پاییــن 

دســتی دارد اتفــاق مــی افتــد و 
ــه روز دارد  ــن شــکاف روز ب ای
افزایــش  شــود.  مــی  بیشــتر 
ــه در حــال رخ  قیمــت مــواد اولی

دادن اســت،

نگاهی به صنعت لوله و پروفیل و موارد استفاده آن
1- تعریف لوله و پروفیل

1-الف– لوله
ــی  ــو خال ــد ت ــک اســتوانه بلن ــه ی ــه ب لول
ــره ای  ــا ســطح مقطــع دای ــاز ب دو ســر ب

ــی شــود. شــکل اطــالق م
1-ب- پروفیل

ــی  ــوی یعن ــر لغ ــل از نظ ــای پروفی معن
ــن. ــی معی ــع در طول ــودن مقط ــت ب ثاب

2- انواع لوله و پروفیل
2-الف- انواع لوله

2-ب- انواع پروفیل
پروفیل باز

پروفیل بسته
3- موارد مصرف

3-الف- موارد مصرف لوله ها
ــوان از  ــی ت ــوش را م ــای درزج ــه ه لول
ابعــاد، جنــس، نحــوه تولیــد، نحــوه تســت 
ــه صورتهــای  و مصــارف کاربــردی آنهــا ب
مختلــف تقســیم بنــدی کــرد. در تقســیم 
ــای  ــه ه ــه لول ــج اســت ک ــا رای ــدی ه بن
درزدار بــه ســه دســتۀ لوله هــای صنعتی، 
ــاری تقســیم  ــه حف ــیاه آب و لول ــه س لول
ــدی  ــیم بن ــن تقس ــا ای ــد. ام ــدی کنن بن
ــد مشــخصات  دقیــق نیســت و نمــی توان
لولــه هــای مختلــف کاربــرد آنهــا را بیــان 

کنــد
3-ب- موارد مصرف پروفیل ها

ــه  ــا ب ــل ه ــی از پروفی ــمت اعظم 1- قس
منظــور ســاختن در و پنجــره هــای آهنــی 
ــه  ــا ک ــل ه ــن پروفی ــد. ای ــی رون ــکار م ب
ــا 7  ــماره 1 ت ــی از ش ــورت گروه ــه ص ب
ــیم  ــخصات( تقس ــدازه و مش ــاظ ان )از لح
بنــدی شــده انــد مــی تواننــد در ســاخت 
پنجــره هــا و چهارچــوب آنهــا مــورد 

ــد. ــرار بگیرن ــتفاده ق اس
2- پروفیــل هــای مربــع و مســتطیل 
ــرده  ــوان ن ــه عن ــک ب ــع کوچ ــا مقاط ب
ــازل،  ــرای در و پنجــره من ــزی ب ــای فل ه
کنــاره راه پلــه هــا و همچنیــن نــرده 
ــای کارخانجــات و  کشــی اطــراف دیواره
ــاده  ــرده پی ــده و ن ــور ش ــای محص زمینه

ــد. ــی رون ــکار م ــا ب ــا و خیابانه روه
ــا  ــع و مســتطیل ب 3- پروفیــل هــای مرب
مقاطــع بزرگتــر کــه معــروف بــه ســتونی 

مــی باشــند مــوارد اســتفاده متعــددی در 
ــد ایــن  صنعــت و ســاختمان ســازی دارن
پروفیــل هــا کــه در مقاطــع مربــع از 
60*60 میلــی متــر تــا 270*270 میلــی 
ــر و در مقطــع مســتطیل از 40*100  مت
ــر  ــی مت ــا 135*300 میل ــر ت ــی مت میل
ــا از  ــت آنه ــوند و ضخام ــی ش ــاخته م س
ــی  ــند م ــی باش ــر م ــی مت ــا 8 میل 2/5 ت
تواننــد در ســاختن ســتون و اســکلت 
فلــزی ســاختمانها بــکار رونــد. همچنیــن 
ــخصات  ــا مش ــا ب ــل ه ــن پروفی ــر ای اگ
فیزیکــی قابــل اطمینانــی ســاخته شــوند 
مــی تواننــد در ســاختن شاســی تریلرهــا 

ــا اســتفاده شــوند. و نفــت کــش ه
ــع  ــع و مرب ــی مرب ــای قوط 4- از پروفیله
ــز  ــازی نی ــع خودروس ــتطیل در صنای مس

اســتفاده مــی شــود.
5- از پروفیــل هــای قوطــی مربــع در 
نیــز  صندلــی  و  میــز  پایــه  ســاختن 

اســتفاده مــی گــردد.
 Z ــورت ــه ص ــه ب ــی ک ــل های 6- پروفی
ــش  ــرای پوش ــراً ب ــوند اکث ــی ش ــه م تهی

ــد. ــی رون ــکار م ــا ب ــوله ه ــقف س س
ــا  ــی ب ــی و ناودان ــای نبش ــل ه 7- پروفی

روش نــورد ســرد نیــز تولیــد مــی شــوند. 
پروفیــل نبشــی از بــال 20 تــا 50 میلــی 
ــی 10، 12،  ــای ناودان ــل ه ــر و پروفی مت
ــرار  ــوالت ق ــته از محص ــن دس 18 در ای
مــی گیرنــد. از پروفیــل هــای نبشــی مــی 
تــوان در ســاختن چهارچــوب درهــای 
بــزرگ آهنــی و انــواع قالــب هــای فلــزی 
بــکار رفتــه در ماشــین آالت اســتفاده 
کــرد. ناودانــی هــای کوچــک در مــواردی 
نظیــر در کرکــره ای مغــازه هــا بــکار مــی 

ــد. رون
فرآیند تولید لوله و پروفیل فوالدی:

ــل  ــه و پروفی ــات لول ــدۀ کارخانج کار عم
تبدیــل ورق فــوالدی )کالف( بــه روش 
نــورد ســرد بــه محصــول نهایــی بــا 
ــف )پروفیــل هــای  ــاد مختل شــکلها و ابع
ــد  ــن فرآین ــد. ای ــی باش ــته( م ــاز و بس ب
شــامل مراحلــی مــی باشــد کــه ذیــاًل بــه 

ــود: ــی ش ــح داده م ــار توضی اختص
1- مواد اولیه:

ــات  ــر کارخانج ــی اکث ــه مصرف ــواد اولی م
قبــل از راه انــدازی فــوالد مبارکــه از 
کشــورهای اروپایــی و ژاپــن تأمیــن مــی 
ــمت  ــر قس ــال حاض ــی در ح ــد ول گردی
عمــدۀ آن از طریــق فــوالد مبارکــه و 
آســیای  کشــورهای  از  نیــز  قســمتی 
ــرقی  ــای ش ــا و اروپ ــل، اروپ ــه، برزی میان
ــد  ــی بای ــردد.. ورق مصرف ــی گ ــه م تهی
ــوده  ــاص ب ــیمیایی خ ــات ش دارای ترکیب
ــبی  ــی مناس ــواص مکانیک ــع از خ بالطب
ــد  ــگام تولی ــا در هن ــد ت ــوردار باش برخ

ــرای  ــت ب ــازنده و در نهای ــرای س ب

کارخانجــات  عمــدۀ  کار 
تبدیــل  پروفیــل  و  لولــه 

ورق فــوالدی )کالف( بــه روش 
نــورد ســرد بــه محصــول نهایــی 
مختلــف  ابعــاد  و  شــکلها  بــا 
)پروفیــل هــای بــاز و بســته( 

ــد. ــی باش م
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مصــرف کننــده ایجــاد مشــکل ننمایــد. 
 ST37.2 ــتاندارد ــا اس ــی ب ورق مصرف
 3132  G یــا   3131  JIS G یــا  و 
دارای ترکیبــات شــیمیایی )ســیلیس بــا 
ــرد  ــا 0/1، گوگ ــا 0/3 ت ــن ب 0/35، کرب
0/04، فســفر 0/04، منگنــز 0/5( بــوده 
و بــرای اینگونــه تولیــدات پیشــنهاد 
ــر در  ــد مگ ــی باش ــرف م ــورد مص و م
مــوارد خــاص. ورق فــوالدی پــس از 
ــه  ــا توج ــن و ب ــه توزی ــه کارخان ورود ب
ــه مشــخصات ابعــادی و مصــرف آنهــا  ب
ــا  در قســمتهای مختلــف، انبــار شــده ت

ــردد. ــد گ ــۀ تولی وارد پروس
2- بــرش کالف بــه نــوار: کالفهــای 
هــای  در دســتگاه  خریــداری شــده 
بــرش بــه نوارهایــی بــا عــرض مشــخص 
ــتگاهها  ــن دس ــد. ای ــی گردن ــده م بری
بنــا بــه ســفارش و نحــوۀ بهــره بــرداری 
دارای قســمتهای مختلــف بــوده کــه 
ــه  ــک و برخــی نیم ــام اتوماتی بعضــاً تم
ــتگاه  ــک دس ــند. ی ــی باش ــک م اتوماتی
بــرش معمــوالً دارای قســمتهای ذخیــره 
کالف، میــز حمــل کننــده، ضربــه گیــر، 
کالف گیــر، و سیســتم بازکننــده طوقــه 
ــده  ــرل کنن ــتم کنت ــای کالف، سیس ه
کنــاره بــرای بهتــر تنظیــم شــدن، صاف 
ــای  ــره ه ــن و قرق ــده ورق، گیوتی کنن
هدایــت ورق، غلتــک هــای تغذیــه ورق، 
ــای  ــک ه ــرش، غلت ــی ب ــمت اصل قس
جداکننــده نوارهــای بریــده شــده، نــگاه 
دارنــدۀ نوارهــا و نهایتــاً نــوار جمــع کــن 
مــی باشــد. پــس از قــرار گرفتــن کالف 
روی کالفگیــر کــه خــود نیــز دارای 
ــر  ــی باشــد کالفگی حرکــت گردشــی م
چرخیــده و پــس از بازشــده طوقهــا 
ســر ورق زیــر غلتکهــای صــاف کننــده 
هدایــت مــی گردنــد. ایــن عمــل باعــث 
ــردد.  ــی گ صــاف و تخــت شــده ورق م
توســط گیوتیــن ســر ورق بریــده شــده 
تــا بــرای جوشــکاری در قســمتهای 
ــدی اشــکالی وجــود نداشــته باشــد.  بع
آنــگاه ورق توســط غلتکهــای تغذیــه 
ــی کــه  ــه طــرف دو عــدد شــافت اصل ب
دارای محــرک بــوده و بــر روی آن تیغــه 
ــی  ــات حرارت ــه عملی ــوالد ک ــی از ف های
بــر روی آنهــا انجــام و ســختی آن بیــن 
)61-59( راکــول ســی رســیده و فواصل 

آنهــا متناســب بــا عــرض نوارهــای مورد 
نیــاز تنظیــم شــده حرکــت می کنــد. در 
اثــر عبــور ورق از بیــن تیغــه عمــل برش 
انجــام مــی گیــرد. حرکــت ورق )نوارها( 
بــه جلــو ادامــه دارد و بــه جهــت اینکــه 
ــه طــور دقیــق  نوارهــای بریــده شــده ب
ــدد  ــد، از دو ع ــت گردن ــو هدای ــه جل ب
ــا  ــرروی آنه ــه ب ــده ک ــافت جداکنن ش
ــده  ــه هــای کوچکــی مســتقر گردی تیغ
ــاً  ــا نهایت ــوند ت ــی ش ــور داده م ــد عب ان
ــده در  ــده ش ــای بری ــه نواره ــر اولی س
ــوار  ــل ن ــه در داخ ــی ک ــرۀ مخصوص گی
جمــع کــن قــرار دارد و توســط سیســتم 
ــن را  ــع ک ــوار جم ــر ن ــک قط هیدرولی
چنــد ســانتیمتر بــاز مــی نمایــد درگیــر 
شــود. ایــن عمــل از یــک طــرف باعــث 
ــن  ــره و گرفت ــۀ گی ــدند دو لب ــع ش جم
ســر نوارهــا شــده و از طرفــی در پایــان 
ــع  ــل جم ــا عم ــا ب ــه نواره ــان تخلی زم
شــدند نوارگیــر داخلــی تریــن الیــه 
ــی  ــه ســهولت م ــا جــدا شــده و ب ورقه
تــوان نوارهــا را توســط میــز متحــرک و 
صفحــه ای کــه در جهــت محــور اصلــی 
ــت  ــه خــارج هدای ــد ب ــی کن حرکــت م
نمــود. از ایــن مرحلــه بــه بعــد کشــیده 
شــدن ورق توســط نــوار جمــع کــن تــا 
تمــام شــدن کل طــول کالف انجــام 
مــی گیــرد. نوارهــا نهایتــاً دســته بنــدی 
خطــوط  مختلــف  قســمتهای  بــه  و 

ــد. ــد انتقــال مــی یاب تولی
3- تولید لوله و پروفیل:

ــه دو  ــوان ب ــی ت ــل را م قوطــی و پروفی
ــد  ــق مســتقیم و غیرمســتقیم تولی طری
بــه  بســتگی  انتخابــی  روش  نمــود. 
امکانــات ماشــین از نظــر طراحــی دارد. 
معمــوالً پروفیــل بــاز بــه روش مســتقیم 
تولیــد مــی گــردد. دســتگاه هــای تولید 
لولــه و پروفیــل عموماً دارای قســمتهای 
ــوار، گیوتیــن، قســمت جــوش  ــه ن تغذی
ســر و تــه نــوار، انبــاره، فرمینــگ ) کــه 
از دو قســمت شــکل دهنــدۀ اولیــه ]1[ 
ــمت  ــی ]2[ ، قس ــدۀ نهای ــکل دهن و ش
ــرداری،  ــراده ب ــل، ب جــوش دو لبۀپروفی
ــا 6  ــا تعــداد 4 ت ســردکن، ســایزینگ ب
دروازه – خمــش و پیچــش گیــر ]3[ 
، شــتاب  اتوماتیــک ]4[  )اره(  بــرش 
دهنــده و نهایتــاً میــز تخلیــه مــی 

ــتگاه  ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج ــند. ب باش
ــی طراحــی  ــرای ســاخت چــه تولیدات ب
ــه چــه روشــی ســاخته شــده  شــده و ب
باشــد قســمتهای فــوق بــا کمــی تغییــر 
از نظــر تعــداد و انــدازه ســاخته خواهــد 
شــد ولــی آنچــه قابــل ذکــر اســت 
ــتگاهها  ــن دس ــی ای ــل اصل ــه عم اینک
ــور از  ــه ورق در حــال عب شــکل دادن ب
ــال  ــن در ح ــاال و پایی ــب ب ــن دو قال بی
ــا  ــف ت ــای مختل ــش در دروازه ه چرخ
تولیــد محصــول نهایــی بــه طریقــۀ 

ــی باشــد. ســرد م
نحوۀ تولید یک نوع پروفیل

هــای  قوطــی  و  پروفیــل  تولیــد 
روش  بــه  توانــد  مــی  ســاختمانی 
ــد  ــتقیم )تولی ــر مس ــا غی ــتقیم و ی مس
لولــه و ســپس تبدیــل بــه شــکل نهایی( 
انجــام گــردد. هــر روش دارای محاســن 
ــد  ــد. در روش تولی ــی باش ــی م و معایب
ــن  ــور از بی ــر عب ــوار در اث ــتقیم ن مس
ــاال و پائیــن )دارای محــرک(  قالبهــای ب
ــا  ــراح ب ــه ط ــا ک ــار هرزگرده و در کن
ــرو  ــزان نی انجــام محاســبات از نظــر می
ــا  ــه ب ــر ک ــورد نظ ــکل م ــای ش و زوای
ــوده  ــی نم ــر دروازه طراح ــع در ه توزی
بــه تدریــج شــکل گرفتــه و پــس از 
ــط  ــه ورق توس ــوردن دو لب ــوش خ ج
جوشــهای فرکانســی نهایتــاً در قســمت 
ــرد. ــی گی ــل م ــکل کام ــایزینگ ش س

ــال  ــر اعم ــده در اث ــد ش ــل تولی پروفی
نیــرو از طــرف قالبهــا و حــرارت جــوش، 
توســط  و  نبــوده  مســتقیم  کامــاًل 
پیچــش گیــر بــا اعمــال نیــروی مجــدد، 
خمــش، پیچــش و کمانــش آن اصــالح 
ــد،  ــال تولی ــل در ح ــردد. پروفی ــی گ م
 6 فواصــل  در  اتوماتیــک  اره  توســط 
متــری بریــده و بــه تعــداد معینــی 
بســته بنــدی و پــس از نصــب کارت 

مشــخصات و تأییــد کنتــرل کیفــی بــه 
ــردد. ــی گ ــل م ــوالت تحوی ــار محص انب

در روش تولیــد غیــر مســتقیم پروفیــل 
ابتــدا در دســتگاه اصلــی نــورد بــا همان 
مراحــل فــوق و یکــی از ســه روش خــم 
کــردن، بــه لولــه تبدیــل و پــس از 
جــوش دو لبــه، در قســمت ســایزینگ و 
پیچــش گیــر در اثــر فشــارهای باالئــی و 
پایینــی و جانبــی، ایــن لولــه بــه اشــکال 
مختلــف تبدیــل مــی گــردد و یــا اینکــه 
ــر  ــش گی ــایزینگ و پیچ ــمت س در قس
ــه  ــی لول ــول نهای ــر و محص ــه کاملت لول
ــته  ــرش بس ــس از ب ــود و پ ــد ب خواه

بنــدی مــی گــردد.
در  را  شــده  تولیــد  هــای  لولــه 
ــه  ــد ک ــری تولی ــاده ت ــتگاههای س دس
ــی  ــی 10 دروازه م ــک دارای 8 ال ــر ی ه
باشــند عبــور داده و اشــکال مختلفــی را 

تولیــد خواهنــد نمــود.
محاسن و معایب دو روش:

الف- روش مستقیم:
پروفیــل تولیــد شــده بــه روش مســتقیم 
دارای زاویــه هــای تیــز، ابعــاد دقیــق و 
خــط جــوش ثابــت در دیــوارۀ باالیــی و 
ــبت  ــوده و نس ــم ب ــطحی ک ــای س انحن
بــه روش دیگــر از کیفیــت باالتــری 

ــود. ــد ب برخــوردار خواه
ــه  ــز گوش ــل تی ــه دلی ــن روش ب در ای
ــف  ــاط مختل ــالف قطــر نق ــودن و اخت ب
متفــاوت،  خطــی  ســرعت  و  قالبهــا 
ــد.  ــی باش ــتر م ــا بیش ــتهالک قالبه اس
و  کاری  ماشــین  نظــر  از  همچنیــن 
ــی نیــز دقــت بیشــتری  عملیــات حرارت
الزم اســت از طرفــی فضــای هوایــی 
بیشــتر بیــن ایندکتــور و پروفیــل و 
فریــت ســرعت تولیــد را کاهــش داده و 
ــتقیم دارای  ــر مس ــه روش غی ــبت ب نس
ســرعت کمتــر و راندمــان پائینتــری 

ــود. ــد ب خواه
تولید پروفیل به روش مستقیم

ب- روش غیر مستقیم:
در این روش قسمت اولیه ماشین 

 ) Finishing و Forming ــامل ) ش
ــق: شــکل دهــی  ــه یکــی از ســه طری ب
ــا  ــزی و ی ــی مرک ــکل ده ــه ای، ش لب
ــی  ــعاع واقع ــق ش ــی از طری ــکل ده ش
)شــکل زیــر( )بــا توجــه بــه نظــر طــراح 

و شــرایط ماشــین( نــوار بــه لولــه تبدیل 
و در قســمت Sizing بــه شــکل مــورد 
نظــر تبدیــل مــی گــردد کــه ایــن روش 
On line نامیــده مــی شــود و یــا پــس 
از اینکــه در ایــن دور قســمت نیــز لولــه 
ــتگاههای  ــد، در دس ــده ش ــل و بری کام
دیگــری عمــل تغییــر شــکل ]5[ انجــام 
ــی  ــون م ــن روش چ ــردد. در ای ــی گ م
تــوان بــا ســاخت یــک لولــه در قســمت 
تعویــض حداقــل چنــد  و  فرمینــگ 
قالــب در قســمت ســایزینگ و یــا بــردن 

ــه دس ب
ــد  ــر چن ــوش دیگ ــدن ج ــای ب ــگاه ه ت
نــوع پروفیــل تهیــه نمــود. داشــتن 
تنــوع بــا حداقــل ماشــین لولــه ســازی 
امــکان پذیــر اســت. ضمنــاً چــون فاصله 
هوایــی بیــن ایندکتــور و لولــه بــه 
حداقــل ممکــن و قطــر انتخابــی فریــت 

مــی توانــد بــه باالتریــن انــدازه ممکــن 
برســد از حداکثــر تــوان دســتگاه جــوش 
ــرعت  ــرده و س ــتفاده ک ــوان اس ــی ت م
مســتقیم  روش  بــه  نســبت  تولیــد 
ــی  ــا منحن ــود. قالبه ــد ب ــتر خواه بیش
ــت  ــتگاه راح ــا دس ــاخت ب ــکل و س ش
تــر و در عملیــات حرارتــی احتمــال 
وجــود  عــدم  دلیــل  بــه  شکســتن 
ــی  ــر م ــیار کمت ــز بس ــای تی ــه ه گوش
باشــد ولــی از نظــر کیفیــت، گوشــه هــا 
ــدازۀ اضــالع و خــط جــوش  گردتــر و ان
و انحنــای ســطحی بــا دقــت پاییــن تــر 
نســبت بــه روش مســتقیم خواهــد بــود.

چنانچــه تولیــد لولــه صرفــاً بــرای تهیــه 
لولــۀ گاز و یــا آب باشــد قطــر لولــه را در 
قســمت جــوش حــدود نیــم میلــی متــر 
ــن  ــاخته و ای ــی ش ــر نهای ــتر از قط بیش
میــزان اضافــه قطــر لولــه را بــا افزایــش 
ســرعت خطــی بــه وجــود آمــده در اثــر 
افزایــش قطــر قالبهــا در هــر دروازه 
)0/5 تــا 0/2( میلــی متــر در ســایزینگ 
ــه را کشــیده و  ــاًل لول ــل داده و عم تقلی
گــرد مــی نماینــد. لولــه تولیــد شــده را 
مــی تــوان قبــل از بــرش توســط تســت 
ــوزه  ــت ]6[ )ح ــرب ادی کارن ــر مخ غی
مغناطیســی( آزمایــش و یــا پــس از 
ــش  ــورت Offline آزمای ــه ص ــرش ب ب
ــه  ــس از پلیس ــگاه پ ــام داد و آن را انج
گیــری عمــل تســت هیدرواســتاتیک را 
ــدت  ــرای م ــار ب ــا فشــار حــدود 70 ب ت
ــد و  ــس از تأیی ــام داده و پ ــه انج 5 ثانی
ــه  ــر روی لول چــاپ مشــخصات الزمــه ب
ــته  ــوش بس ــش گ ــورت ش ــه ص ــا ب ه

ــود. ــازار عرضــه نم ــه ب ــدی و ب بن

ــه  ــده ب ــد ش ــل تولی پروفی
دارای  مســتقیم  روش 

ــق  ــاد دقی ــز، ابع ــای تی ــه ه زاوی
و خــط جــوش ثابــت در دیــوارۀ 
باالیــی و انحنــای ســطحی کــم 
بــوده و نســبت بــه روش دیگــر 
از کیفیــت باالتــری برخــوردار 
روش  ایــن  در  بــود.  خواهــد 
ــودن و  ــه ب ــز گوش ــل تی ــه دلی ب
مختلــف  نقــاط  قطــر  اختــالف 
خطــی  ســرعت  و  قالبهــا 
قالبهــا  اســتهالک  متفــاوت، 

بیشــتر مــی باشــد

وز
ش ر

دان

وز
ش ر

دان



35 34

ــات  ــین مراع ــای پیش ــس جمهوره ریی
ســازمان تجــارت جهانــی را کــرده انــد،   
امــا تیــم تجــاری ترامــپ اعــام 
ــن  ــت قوانی ــن اس ــد ممک ــرده ان ک
ــد. ــده بگیرن ــی را نادی ــارت جهان تج
ــی  ــکا در پ ــوری امری ــس جمه ــپ، ریی ترام
ــرای  ــری ب ــخت ت ــیار س ــرایط بس ــاد ش ایج
ــت  ــد. دول ــی باش ــود م ــاری خ ــرکای تج ش
ــه  ــد علی ــه تهدی ــه بهان ــد ب ــی توان ــپ م ترام
امنیــت ملــی، تعرفــه هــای زیــادی بــر حمل و 
نقــل فــوالد از ســایر کشــورها در نظــر بگیــرد، 
امــا از ســوی دیگــر ایــن عمــل ممکــن اســت 
ــورها  ــایر کش ــه س ــی جویان ــات تالف ــا اقدام ب
ــیب  ــکا آس ــع آمری ــه صنای ــده و ب ــه ش مواج
رســاند. بزرگتریــن صــادر کننــدگان فــوالد بــه 
ــک،  ــادا، مکزی ــد از کان ــده عبارتن ــت متح ایال
اتحادیــه اروپــا، برزیــل و ژاپــن . چیــن کــه بــه 
ــرای تقلــب در قیمــت فــوالد  گفتــه ترامــپ ب
مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه بــود، ســال گذشــته 
در رتبــه یازدهــم قــرار گرفــت و کارشناســان 
تجــارت معتقدنــد کــه هــدف احتمالــی ماجــرا 
ــات  ــته اقدام ــال گذش ــت. س ــور اس ــن کش ای
ــرای  ــدی ب ــه 500 درص ــا و تعرف ــت اوبام دول
ــث  ــی باع ــوالد چین ــای ف ــرکت ه ــی ش بعض
ــاالت  ــه ای ــن ب ــوالد چی ــه صــادرات ف شــد ک
متحــده تقریبــا دوســوم کاهــش پیــدا کنــد و 
ــاالت متحــده در طــول ســال  ــوع، ای در مجم
هــا حــدود 200 اقــدام ضــد دامپینــگ علیــه 

ــل  ــن تحمی ــوالد چی ــدی ف ــوالت تولی محص
بــه  متهــم  همچنیــن  اســت.چین  کــرده 
فرســتادن فــوالد بــه امریــکا از طریــق واســطه 
و پنهانــی شــده اســت. شــرکت هــای ایــاالت 
ــوالد از  ــه صــادرات ف ــد ک ــی گوین متحــده م
ویتنــام بــه ایــاالت متحــده بیــن ســال هــای 
2015 و 2016، 300 درصــد رشــد داشــته 

اســت.در صــورت اعمــال تعرفــه هــا از ســوی 
دولــت ترامــپ ، ســازمان تجــارت جهانــی مــی 
ــی  ــارت جهان ــن تج ــض قوانی ــد آن را نق توان
عنــوان کنــد و بــه کشــورها اجــازه دهــد 
ــن  ــاره ای ــی درب ــه دادگاه تجــارت جهان ــه ب ک
موضــوع شــکایت کننــد. رییــس جمهورهــای 
پیشــین مراعــات ســازمان تجــارت جهانــی را 
ــالم  ــپ اع ــم تجــاری ترام ــا تی ــد، ام ــرده ان ک
ــارت  ــن تج ــت قوانی ــن اس ــد ممک ــرده ان ک
ــان دو  ــن می ــد. در ای ــده بگیرن ــی را نادی جهان
ســئوال اساســی مطــرح اســت. اول اینکــه آیــا 
ــوالد را جهــت  ــرای ف ــه ب ــت ترامــپ تعرف دول
همــه کشــورها در نظــر گرفتــه یــا فقــط بــرای 
کشــورهای خاصــی تعیین شــده اســت. ســوال 
ــورها  ــن کش ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــدی ای بع
ــرای محصــوالت  ــه هــای خــود را ب هــم تعرف
ــی  ــوالد تالف ــت ف ــارج از صنع ــی، خ امریکای
خواهنــد کــرد؛ ایــن جنــگ تجــاری اســت کــه 
ــه  ــی هزین ــرای مشــاغل امریکای ــد ب ــی توان م
هایــی ایجــاد کنــد .ایــن احتمــال مــی توانــد 
هشــداری بــرای کشــاورزی در امریــکا باشــد. 
صنعــت کشــاورزی امریــکا، یــک چهــارم 
از محصــوالت خــود را بــه ســایر کشــورها 
ــد  ــاددان ارش ــگ، اقتص ــد. یان ــی کن ــادر م ص
ادارات کشــاورزی امریــکا مــی گویــد: مشــاغل 
ــند.  ــرز باش ــک م ــد روی ی ــی توان ــکا م امری
ــه  ــد ب ــی توان ــم م ــن ه ــد: چی ــی گوی او م
راحتــی، تعرفــه هایــی را در مــورد ســویاهای 

ــی  ــن درحال ــرد و ای ــر بگی ــی در نظ امریکای
ــویا  ــادرات س ــن ص ــه بزرگتری ــت ک ــه اس ک
ــه چیــن اســت ، در ایــاالت متحــده  امریــکا ب
ــزارع ســویا وجــود دارد.  حــدود 300 هــزار م
همچنیــن صنعــت خــودروی ایــاالت متحــده 
یکــی از بزرگتریــن خریــداران فــوالد خارجــی 
ــورای  ــت. ش ــا اس ــه ه ــن تعرف ــف ای و مخال

ــرکت  ــورد ش ــودرو در م ــذاری خ ــت گ سیاس
هــای جــی ام و فــورد در مــاه مــی هشــدار داد 
کــه ایــن تعرفــه هــای فــوالدی بــه معنــای» 
از بیــن رفتــن مشــاغل در خودروســازی امریکا 
اســت«اما رهبــران صنعــت فــوالد، ترامــپ را 
بــرای ایــن ماجــرا تشــویق مــی کننــد. باربــارا 
ــنگین  ــزات س ــرکت فل ــس ش ــمیت، ریی اس
ــی  ــاه م ــزاس، در م ــوالد تگ ــده ف و تولیدکنن
ــه شــرکتش از ســال 2008 در  ــود ک ــه ب گفت
30 مــکان ایــاالت متحــده بســته شــده اســت 
و بــه دلیــل رقبــای خارجــی، 4 هــزار کارگــر 
ــاالی  ــای ب ــت ه ــد. قیم ــرده ان ــراج ک را اخ
فــوالد امریــکا و افزایــش رقابــت خارجــی 
ــوالدی در  ــاغل ف ــدید مش ــش ش ــث کاه باع
امریــکا شــده اســت. طرفــداران فــوالد امریــکا 
ــن  ــوالد پایی ــروش ف ــه ف ــم ب ــن را مته چی
تــر از قیمــت متوســط جهانــی آن کــرده 
انــد. موضوعــی کــه بــه عنــوان تخریــب بــازار 
ــت  ــال دول ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــناخته م ش
ادعــا مــی کنــد کــه ایــاالت متحــده بیــش از 
ــرای تجهیــز و  ــه فــوالد خارجــی هــا ب حــد ب
زیرســاخت هــای نظامــی ماننــد جــاده هــا و 
ــا وابســته شــده اســت.اگر کشــورهای  ــل ه پ
ــر ایــاالت متحــده،  تولیدکننــده فــوالد در براب
متحــد شــوند، ایــن اســتدالل وجــود دارد 
ــا و  ــک ه ــد تان ــی توان ــر نم ــکا دیگ ــه امری ک

ــازد. ــود را بس ــی خ ــات دفاع ملزوم

جنـگ تجـاری فوالد و سویا
در  گذشــته  ســال  چیــن   
صــادرات  یازدهــم  رتبــه 

فــوالد بــه آمریــکا قــرار گرفــت و 
کارشناســان تجــارت معتقدنــد کــه 
هــدف احتمالــی ماجــرا این کشــور 
است.ســال گذشــته اقدامــات دولت 
ــدی  ــه 500 درص ــا و تعرف اوبام
بــرای بعضــی شــرکت هــای فــوالد 
ــه صــادرات  ــد ک ــث ش ــی باع چین
فــوالد چیــن بــه ایــاالت متحــده 
تقریبــا دوســوم کاهــش پیــدا کنــد 
و در مجمــوع، ایــاالت متحــده در 
طــول ســال هــا حــدود 200 اقــدام 
ضــد دامپینــگ علیــه محصــوالت 
تولیــدی فــوالد چیــن تحمیــل کــرده 

اســت.

اختالفات چین و آمریکا باال گرفت :

زمانــی کــه در پایــان ســال 2014 
قیمــت نفــت و گاز ســقوط کــرد، 
ــش  ــق کاه ــی از طری ــرکت های نفت ش
ــه  ــرعت ب ــه س ــود ب ــد خ ــزان تولی می
ــد. ــان دادن ــش نش ــوع واکن ــن موض ای
خاورمیانــه همچنــان امیــد اول همــه در 
محصــوالت ســاخته شــده از لولــه اســت 
ــت  ــال 2014 قیم ــان س ــه در پای ــی ک زمان
نفــت و گاز ســقوط کــرد، شــرکت های نفتــی 
ــه  ــود ب ــد خ ــزان تولی ــش می ــق کاه از طری
ــان  ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ــرعت ب س
دادند.ایــن شــرکت ها شــامل شــرکت های 
نفتــی آمریکایــی بودنــد کــه نفــت و گاز خــود 
را از نفــت شــیلی تولیــد می کردنــد. برخــی از 
ایــن شــرکت ها ورشکســت شــدند امــا ســایر 
شــرکت ها از آن زمــان بــه بعــد مجــدداً 
ــا  ــا احی ــد ی ــه دادن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
ــوالت  ــازار محص ــر ب ــوع ب ــن موض ــدند. ای ش
ــر گذاشــت.  ــز تاثی ــه نی ــاخته شــده از لول س
ــر حســب  نمــوداری کــه تاثیــرات مختلــف ب
از آن  منطقــه را نشــان می دهــد حاکــی 
اســت کــه تقاضــای محصوالت ســاخته شــده 
ــدر  ــاً چق ــکای شــمالی دقیق ــه در آمری از لول
ایــن موضــوع قرار گرفــت-  تاثیــر  تحــت 
ســال گذشــته تقریبــاً 60 درصــد کمتــر 
ــی  ــر تولیدکنندگان ــن ام ــال 2013. ای از س
ــان  ــازار هم ــر ب ــاً ب ــان صرف ــه تمرکزش را ک
ــا ریســک بیشــتری مواجــه  ــه اســت ب منطق
ــرای محصــوالت  ــا ب ــازد. تقاضــای اروپ می س
ــش،  ــی افزای ــا کم ــه ب ــده از لول ــاخته ش س
بــه همــان رونــد ادامــه داد امــا تحــت 
ــن  ــرار گرفــت. ای ــز ق ــن موضــوع نی ــر ای تاثی
ــد  ــه اینکــه بیشــتر تولی ــا توجــه ب ــه ب منطق
ــور  ــه ط ــت ب ــاحلی اس ــت و گاز آن فراس نف
و  تولیــد  بــاالی  هزینه هــای  بــا  کلــی 
ــه  ــذاری مواج ــرمایه گ ــر س چرخــه طوالنی ت
ــه  ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــر ب ــن ام اســت. ای
ــای  ــقوط بازاره ــش از س ــه پی ــی ک پروژه های

ــوارد  ــی م ــد در برخ ــده بودن ــاز ش ــت آغ نف
همچنــان ادامــه یافتند.امــا واحــد تحقیقــات 
متــال بولتــن متوجــه ایــن موضــوع شــد کــه 
جدیــدی  پروژه هــای  ســرمایه گذاری های 
ــرای  ــت ب ــت نف ــقوط قیم ــان س ــه از زم ک
پروژه هــای جدیــد تحریــم شــده بودنــد، بــه 
ــت. ــه اس ــش یافت ــی کاه ــل توجه ــور قاب ط

ــمال  ــای ش ــاحلی دری ــت فراس ــای نف بازاره
بــه شــدت تحــت تاثیــر ســقوط قیمــت نفــت 
 UK( خصوصــاً در فــالت قــاره انگلســتان
گرفــت.  قــرار   )Continental Shelf
ــی  ــال 2016 زمان ــی س ــه پایان ــه ماه از س
کــه هزینه هــای حفــاری کاهــش یافــت 
و قیمــت نفــت رو بــه تثبیــت گذاشــت، 

شــاهد بهبــود نســبی بــازار بوده ایــم. میــزان 
نــروژ  در   Statoil شــرکت  حفاری هــای 
ــازار  ــی ب ــا مابق ــت ام ــش اس ــال افزای در ح
همچنــان بــا چالش هایــی دســت بــه گریبــان 
اســت.در آفریقــا، بازارهــای فــرا ســاحلی 
ــا  ــه اروپ ــبیه ب ــاً ش ــی ماهیت ــای غرب آفریق
ــا افزایــش اقدامــات  ــز ب ــه نی هســتند. نیجری
ــرم  نظامــی در دلتــای نیجر دســت و پنجــه ن
می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه چاه هــای 
فراســاحلی مصــر در حــال حاضــر یــک 
نقطــه روشــن محســوب می شــوند بازارهــای 
الجزایــر و مصــر نیــز بســیار قدرتمندتــر 
ــتقل  ــورهای مس ــه کش ــل می کنند.منطق عم
ــه  ــه اول ب ــه در درج ــع ک ــترک المناف مش
واســطه ســهم بیــش از دو ســوم روســیه در 
بــازار محصــوالت ســاخته شــده از لولــه اداره 
ــری  ــرف ظاه ــه مص ــه ب ــا توج ــود، ب می ش
ــار  ــد چه ــد 12 درص ــط در ح ــن و فق پایی
ــری را  ــیار بهت ــرد بس ــته، عملک ــال گذش س
نشــان می دهنــد. نظــر واحــد تحقیقــات 
ــازار  ــای ب ــزان تقاض ــاره می ــن درب متال بولت

کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع بــرای 
ــال  ــه در س ــده از لول ــاخته ش محصــوالت س
ــی  ــت. پیش بین ــت اس ــان مثب 2017 همچن
ملزومــات  تامیــن  روســیه،  در  می شــود 
ــاه  ــل در کوت ــت و گاز حداق ــرکت های نف ش
ــن  ــای ای ــوب تقاض ــد خ ــث رش ــدت باع م
محصــوالت شــود. ترکمنســتان و قزاقســتان 
جدیــدی  فعالیت هــای  انجــام  حــال  در 
هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار 
دریایــی  حفاری هــای  از  برخــی  مــی رود 
ــیع  ــوم وس ــت ب ــان و پس ــد در آذربایج جدی
ــای خــزر(  خــزر )دشــت وســیع شــمال دری
ــود.  ــام ش ــر انج ــد مدت  ت ــی دوره ای بلن ط
ــاهد  ــال 2015 ش ــه در س ــه خاورمیان منطق
ــای  ــزان تقاض ــی در می ــل توجه ــش قاب کاه
ــا  ــود ام ــه ب محصــوالت ســاخته شــده از لول
ــل  ــه دلی ــه ب ــتر از اینک ــش بیش ــن کاه ای
ــت  ــه ثاب کاهــش تقاضــای اساســی باشــد ک
ــای  ــل الگوه ــه دلی ــاً ب ــد، عمدت ــی می مان باق

ــت. ــه اس ــد منطق خری
بازارهــای در دســترس محصــوالت 

ــه ــده از لول ــاخته ش س
ــریع  ــود س ــم رک ــمالی علیرغ ــکای ش  آمری
ــان  ــته همچن ــال گذش ــه در س ــن منطق ای
بــه عنــوان بزرگتریــن بــازار  و بزرگتریــن 
واردکننــده خالــص محصــوالت ســاخته شــده 
از لولــه محســوب می شــد امــا ســهم مصــرف 
ظاهــری جهانــی آن حــدود 6 درصــد از ســال 
ــه  ــته ب ــال گذش ــت و س ــش یاف 2013 کاه
کمتــر از یــک ســوم   رســید. ســهم چیــن در 
حــال حاضــر بیــش از یــک چهــارم اســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه ســهم کشــورهای 
ســه  طــی  المنافــع  مشــترک  مســتقل 
ــه 18 درصــد  ــش ب ــا 4 درصــد افزای ســال ب
رســیده اســت.خاورمیانه و آفریقــا از نظــر 
ــص  ــدگان خال ــن واردکنن ــی بزرگتری تاریخ
محصــوالت ســاخته شــده از لولــه در خــارج 
از آمریــکای شــمالی بــه شــمار می آینــد امــا 
ســال گذشــته واردات خالــص خاورمیانــه در 
ــر میــزان  ــن و دو براب حــدود یــک میلیــون ت
واردات  و  بــود  شــمالی  آمریــکای  واردات 
خالــص آفریقــا اندکــی کمتــر بــود. اقدامــات 
ضــد دامپینــگ آمریــکا در برابــر چیــن و تــا 
ــرل واردات  ــه کنت ــی ب ــره جنوب ــدودی ک ح

ــرده اســت. ــن کشــور کمــک ک ای

فرصت های طالیی پیش روی تولیدکنندگان لوله های نفت و گاز

تحقیقــات  واحــد  نظــر 
میــزان  دربــاره  متال بولتــن 

کشــورهای  بــازار  تقاضــای 
مســتقل مشــترک المنافــع بــرای 
ــه  محصــوالت ســاخته شــده از لول
در ســال 2017 همچنــان مثبــت 

اســت. 

ون
ناگ

گو

ون
ناگ

گو
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بسمه تعالی
ــد و  ــر محم ــوات ب ــا صل ــم؛ ب ــالم علیک س
ــده  ــراوان چکی ــرام ف ــا احت ــد و ب آل محم
ای از فعالیــت هــای ســندیکا در ســال 95 
را بــه اســتحضار مــی رســانیم امیــد اســت 
در ظــل توجهــات حضــرت حــق توانســته 
باشــیم در جهــت شــکوفایی صنعــت و 
ــه ثمــر نشــاندن  حفــظ منافــع اعضــاء و ب
ــده در  ــی ش ــش بین ــف پی ــداف و وظای اه
اساســنامه ســندیکا قدمــی موثــر برداشــته 

باشــیم.
مشــترک  منافــع  -پیگیــری  الــف 

عضــو شــرکتهای 
ــا  ــه  ب ــتمر روزان ــی مس ــه و رایزن 1(مکاتب
مقامــات بلندپایــه کشــوری و انعــکاس 
مشــکالت ســندیکای لولــه و پروفیــل 
ــل  ــرای ح ــری ب ــران و پیگی ــوالدی ای ف

مشــکالت
2(بــه روز رســانی مســتمر آمــار مطالبــات 
اعضــا از طریــق تشــکیل گــروه هــای 
ــت  ــندیکا در جه ــی س ــی تلگرام تخصص

ــا ــات اعض ــول مطالب وص
ــه و  ــندیکای لول ــکالت س ــکاس مش 3(انع
ــرح مواضــع  ــران و ط ــوالدی ای ــل ف پروفی
ــی و  ــای مل ــانه ه ــق رس ــندیکا از طری س

ــی ــای عموم ــانه ه رس
4(انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری با دانشــگاه 
تربیــت مــدرس در جهــت جــذب حمایــت 
هــای علمــی و صنعتــی مــورد نیــاز اعضــا 
بــرای توســعه واحدهــای تحقیق و توســعه
5(ایجــاد کارگــروه رتبــه بنــدی  و ظرفیت 

ســنجی اعضــاء بــا همــکاری مجتمــع 
ــان ــه اصفه ــوالد مبارک ف

ب- پیگیــری حــل مســائل حقوقــی و 
قــراردادی شــرکتهای عضــو

ــروه  ــات کارگ ــتمر جلس ــزاری مس 6(برگ
مشــترک ســندیکا  در اتــاق ایــران  و 

پیگیــری مشــکالت شــرکتهای عضــو
ــزاری مشــترک ســندیکا و گمــرک  7(برگ
جمهــوری اســالمی ایــران بــا حضــور 

ــت ــزی وزارت صم ــع فل ــس صنای رئی
ــورای  ــوالد در ش ــروه ف ــکیل کارگ 8(  تش
و  صنعــت  وزارت  مدیــران  بــا  رقابــت 

مدیــران ارشــد فوالدســاز
تامیــن  و  بیمــه  کارگــروه  9(تشــکیل 
اجتماعــی بــرای شناســایی و پیگیــری 

مشــکالت بیمــه ای اعضــا
بــرای  مالیــات  کارگــروه  10(تشــکیل 
ــی  ــکالت مالیات ــری مش ــایی و پیگی شناس

ــا اعض

ج- افزایــش مشــارکت در کارکردهــای 
ــندیکا س

11(برگــزاری منظــم جلســه کمیتــه هــا و 
کارگروههــا ســندیکا

12(انجــام بیــش از 1000نفــر ســاعت کار 
ــه توســط اعضــای هیــات مدیــره  داوطلبان

ســندیکا
د- پیگیری تعرفه ها

و  متعــدد  جلســات  در  13(شــرکت 
ــا  ــت ب ــت مخالف ــئولین جه ــی مس توجیه
ــا  ــوالدی )ب ــه واردات ورق ف ــش تعرف افزای
ــه پیکیــری هــای تولیدکننــدگان  توجــه ب
ــه  ــش تعرف ــرای افزای ــوالدی ب ــی ف دولت
ورق هــای فــوالدی، ســندیکا را بــر آن 
داشــت تــا بــا تهیــه آمــار میــزان مصــرف 
و  کارخانجــات خــود  نیــاز  مــورد  ورق 
ــن  ــوان تامی ــدم ت ــر ع ــی ب ــتناد مبن اس
ــی  ــده فوالدداخل ــای تولیدکنن ــرکت ه ش
ــا  ــه تنه ــا ن ــد ت ــد کن ــئولین را متقاع مس
تعرفــه را افزایــش ندهنــد بلکــه بــه ســمت 
صفــر کــردن تعرفــه پیــش رونــد.  و ایــن 
کاهــش تعرفــه در کمیســیون مــاده یــک 
ــه هیــات  ــع ب ــر صنای تاییــد و توســط وزی
دولــت جهــت تصویــب ایفــاد شــده اســت.
ــوان  ــه عن ــندیکا ب ــگاه س ــای جای ه- ارتق
ــه  ــت لول ــده بخــش خصوصــی صنع نماین

ــوالدی ــل ف و پروفی
حــل  در  مســاعی  تشــریک   )14
مشــکالت شــورای هماهنگــی تشــکل 
ــاب  ــی و انتخ ــه ای و مهندس ــای حرف ه
اجرایــی هیــأت  در  ســندیکا  نماینــده 

گزارش فعالیت های هیات مدیره سندیکا در سال 95 به مجمع عمومی

15(حضــور موثــر نماینــدگان ســندیکا در 
ــی،  ــاق بازرگان کمیســیونهای تخصصــی ات
پیگیــری  و  طــرح  معــادن،  و  صنایــع 
مســائل کلیــدی و راهبــردی صنعــت لولــه 

ــوالدی ــل ف و پروفی
تشــکلهای  ســایر  بــا  16(همــکاری 
تخصصــی مرتبــط بــا لولــه و پروفیــل 
فــوالدی  صنعــت فــوالد کشــور  و صنایــع 
مرتبــط و فراهــم ســازی مقدمــات تشــکیل 

ــری ــال پیگی ــوالد درح ــیون ف فدراس
ــا نماینــدگان  17(برگــزاری 200 جلســه ب
ــط  ــای مرتب ــازمانها و نهاده ــران س و مدی

ــری مشــکالت جهــت پیگی
ــی  ــه تخصص ــتمر کمیت ــات مس 18(جلس
مشــکالت  پیگیــری  جهــت   76 مــاده 

ــاء اعض
و-تقویــت خدمــات مشــاوره ای حقوقــی و 

بیمــه و مالیــات در ســندیکا
مشــاوره  رایــگان  خدمــات  19(ارائــه 
حقوقــی و حــل اختــالف بــا بــه کارگیــری 

مشــاوران خبــره در ســندیکا
20(ارائــه خدمــات رایــگان مشــاوره بیمــه 
بــا بــه کارگیــری مشــاوران خبــره در 

ــندیکا س
مشــاوره  رایــگان  خدمــات  21(ارائــه 
مالیــات بــا بــه کارگیــری مشــاوران خبــره 

در ســندیکا
و  مطالعاتــی  هــای  پــروژه  ز-انجــام 
پژوهشــی بــرای توســعه کســب و کار اعضا
22(شناســایی مســائل راهبــردی کســب و 
کارهــای صنعــت لولــه وپروفیــل فــوالدی 

و تدویــن برنامــه ســندیکا در26بنــد
ــی و  ــای مطالعات ــزارش ه ــن گ 23(تدوی
ــط  ــای مرتب ــه نهاده ــه ب ــردی و ارائ راهب

ــال  ــی)در ح ــات تخصص ــا ( گزارش و اعض
ــت ــام اس انج

ــت  ــاد فرص ــرای ایج ــازی ب ــتر س  ح-بس
ــو ــای عض ــرکت ه ــب و کار ش ــای کس ه
ــال  ــس مت ــی کنفران ــری برپای 24( پیگی
ــوالدی در  ــل ف ــه و پروفی ــا لول ــن ب بولت

ــار ــن ب ــرای اولی ــران ب ای
ــا  ــق 1404 ب ــش اف ــزاری همای 25( برگ
ــون  ــس و فراکس ــدگان مجل ــور نماین حض

1404 مجلــس
26( پیگیــری برپایــی مجمــع جهانــی 
ســالن  در  جهــان  اقتصــادی  رهبــران 

همایــش هــای صــدا و ســیما
27( بازدیــد و هماهنگــی بــا انجمــن لولــه 

و پروفیــل فــوالد ترکیــه
ــور در  ــزاری و حض ــارکت در برگ 28( مش
ــت  ــی صنع ــر داخل ــگاه معتب ــه  نمایش س

ــور ــل کش ــه و پروفی لول
29( برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا 
ــی  ــدگان برخ ــاری و نماین ــای تج هیئته

کشــورها جهــت افزایــش مبــادالت تجاری
ــات  ــندیکا در هی ــده س ــور نماین 30( حض
هــای تجــاری اتــاق بازرگانــی و برگــزاری 
ــتان  ــور پاکس ــت کش ــر نف ــا وزی ــدار ب دی
ــعه  ــت توس ــر جه ــدد دیگ و جلســات متع

ــاری ــادالت تج مب
ط- ارائه خدمات آموزشی کاربردی 

و تخصصی به اعضا
کاربــردی  دوره  ســه  برگــزاری   )31
اســاتید  توســط  بــورس کاال  آموزشــی 

ســندیکا محــل  در  خبــره 
32( حضــور در چهــار ســمینار بــا حضــور 
ســخنران کلیــدی و مقــام هــای بلندپایــه 

از طــرف ســندیکا
ک- توســعه و اســتمرار ارائــه خدمــات 

ــانی ــالع رس اط
33( ایجــاد گــروه هــای مجــازی عمومــی 
اعضــا و اختصاصــی کمیتــه هــا در شــبکه 

اجتماعــی بــرای تبــادل نظــر موثرتــر
34( ایجــاد کانــال خبــری ســندیکا در 
شــبکه اجتماعــی بــرای تســریع در اطــالع 

ــندیکا ــات س ــار و موضوع ــانی اخب رس
ــه در  ــژه نام ــماره وی ــد ش ــار چن 35(انتش
روزنامــه دنیــای اقتصــاد و چندیــن شــماره 
بولتــن الکترونیکــی نیمــرخ و افزایــش 

ــان آن ــری مخاطب ــد براب چن
36( انتشــار رادیــو اینترنتــی نیمــرخ و 
مصاحبــه بــا مدیــران شــرکت هــای عضــو 
و  لولــه  تولیــد  عرصــه  و صاحبنظــران 

ــوالدی ــل ف پروفی
ــایت  ــتمر وب س ــانی مس ــه روز رس 37( ب
ســندیکا و طراحــی ســایت جدید ســندیکا

ش
زار

گ

ش
زار

گ
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افتتاحیه نمایشگاه بین اللملی تخصصی لوله  های فوالدی پلیمری
نخســتین نمایشــگاه صنعــت لولــه و پروفیــل فــوالدی پــس از 10 ســال بــا مشــارکت 68 شــرکت در مجموعــه نمایشــگاهی شــهر بــرای 

یــک دوره چهــار روزه آغــاز بــه کار کــرد. 
کارخانجــات تولیــد لولــه و پروفیــل تولیــدی، صنایــع ماشــین ســازی کــه دســتگاه هــای تولیــد لولــه هــای پروفیلــی تولیــد مــی کننــد 
و تامیــن کننــدگان مــواد مصرفــی لولــه و پروفیــل بــه همــراه تعــدادی از شــرکت هــای بازرگانــی در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه انــد. 
دبیــر ســندیکای لولــه و پروفیــل فــوالد ایــران گفــت : شــبیه ســازی خطــوط انتقــال گاز تــرش و نمایــش لولــه هــای یــک تــا 200 

اینــچ در ایــن نمایشــگاه بــه اجــرا درآمــده اســت
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tition. That’s known as dump-
ing. The Obama administration 
imposed a 500% tariff on most 
300% just between 2015 and 
2016. The Obama administra-
tion opened an investigation on 
the issue in November. If Trump 
imposes tariffs, the World Trade 
Organization could deem them 
a violation of global trade laws, 
which would allow other coun-
tries to sue in a WTO court. Past 
presidents have abided by the 
WTO, but Trump’s trade team 
has signaled that it may ignore 
WTO rulings.In the meantime, 
the risk of retaliation would be 
high.
Young, the Farm Bureau econo-
mist, says American jobs could 
be on the line. He says the Chi-
nese could easily slap tariffs on 
American soybeans, one of the 
biggest U.S. exports to China. 
There are about 300,000 soy 
farms in the United States.
Some world leaders are already 
putting Trump on nosome Chi-
nese steel last year to fight the 
practice. Chinese steel exports 
to the U.S. plunged almost two-
thirds as a result. In total, the 
U.S. has imposed roughly 200 
anti-dumping measures against 
Chinese steel products over the 
years.China has also been ac-
cused of sending steel through 
a middleman to disguise where 
it’s coming from. U.S. com-
panies point out that exports 
of steel from Vietnam to the 
United States rose al tice.
“It will hit us very hard,” Euro-
pean Union trade commission-
er Cecilia Malmstrom said at a 
Politico event last week. “We 
will have to respond in different 
means.”

the United States is too depend-
ent on foreign steel for military 
equipment and infrastructure like 
roads and bridges. If steel-produ-
cing nations turned against the 
United States, the argument goes, 
it wouldn’t be able to build tanks 

and other essentials to defend it-
self.
The U.S. auto industry is one of 
the biggest buyers of foreign steel 
and opposes the tariffs. The Auto-
motive Policy Council, which lob-
bies for GM (GM) and Ford (F), 
warned in May that sweeping 
steel tariffs would mean “Amer-
ican auto sector jobs would be 
lost.”
But steel industry leaders have 
encouraged Trump to go after for-
eign competition. Barbara Smith, 
president of Commercial Metals 
Company, a Texas steel
producer, said at a Commerce De-
partment hearing in May that her 
company has closed 30 U.S. loca-
tions since 2008 and fired 4,000 
workers because of foreign com-
petition. The company has about 
8,400 employees today.
High prices for American steel 
and increased foreign compe 
tition have driven a big decline 
in American steel jobs. There are 
about 385,000 today, down from 
624,000 in 2000. Those are work-
ers Trump pledged as a candidate 
to protect.American steel advo-
cates accuse China of selling steel 
at prices lower than the world 
average to box out U.S. compe

His administration could slap 
big tariffs on shipments of steel 
from other countries, claiming 
they pose a risk to national sec-
urity. The tariffs can go as high 
as Trump wants -- and could 
easily trigger retaliatory meas-
ures by other countries, hurting 
other American industries.
Canada, Mexico, Brazil, the 
European Union and Japan are 
among the top steel export-
ers to the United States. China, 
which Trump has criticized for 
cheating on steel prices, ranked 
11th last year .
One key question is whether 
the Trump administration will 
impose a tariff on steel from 
all countries or target specific 
countries.
Another is whether countries 
will retaliate with their own 
tariffs on American products, 
including outside the steel in-
dustry -- a trade war that could 
cost American jobs. That possi-
bility alarms advocates for U.S. 
farmers.
The american agriculture in-
dustry sends a quarter of its 
products to other countries.“It 
is a big deal, and we’re very 
worried about this,” says Bob 
Young, chief economist at the 
American Farm Bureau Federa-
tion, which represents 6 million 
U.S. farmers. “The potential is 
certainly there for other coun-
tries to retaliate.”
A 1962 law allows Ross to skirt 
an independent panel of U.S. 
trade judges and make the call 
himself on steel tariffs. And 
by invoking national security, 
the Trump administration has 
broad powers to determine 
how big and wide any tariffs 
will be. 
The administration argues that

 President Trump could get a lot tougher this week on
America's top trading partners
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objective.
Steel companies are improv-
ing their safety and health 
performance and some busi 
nesses have gone without 
anylost time injuries or fatal-
ities for many years. These 
companies know that such 
performance requires excel-
lence in all aspects of their 
operations. This excellence 
also produces superior busi-
ness performance - the most 
successful steel companies 
are also the safest. worldsteel 
member companies commit-
ted to eliminating accidents 
and injuries from the industry 
and significant improvements 
have been achieved over re-
cent years. Safety data col-
lected from our membership 
from 2005 to 2015 show that 
the steel industry has seen a 
steady and notable reduction 
in the Lost Time Injury Fre-
quency Rate (LTIFR) over the 
past decade, decreasing from 
4.15 in 2005 to 1.17 in 2015, a 
reduction of 72%. 
In 2006, the Board of Direc-
tors issued a set of principles 
that clearly outline the indus-
try philosophy on safety and

health.
Six safety and health princi-
ples for the industry:
1.All injuries and work-re-
lated illness can and must be 
prevented.
2.Management is respon-
sible and accountable for 
safety and health perform-
ance.
3.Employee engagement 
and training is essential.
4.Working safely is a condi-
tion of employment.
5.Excellence in safety and 
health supports excellent 
business results.
6.Safety and health must 
be integrated in all busi-
ness-management process-
es.
Achieving an accident-free 
workplace
worldsteel’s goal is to help 
its members achieve an 
accident-free workplace 
through a series of activities:
•Safety and health metrics 
survey
•Safety and health guidance 
notes
•Safety and health excel-
lence recognition pro-
g r a m m e
•Safety workshops
•Shop floor safety audits
•Steel Safety Day

Nothing is more important 
than the safety and health of 
the people who work in the 
steel industry.
A safe and healthy work-
ing environment for all em-
ployees is the number one 
priority for every worldsteel 
member. Our policy is to 
help all our members reach 
our goal of an accident-free 
workplace.
Historically, steelmaking 
was a dangerous process 
and accidents were inevit-
able. Today, many steel com-
panies recognise that this is 
no longer appropriate for a 
modern and technically ad-
vanced industry.
There is no area, process 
or type of work that cannot 
be accident-free. Safety and 
health requires a permanent 
100% commitment from 
everyone. Most importantly, 
it requires a strong commit-
ment from top management 
and all levels of manage-
ments, which should set the 
culture in which safety and 
health is the number one 
priority and must not be 
compromised for any other

Safety and health
sometimes an industrial complex 
auctions domestic goods by nation-
al facilities, while domestic produ-
cers need these raw materials to 
continue their production”, he re-
iterated by focusing on the neces-
sity for solving the industrialists’ 
concerns.  
“The Iranian officials should pay 
attention to private sector’s opinion 
and solve problems”, Added Abouei. 
“It should be noted that there is not 
any desired statistics on production 
and consumption of raw materials 
in Iran, and this leads to tariff-set-
ting measures which are often 
wrong and will lead to incurred loss 
by country”, He added. 
“We should facilitate production 
and business in Iran by coordin-
ation with assembly, government 
and Ministry of Industry as well 
as taking into account the private 
sector’s views and reviewing the 
provisions”, said the head of Iranian 
Syndicate of Steel Pipe and Profile 
Manufacturers.

ic.”Minister of Industry, Mine and 
Trade should take measures for 
problems of pipe and profile manu-
facturers and provide infrastructure 
for provision of necessary materi-
als in Iran”, said this representative 
of people in the tenth parliament.
Abouei: Provision of raw materials 
for producers is a priority. 
According to this report, “Unfortu-
nately, there is not any necessary 
support of industry in Iran”, said 
Abouei, the head of board of direc-
tors of Syndicate of Steel Pipe and 
Profile. “There are inconsistencies 
in import and export of Iran, and 
there is a need for important deci-
sions on provision of raw materials 
for industrialists”, Abouei added. 
“Unfortunately, there is not any ne-
cessary support of industry in Iran”, 
said Abouei, the head of board of dir-
ectors of Syndicate of Steel Pipe and 
Profile. 
“Unfortunately, there multiplicity in 
some statistics resulting in incorrect 
economic decisions, for instance,

tative Assembly took great efforts 
for economic development in the 
ninth course of assembly, and for-
tunately, this fraction was held with 
a large number of members in the 
tenth assembly. “There is a need for 
greater effort in areas such as push-
ing banking facility to industry and 
production sectors, but in this re-
gard,the law of exit from recession 
is approved, and this law should be 
fully enforced”, said Zare. “The level 
of liquidity is increasing and the re-
cession is deadly in industry sector 
of Iran, and high statistics of unem-
ployed people indicate a stagnant 
situation, so that these problems 
should be solved by coordination 
and interaction”, said the represent-
ative of people in the tenth assem-
bly. “The tariffs of necessary Iranian 
goods such as steel sheets should be 
revised, and we should overcome 
unemployment of 40,000 employ-
ees in steel industry”, added the 
vice chairman of Iranian Parliament 
Committee on Econom

making the product universally 
affordable and promoting in-
tense competition between its 
producers.”

sential to economic growth. Con-
sequently, for most of the past 50 
years, the world has been producing 
increasing ly more steel and some-
times more than was actually re 
quired– while at the same time,

The World Steel Association 
(worldsteel) has published the 
2017 edition of World Steel in Fig-
ures. The publication provides a 
comprehensive overview of steel 
industry activities, stretching from 
crude steel production to apparent 
steel use, from indications of global 
steel trade flows to iron ore produc-
tion and trade. 
Edwin Basson, Director General of 
worldsteel, said, “This year we are 
celebrating our 50th anniversary. 
Much has changed in 50 years  – 
back in 1967, the world produced 
just less than 500 million tonnes of 
steel. In 2016, the world produced 
just over 1,600 million tonnes. 
Most of the growth came from new 
industrialising nations – Brazil, 
China, India, Iran and Mexico. Steel 
as a product is so versatile and fun-
damental to ourlives that it is con-
sidered es

now available 2017 World Steel in Figures
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According to our correspondent, the 
most important discussed topics of 
this conference consisted of future 
policies of assembly and government 
on business and entrepreneurship, 
study on the roles of facilities and 
incentives in development of entre-
preneurship and job creation, study 
on the roles of banks and financial 
and credit institutions in develop-
ment of businesses, examination of 
ex port status in economic prosper-
ity of business, study on challenges 
and importance of production and 
industries in development of em-
ployment, and examination of future 
laws in development of Iran. 
Focusing on the need for compre-
hensive development on Iran, said 
Rahim Zare, chairman of the Iranian 
faction in Horizon of 2025 of Islamic 
Consultative Assembly: More than 
a half of necessary time to achieve 
the goals of Perspective Document 
isspent, and thus more appropriate 
and professional measures should 
be taken to achieve goals of Per-
spective Document at the remaining 
time.
 The representative of people in 
Abadeh, Bavanat and Khorrambid 
counties said in the Islamic Consul-
tative Assembly: Iranian faction in 
Horizon of 2025 of Islamic Consul

duction and industries in develop-
ment of employment, and examina-
tion of future laws in development 
of Iran. 
Focusing on the need for compre-
hensive development on Iran, said 
Rahim Zare, chairman of the Iranian 
faction in Horizon of 2025 of Islamic 
Consultative Assembly: More than 
a half of necessary time to achieve 
the goals of Perspective Document 
is spent, and thus more appropriate 
and professional measures should 
be taken to achieve goals of Per-
spective Document at the remaining 
time. The representative of people 
in Abadeh, Bavanat and Khorrambid 
counties said in the Islamic Consul-
tative Assembly: The conference on 
vision of business, entrepreneurship 
and job creation in Horizon of 2025 
was held with cooperation of Iranian 
faction in Horizon of 2025 of Islam-
ic Consultative Assembly with the 
aim to encourage private sector as 
driving engine of Iranian economy 
in Iran International Conference 
Cen ter (headquarters of the Islam-
ic Summit) in the presence of some 
governmental officials, members 
ofassembly, and officials in some 
organizations including the Iranian 
Syndicate of Steel Pipe and Profile 
Manufacturers. 

Iranian faction in Horizon of 2025 of 
Islamic Consultative Assembly took 
great efforts for economic develop-
ment in the ninth course of assem-
bly, and fortunately, this fraction was 
held with a large number of mem-
bers in the tenth assembly. 
“There is a need for greater effort 
in areas such as pushing banking 
facility to industry and production 
sectors, but in this regard, the law of 
exit from recession is approved, and 
this law should be fully enforced”, 
said Zare. 
“The level of liquidity is increasing 
and the recession is deadly in indus-
try sector of Iran, and high statis-
tics of unemployed people indicate 
a stagnant situation, so that these 
problems should be solved by co-
ordination and interaction”, said the 
representative of people in the tenth 
assembly. 
“The tariffs of necessary Iranian 
goods such as steel sheets should 
be revised, and we should overcome 
unemployment of 40,000 employ-
ees in steel industry”, added the 
vice chairman of Iranian Parliament 
Committee on Economic.“Minister 
of Industry, Mine and Trade should 
take measures for problems of pipe 
and profile manufacturers and pro-
vide infrastructure for provision of 
necessary materials in Iran”, said 
this representative of people in the 
tenth parliament.
Abouei: Provision of raw materials 
for producers is a  priority.entre-
preneurship, study on the roles of 
facilities and incentives in develop-
ment of entrepreneu ship and job 
creation, study on the roles of banks 
and financial and credit institutions 
in development of businesses, exam-
ination of export status in econom-
ic prosperity of business, study on 
challen ges and importance of pro

Attending the conference on vision of business, entrepreneurship and job creation
 in Horizon of 2025, Abouei said: 

There are inconsistencies in import and export of Iran
 .There is a need for important decisions on provision of raw materials for industrialists

To support producing and 
translating scientific research-
es related to the Syndicate ac-
tivities 
Governance
The association is governed 
by the board of directors. The 
committees and the consult-
ants help for provide best ser-
vices for members and repre-
sent them in related national 
and international councils
Products 1. Open sections 
(cross-sections)
Z- framework- groove- drain-
pipe- angle iron- rail guard- bil-
let sheet and coil.
2. Closed sections (cross-sec-
tions)
Products with f

unctionality in building indus-
tries, industries of supplying 
water, basic and domestic in-
dustries, automotive industries 
and etc.
Oil, gas and petrochemical in-
dustries.
Square and rectangular 
cans-oval-profiles
Industrial- building- doors and 
windows- industrial formed
Scaffold- water supplying- well 
wall- gas- oil and petrochem-
ical
Black- galvanized- urban net-
work- domestic and commer-
cial
Committees
Technical Commission
Economic Commission
Evaluating Capacity Commis-
sion
Importation Commission
Standard Commission
Head of Office
International Affairs 
Training and research Com-
mission

translating scientific research-
es related to the Syndicate ac-
tivities.
Programs
mproving the specialized dis-
semination of information 
and transmitting scientific and 
practical experiences.
 Creating a database for in-
formation about the target 
audience of the Syndicate and 
attempting to disseminate in-
formation to the members.
Engaging in activities to ab-
sorb the participation of real 
or legal per sons who are eli-
gible to be granted member-
ship of the Syndicate.
Trying to create and organize 
relations between industrials 
units that enjoy the member-
ship of the Syndicate.
Trying to support and conduct 
scientific and research activ-
ities in the direction of Syndi-
cate’s objectives.
Trying to improve the quality 
of products.
 Presenting trade, legal, tech-
nical services and… to the 
members.
 Trying to prevent unfair com-
petition between the mem-
bers.
  Trying to encourage a bal-
anced and competitive en-
vironment in the industry of 
steel pipes and Profiles.
 Promoting a close and spe-
cialized relationship between 
the members and expanding 
commercial and industrial 
understanding.
Disseminating of information 
and educating the laws and 
regulations, circular letters, 
resolutions, etc.
Providing an information ar-
chive on the laws related to 
the activities of members.

manufacturers of steel profiles 
and pipes in Iran.
Responsibilities  Improving 
the specialized dissemination 
of information and transmit-
ting scientific and practical ex-
periences.
 Creating a database for in-
formation about the target 
audience of the Syndicate and 
attempting to disseminate in-
formation to the members.
 Engaging in activities to ab-
sorb the participation of real or 
legal per sons who are eligible 
to be granted membership of 
the Syndicate.
Trying to create and organize 
relations between industrials 
units that enjoy the member-
ship of the Syndicate.
 Trying to support and conduct 
scientific and research activ-
ities in the direction of Syndi-
cate’s objectives.
 Trying to improve the quality 
of products.
Presenting trade, legal, tech-
nical services and… to the 
members.
Trying to prevent unfair com-
petition between the mem-
bers.
  Trying to encourage a bal-
anced and competitive en-
vironment in the industry of 
steel pipes and Profiles.
 Promoting a close and special-
ized relationship between the 
members and expanding com-
mercial and industrial under-
standing.
 Disseminating of information 
and educating the laws and 
regulations, circular letters, 
resolutions, etc.
  Providing an information ar-
chive on the laws related to the 
activities of members.
To support producing and
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made several changes.
Our Mission 
This Syndicate as an organ-
izational and “professional 
institution” and with a “col-
lective identity” and in the 
direction of developing “in-
dus trial economy” of private 
sector in Iran, in the form of 
a long-standing member of 
the large family of the Cham-
ber of Commerce, Industry, 
Mines and Agriculture of 
Iran continues its activities. 
This industrial umbrella or-
ganization, due to the need 
of providing the most useful 
services to the members has 
classified its activities in the 
form of appropriate commit-
tees and commissions.
We have continual interaction 
with government, and, in the 
same interaction with whole 
craftsmen in this field and re-
lated industries.
Objectives
Maintaining the harmony and 
order and the possibility of 
further use of existing facili-
ties.
Team work to enhance eco-
nomic situation of the private 
sector and industry of Iran.
Specialized evaluation of ex-
isting problems and attempt-
ing to solve them through 
legal channels.
Group participation in deci-
sion-making and decisions 
takings.
Members
At time, we have about 162 
medium and large scale in-
dustrial units which spread 
out over the whole country 
and with a production cap-
acity over 10 million tons an-
nually, is the only specialized 
organization in the field of

in Iran, deceased Engineer 
Fathi. But with the beginning 
of 40s, factories producing 
“iron profile” came into exist-
ence. What is distinctive and 
astonishing in this regard is 
that” steel pipe and profiles 
industry in Iran” is the sole 
national industry in the coun-
try which its professional 
and organizational “identity” 
is as old as itself. The point 
is that, in the late 40s and 
when the formation of “civil 
institutions” was of historical 
importance, the intention“ to 

prevent injustice of the sup-
pliers of raw material and 
foreign goods” and “the need 
for coordinating the produc-
tions of units according to the 
requirements of society” and 
“consumers protection” led 
the producers of this industry 
to establish a “professional 
association” with all missions 
expected from a civil, “nation-
al”, “professional”, “economic” 
and “industrial” institution.
Consequently, on Novem-
ber 26, 1972 A.H.S, Founding 
Board of “Syndicate of of Pipe 
and Profile Manufactures” 
announced its existence. By 
1978 the number of produ-
cers of steel pipes and pro-
files came to 11 factories. in 
1984 Syndicate members, in 
an” organizational”, “profes-
sional”, and” civil” measure, 

Syndicate of Pipe and Profile
 Introduction
After the World War II, the 
population of Iran had a rapid 
growth and the process of 
Iranian economy enjoyed an 
accumulative improvement. 
This increased their need to 
build residential, administra-
tive and commercial build-
ings. Since it is not possible 
‘to build’ without ‘materials’, 
thinking about producing 
building materials became 
prevalent.
Until then, doors and win-
dows were made out of 
wood, but special climat-
ic conditions in some areas 
coupled with the extensive 
growth of technology led to 
an increased inclination to-
ward using iron and steel. 
Importing different kinds 
of “Profiles” to manufacture 
doors and windows, along-
side “steel pipes” for” sup-
plying water” and” urbaniza-
tion” increased dramatically 
to such an extend that this 
industry became one of the 
requisites of “urban life” and” 
city-dwelling”. But the need 
to this industry did not cause 
dependency on foreigners. 
Those who were interested 
and involved in this global in-
dustry attempted to localize 
it, however, the pipe industry 
was established in the world 
more than a century after the 
pipe industry had been es-
tablished.
The history of this industry 
in Iran returned to early of 
40s. Prior to that, iron profile 
was manufactured in a work-
shop that its machinery had 
been designed and made by 
the founder of this industry

file Manufacturers has taken 
the ad vantages of these oppor-
tunities with over 45 years of 
experience and presence of 
various economic and indus-
trial jihad pioneers due to the 
awareness of these rules at dif-
ferent periods and active pres-
ence in institutions as well as 
holding continuous meetings 
with authorities and mem-
bership in consultative com-
missions, etc., and it has also 
achieved great achievements 
by the help of God. 
This syndicate is now one of the 
top ten organizations in Iran by 
the help of active board of dir-
ectors and sympathetic mem-
bers and according to most eco-
nomic activists, the Chamber 
of Commerce, and Public Rela-
tions of relevant ministries. 
Declaration of needs and re-
quirements of pipe-profile in-
dustry by public and national 
media, and more circulated na-
tional publications and artistic 
audiovisual products, and con-
tinuous activity in cyberspace 
to convey message of syndicate 
are among the hundreds of ac-
tivities by this organization; 
and "Rouydad" journal is de-
signed, published and distrib-
uted for the same purpose. 
We hope that collective actions 
will be achieved by board of 
directors and Syndicate staff 
and all members will achieve 
the outcome of collective work 
and wisdom by the help of God 
and all industrialists' cooper-
ation and participation and 
their guidance, and compas-
sionate and respectable Iranian 
officials' support for designed 
future direction.
Yours sincerely 
Amir-Hossein Kaveh 
Secretary of syndicate 
June 2017

Organizations, associations 
and syndicates are estab-
lished, directed and sup-
ported by their affiliated 
members. 
Perhaps consideration of or-
ganizational view in syndi-
cates is one of the best indices 
of participation, application 
of collective wisdom, prob-
lem detection, and presenta-
tion of solution for exiting 
deadlock. 
All developed countries pay 
attention to private sector in 
all fields of production, ser-
vice, agriculture, industry 
and mining, and even culture 
and politics in addition to 
special attention to associ-
ations and syndicates as well 
as their involvement in deci-
sion making by government 
and even parties in order to 
reach development and even 
maintain and sustain their 
power. 
The law of Business Environ-
ment Improvement was ap-
proved by Islamic Consultative 
Assembly of Iran in 2011, and 
it mentioned name of Cham-
ber of Commerce as mother of 
private sector organizations 
and parliament more than 
26 times in 29 articles; and 
it set duties and tasks in this 
regard. According to Articles 
2, 3 and 15 of the same law, 
the government is obliged to 
consult with economic and 
specialized organizations for 
formulation of executive regu-
lations and procedures and 
development of laws. 
In this regard, the Iranian Syn
dicate of Steel Pipe and Pro

 Mr.Amir-Hossein Kaveh, 
the Secretary of Syndicate: 

Syndicate of Pipe and
 Profile among top 10 
organizations of Iran
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