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برگزاری نشست انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص ابالغیه وزیر

حمایت از ایجاد توازن سود
در زنجیره تولید فوالد
تعیین ضرایب حاصل سالها کار کارشناسی است

سخن اول
اصالحاتی برای به رهوری در
صنعت فوالد
رضا اشرف سمنانی

مشاور مدیرعامل میدکو و کارشناس فوالد
بــا توجه به اینکه صنایع فوالد جزو صنایع ســرمایهبر محســوب
میشوند ،کوچک ترین سیاست ها هم در افزایش یا کاهش بهرهوری
نقش خواهند داشــت و حتی قادر به تغییر در قیمت نهایی خواهد
بود .از طرف دیگر با این نگاه که برخی عوامل بیرونی به این صنعت
تحمیل شده است ،مثل نیروهای انسانی ،انرژی و تکنولوژی؛ میتوان
این عوامل را در بهرهوری این صنعت دخیل دانست.
با این مقدمه ،باید گفت که برای ارتقای سطح بهرهوری در صنایع
فوالدی کشور باید تغییراتی صورت بگیرد .تغییرات یا به عبارت بهتر،
اصالحاتی در نیروی انسانی ،استفاده از انرژی و همین طور نوسازی
تکنولوژیهای تولید ،از پارادایمهایی هستند که باعث ارتقای سطح
بهرهوری در این صنعت خواهند شد.
تحمیل چندهزارنفری نیروی انســانی به کارخانجات اصلی فوالد
کشور ،نمونهای از سیاست اشــتباهی بود که در دولت قبل اتخاذ
شد و منجر به کاهش بهرهوری شد .عامل دیگر به مسائل مربوط به
انرژی و تکنولوژی در این صنایع برمیگردد.
بســیاری از واحدهای فوالدی اقدامات زیربنایی و زیرساختی مثل
لونقل و اقدامات اینچنینی را خود انجام دادند،
احداث جاده ،حم 
درحالی که جزو وظایف دولت محسوب میشد.
در این وضعیت ،برای ارتقای سطح بهرهوری ،دولت باید به جبران
کمکاریهای قبلی خود بپردازد .مثال دولت میتواند هزینه های بهینه
سازی و ارتقای تکنولوژی را پرداخت کند .یا فعالیتهای مرتبط با
بهینهسازی نیروی انسانی را معاف از مالیات کند تا بهرهوری صنعت
فوالد افزایش پیدا کند و منتج به بازگشــت این صنعت به جایگاه
اصلی خود شــود .بنابراین دولت باید حمایتهای خود را از صنعت
مهم و استراتژیک فوالد با اقداماتی از این دست افزایش دهد.
در این بین باید از عوامل درون سازمانی که به عدم بهرهوری کامل
تولیدکنندههای فوالد منتج میشــود نیز سخن گفت که بازهم با
عوامل بیرونی مرتبط هستند.
برای نمونه ،عدم آموزش کامل و تخصصی نیروهای تحمیل شــده
که خود باعث از کار انداختن نیروهای فعال هم میشــوند از دالیل
کاهش سطح بهرهوری است.
در مقام قیاس ،کارخانهای مثل پوســکو در کره جنوبی با  18هزار
نفر  25میلیون تن محصول تولید میکند ،در حالیکه تقریبا یکی
از واحدهای بزرگ کشور ما با همین تعداد نیرو  تنها  3میلیون تن
تولید محصول دارد.
همین عوامل در قیمــت نهایی محصول نقش بازی میکنند و در
نتیجه فضای رقابتی را تحت شعاع قرار می دهد.

چیالن :نشست هماندیشی اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با مدیران و نمایندگان شرکت های ذوب عضو
انجمن مانند فوالد ویان ،ذوبآهن خزر ،فوالد بناب ،ذوب آهن پاسارگاد و ذوب آهن البرز غرب برگزار شد .متن این
نشست و مهمترین مسائل مطرح شده در آن از نظرتان خواهد گذشت:

خلیفه سلطانی مطرح کرد :رکود برای همه ،رونق برای همه
دبیــر انجمن تولیدکنندگان فوالد در این نشســت اظهار داشــت :برخی با روشهای
غیرحرفهای و جوســازی های غیرمنطقی در حال مقابله با ابالغیه اخیر وزیر صنعت در
خصوص منطقی شدن سود در زنجیره تولید فوالد هستند.
سیدرسول خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط سختی بر بازار و صنعت
فوالد کشور حاکم است ،افزود :در انتهای زنجیره تولید فوالد به دلیل تعداد زیاد واحدهای
فعال شــاهد شرایط رقابتی هســتیم و در این حوزه عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است
اما هرچه در زنجیره تولید فوالد به ســمت ابتدای زنجیــره میرویم از تعداد واحدهای
تولیدکننده کاسته میشود و در نتیجه فضا به سمت انحصار پیش میرود.
وی با بیان اینکه در شرایط رکود فعلی انتظار میرفت تا دولت در زمینه تنظیم سود در
زنجیره تولید فوالد دســت به اقداماتی بزند ،توضیح داد :در همین راستا طی یک سال
گذشته تالشهای زیادی از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد صورت گرفت و خوشبختانه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز حدود یک ماه پیش بخشنامه مربوط به تنظیم سود در
زنجیره تولید فوالد را ابالغ کرد .در این بخشنامه در جدولی به نسبتهای قیمتی دست
یافتیم که بر اساس آن سود منطقی در زنجیره تولید فوالد توزیع شده است .دبیر انجمن
تولیدکنندگان فوالد اضافه کرد :در این جدول میزان سرمایهگذاری به ازای هر تن تولید
گندله ،آهن اســفنجی ،فوالد خام و محصول نهایی بدســت آمده است و بر این اساس
مشخص شده که به هر بخش از زنجیره تولید فوالد چه میزان سود تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد :نظر ما بر این است که اگر شرایط رکود بر بازار حاکم باشد برای همه زنجیره
تولید فوالد چنین باشد و اگر شرایط رونق باشد نیز به همین شکل.
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بهروز اسماعیلی :دکتر کرباسيان ( :)1394/5/4درمسيرتحقق سند
چشمانداز 1404که توليد  55ميليون تن فوالد پيشبينى شده است مسيرتوليد
به سمت کوره بلند است .لطفا تحلیل فرمایید این موضوع برای میدرکسی ها
فرصت است یا تحلیل و در صورت امکان دلیل آن را بیان فرمایید.
آریا سروری :طی رکود طوالنی جاری سود شرکت های تولیدی به
شدت کاهش یافت و بسیاری از آنها ناچار به فروش محصول خود حتی
زیر بهای تمام شده هستند و یا فعالیت خود را کم و بیش به حالت متوقف
یا نیمه متوقف در آوردند اما متاسفانه بانک مرکزی هیچ تدبیری در این
خصوص اتخاذ ننمود و بانک های کشور نیز دقیقا به گونه ای عمل نمودند
که انگار تولیدکنندگان در بهترین شرایط اقتصادی قرار دارند.
سید ابراهیم حسینی مهربان :مطلب جناب آقای دکتر سبحانی موید
واقعیت تلخی بنام عدم تحقق و پیوستگی حلقات زنجیره تولید فوالد در کشور
است ،من هم با دیدگاه ایشان درخصوص ضرورت دخالت حاکمیت برای حفظ
توازن و تعادل در مواقع اضطراری موافقم اما امیدوارم که با تقویت همدلی و هم
افزایی میان فعالین بخش خصوصی بتوان شاخصهای حفظ منافع متقابل را
تعریف و با اجماع داخلی عملیاتی نمود.
وحید یعقوبی :دو موردی که اشاره فرمودید از محورهای اصلی جلسات اخیر
هیئت مدیره انجمن بوده است و تصمیماتی نیز در این زمینه گرفته شده که
یکی ازآنهابرگزاریگردهمایی باحضوراعضاء محترمانجمنو مسئولینمحترم
اداره مالیات و کارشناسان مالیاتی است.

خلیفه سلطانی درباره چگونگی تهیه میزان سود برای هر بخش از زنجیره تولید فوالد نیز
توضیح داد :این کار توسط یک شرکت حسابرسی مورد تائید سازمان بورس انجام شده و به
تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز رسیده است .ما در حال حاضر
به صورت جدی پیگیر اجرایی شدن ابالغیه وزیر در این زمینه هستیم.
مدیر مسئول چیالن گفت :متاسفانه در حالی هنوز ابالغیه وزیر به بار ننشسته که برخی
با روشهای غیرحرفهای و غیرمنطقی و جوسازیهای غیرمنطقی خواستار مقابله با آن
هستند.
حاجی شفیعی :تعیین درصدها از وظایف وزارت صنعت است
مدیرعامل شرکت مجتمع ذوب و ریختهگری فوالد ویان با حمایت از ابالغیه اخیر وزیر
صنعت در خصوص اعالم نســبتهای قیمتی گندله و آهن اسفنجی گفت :شرکتهای
تولیدکننده کنســانتره و گندله طی دو سال گذشته سودهای کالنی را در حسابهای
خود به ثبت رساندند و برای ما جای تعجب دارد که در مقابل ابالغیه وزیر صنعت باز هم
اعتراضمیکنند.
مجتبی حاجی شــفیعی با اشاره به اینکه در ابالغیه اخیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نســبتهای قیمتی برای گندله و آهن اسفنجی به ترتیب  20و  47درصد تعیین شده
است ،افزود :ما در حال حاضر با دو هجمه روبرو هستیم ،یکی شرایط راکد حاکم بر بازار
که فروش محصوالت فوالدی را بسیار سخت کرده است و دیگری هجمه تولیدکنندگان
گندله و کنسانتره و آهن اسفنجی است که با وجود کسب سودهای کالن طی دو سال
گذشته اعتراض آنها برای ما جای سوال دارد .او با بیان اینکه ابالغیه نعمتزاده بر مبنای
کارشناسی و بسیار کارساز بوده است ،افزود :من تعجب میکنم که برخی رسانهها اعالم
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بهرام سبحانی :همه مشكالت و تضاد منافع بين معدني ها و فوالدي ها از شيوه غلط
خصوصي سازي آغاز شد .مس اين مشكل را ندارد چون معدن و كارخانه يكجا خصوصي شد و
مالكين هر دو را دارند و در سود زنجيره ارزش از معدن تا مس شريكند ولي معادن سنگ اهن
و فوالدسازي ها جداگانه واگذار شده و مالكيت دوگانه دارند.
محمد رضا دانشگر  :به نظرم آمار ارائه شده به کمیسیون محترم فوق دارای تناقض است.
چرا که بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد؛ در ماههای گذشته تولید فوالد خام ایران ماهیانه
 1.42تا  1.45میلیون تن (یعنی حدود  17.5میلیون تن در سال) بوده است .از طرفی این آمار
فقط تولید کنندگان بزرگ را در بر می گیرد و بین  1تا  2میلیون تن نیز تولید فوالد خام بخش
خصوصی نیز به آن اضافه می شود.
حسام ادیب :پیش از تصویب هشت طرح فوالدی قرار بود چهارطرح بزرگ فوالدي هر كدام با
ظرفيت يك ميليون و  600هزار تن در كشور اجرا شود .پس از انجام مطالعات طرح اوليه براي احداث
چهار طرح بزرگ فوالدي ،در دولت اين طرح تغيير يافت به طوري كه ابتدا رييس جمهور دستور داد
تا  6.4ميليون تن ظرفيت مورد نظر به  16طرح فوالدي هر كدام به ظرفيت  400هزار تن تقسيم و
در استان هاي محروم اجرا شود .پس از آنكه هيچ كارشناس و مشاوري نوشتن طرح مورد نظر دولت
را برعهده نگرفت تعداد استان ها از  16به هشت كاهش يافت.
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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خبر داخلی
صادرات شركت فوالد
آلیاژی ایران به رشد
9درصدي رسید

شرکت آلمانی برای تامین
اعتبار طرح های فوالدسازی
ایران مجوز گرفت

یک شــرکت معتبر آلمانی پس از حدود  8ماه
مذاکره با ما برای اجرای طرح های فوالدسازی
طـي چهـار مـاه اول سـال  94بيـش از  6150در ایران ،شرط ما را برای تامین اعتبار طرح ها پذیرفته است .به گزارش بولتن
تـن از محصوالت شـركت فـوالد آلیـاژی ایران اخبار فوالد ،مهدی کرباسیان ضمن خبر فوق با اشاره به نتایج اجالس  2روزه
بـه ارزش بالـغ بـر سـه ميليـون و يكصـد هزار   اتریش ،تصریح کرد :از جمله موضوعات مطرح در این اجالس ،نحوه مشارکت
دالر بـه خـارج از كشـور صـادر كـه در مقايسـه با مدت مشـابه سـال قبل شرکت های سرمایه گذار اروپایی در ایران بود که تاکید ما بر انتقال دانش فنی
و فناوری در کنار فروش ماشین آالت بود .وی ادامه داد :نکته مثبت در اجالس
بيش از  %9رشـد داشـته اسـت.
بـه گـزارش بولتـن اخبار فـوالد ،فوالدهـاي صادراتـي در قالب گـروه هايي مذکور اینکه شرکت های معتبر اروپایی ،اطالعات دقیق حوزه صنعت و معدن
نظيـر عمليـات حرارتـي پذيـر ،سـخت شـونده ،ضدزنـگ ،كربنـي ،ابـزار و سیستم بانکی ایران را به طور مستقیم از مسئوالن مربوطه دریافت کردند.
سـردكار ،عمليـات حرارتـي پذيـر مهندسـي و صنعتـي بـوده كـه عمدتـاً کرباسیان خاطرنشان کرد :در این اجالس ،سیستم بانکی اروپا به ویژه اتریشی
بـه كشـورهاي آلمان ،اسـپانيا ،ايتاليـا ،پرتغال ،چـك ،هلنـد ،كرهجنوبي و ها برای ورود سریع تر جهت تامین اعتبار طرح ها اعالم آمادگی میکردند.
افغانسـتان صادر شـده اسـت.
از مهمتريـن دسـت آوردهاي ديگر ايـن دوره ،صادرات محصـوالت پر آلياژ
توليد تيرآهن بال پهن در
زنـگ نـزن به كشـور پرتغـال و نيز صـادرات فوالدهـاي ابزاري سـردكار به
كشـور چك است.
ذوب آهن اصفهان آغاز شد

شریفی خبر داد:

صادرات  ۴۵۰هزار تنی فوالد
خوزستان

شـرکت فوالد خوزستان بزرگترین عرضهکننده
شـمش فـوالد در کشـور موفـق شـد از ابتدای
امسـال تـا پایـان تیرمـاه ،بیشـترین مقـدار
صـادرات فـوالد کشـور را بـه خـود اختصـاص دهـد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،عبدالمجید شـریفی مدیرعامل شـرکت فوالد
خوزسـتان ،تولید شـرکت را طی این مدت ،یک میلیون و یکصد و شـصت
هزارتـن و میـزان صـادرات را  453هزار و ششـصد تن اعالم کرد.
وی افـزود :در همیـن مـدت با تولید دومیلیون و  325هزارتن گندله سـنگ
آهن و یک میلیون و  320هزارتن آهن اسـفنجی ،به رشـد  15درصدی در
تولید گندله و رشـد 14درصدی در تولید اسـفنجی رسیدیم.
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کردند که وزیر صنعت در قیمت گذاری مواد اولیه صنعت فوالد دخالت کرده است ،اصال
دخالتی صورت نگرفته بلکه وزیر صرفا درصدها را تعیین کرده است .مدیرعامل شرکت
مجتمــع ذوب و ریختهگری فوالد ویان همچنین درباره اینکه گفته میشــود وزارت
صنعت باید براساس سیاستهای لیبرالیسم و اقتصاد آزاد در قیمت گذاری محصوالت
و وضعیت بازار دخالت نکند ،توضیح داد :به هر حال همه تولیدکنندگان فوالد بر این
بخشنامه صحه گذاشتند و با اجرای آن عدالت موردنظر در زنجیره تولید فوالد ایجاد
میشود و به نظر من در شرایط دشوار رکود کنونی که صنعت فوالد تحت فشار است
این جزو وظایف وزیر صنعت بود که وارد عمل شده و به اوضاع سروسامان بدهد.
مطهری :تعیین نسبت قیمتی گندله و آهن اسفنجی کارشناسی شده است
نماینده شرکت ذوب آهن پاسارگاد تعیین نسبتهای قیمتی گندله و آهن اسفنجی در
ابالغیه اخیر وزیر صنعت را موضوع جدیدی ندانست و گفت :سابقه تعیین این نسبتها
به ســال  1382و توسط آقای اکبریه در ایمیدرو برمیگردد .مهدی مطهری با اشاره
به اینکه طی ســالهای گذشته شرکتهای آهن اسفنجی در کشور شکل گرفتند و
بخش خصوصی وارد این حوزه شد ،گفت :وزارت صنعت بیش از یک سال روی تعیین
کارشناسی این نسبتها کار کرد و سازمان حمایت و انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز
در این روند حضور داشــتند و شــرکتهای حسابرسی نیز براساس صورتهای مالی
شرکتها این بررسیها را انجام دادند و نسبتها به شکل کنونی بدست آمد .وی افزود:
شرکتهای معدنی عنوان کردهاند که وزارت صنعت اختیار نرخگذاری را ندارد اما بحث
بر این اســت که نرخگذاری صورت نگرفته بلکه درصد تعیین شده است و تعیین این
درصد و دفاع از صنعت فوالد نیز صددرصد در حیطه وظایف وزارت صنعت بوده است.
اعتماد راد :از این بخشنامه حمایت میکنیم
علی اعتماد راد در این نشست با اشاره به اینکه درخواست فوالدسازان این بوده است

محصول  200-IPBLكه نوعی تيرآهن بال پهن
ســبك مي باشــد به توليدات نوردي ذوب آهن
اصفهان اضافه شــد .به گزارش بولتن اخبار فوالد،
مدير بخش نورد شركت ضمن بيان اين خبر گفت:
اين تيرآهن بال پهن با نام تجاري   H20ســبك براي اولين بار در كشور بنا به
درخواســت مشتريان خاص پس از انجام مطالعات و طراحي در نورد  650ذوب
آهن اصفهان توليد شد .وی تصريح كرد :هم اكنون در ساختمان هاي نيمه بلند از
قوطي ورق استفاده مي شود كه به دليل جوشكاري ،استاندارد و مقاومت الزم را
ندارد در حاليكه تير آهن بال پهن مشكالت مذكور را ندارد.

صادرات  142هزارتن آهن و
فوالد از استان اصفهان

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،مدیـرکل
گمـرک اسـتان اصفهـان گفـت :افغانسـتان،
عـراق ،ترکمنسـتان و قرقیزسـتان عمـده
مشـتریان محصوالت فـوالدی اسـتان اصفهان

که نسبتهای تعیین شده در ابالغیه اخیر وزیر صنعت رعایت شود که متاسفانه هنوز
این اتفاق رخ نداده و پیگیر آن هستیم ،افزود :در زنجیره تولید فوالد همواره سودهای
زیادی نصیب بخشهای معدنی ،گندله و آهن اسفنجی شده و این در حالی است که
اگر اغراق نباشد بیش از یک سال است که واحدهای تولید شمش فوالد کار خود را با
زیان پیش میبرند .او نسبتهای تعیین شده برای قیمت گندله و آهن اسفنجی را باعث
رقابتپذیر شدن تولید فوالد ایران در بازارهای جهانی دانست و توضیح داد :متاسفانه
برخی هنوز این بخشنامه اجرا نشده به دنبال به چالش کشیدن آن هستند و خواستار
بازنگری در آن شدهاند که من به عنوان عضوی از انجمن تولیدکنندگان فوالد حمایت
خود را از این بخشنامه اعالم میکنم.
مدیرعامــل مجتمع ذوب آهن فوالد خزر با تاکید بر اینکه کارخانههای معدنی بدون
کارخانههای فوالدی بیمعنا هستند ،اضافه کرد :باید در زنجیره تولید فوالد سود به طور
عادالنهای تقسیم شود و این روند حتی باید بعد از واحدهای تولید شمش و در بخش
مقاطع فوالدی و محصوالت فوالدی نیز ادامه یابد و قطعا اگر واحدهای تولید شمش
فوالدی دچار مشکل شوند ،واحدهای تولید محصوالت و مقاطع فوالدی هم به چالش
کشیده خواهند شد.
سعدی :گامي بزرگ براي رفع مشکالت توليد
رئيــس هيئت مديره ذوب آهن البرز غرب نيز ضمــن حمايت از ابالغيه اخير وزير
صنعت در خصوص اعالم نســبت هاي قيمتي گندله و آهن اسفنجي گفت :صدور
ابالغيه اخير در پسا تحريم که شرايط رقابتي در کشور ايجاد مي شود ،اقدام مناسبي
اســت اما متاسفانه هنوز اجرايي نشده و مورد هجمه قرار گرفته است .امين سعدي
افزود :ابالغيه ياد شده مي تواند موجب رفع بسياري از مشکالت امروز بخش توليد
کشور در زمينه فوالد شود .وي به شرايط سخت سيستم بانکي اشاره و تصريح کرد:

هسـتند .اسـتان اصفهـان بـا تولیـد سـاالنه  6میلیـون و  500هـزار تـن،
70درصـد فـوالد کشـور را تأمیـن میکنـد.

بی پولی کارخانه فوالد
قائنات

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،فالحتی مدیر عامل
مجتمع فوالد قائنات با بیان اینکه برای تکمیل
بخش احیای کارخانــه  100میلیارد تومان به
همراه  23میلیون یورو اعتبار مورد نیاز اســت،
گفت :مهمترین مشکل این پروژه بی پولی است!
وی خاطرنشــان کرد :در صورت ترزیق فایناس از کشور چین بخش احیای
کارخانه فوالد قاینات تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

طراحی و تولید ورقهای
فوالدی فوق کششی برای
صادرات به بازارهای اروپا

مدیــر واحد متالــورژی و روشهای تولید فوالد
مبارکه گفــت :با افزایش دانــش فنی و تجربه
کارکنان فوالد مبارکه و به منظور توســعه تولید
محصوالت جدید و جذب سفارشات کالف گرم صادراتی ،در گامی دیگر ،طراحی
فوالد فوق کششی گرم در واحد متالورژی و روش های تولید صورت گرفت.

واحد تولید فوالد در
کردستان راه اندازی
میشود

به گزارش خبرگزاری بولتن اخبار فوالد به نقل
از خبرگزاری شبســتان ،وزیر صنعت به عنوان
نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر هیئت دولت
به کردستان با اشــاره به وجود معادن غنی سنگ آهن در این منطقه از راه
اندازی واحد بزرگ تولید فوالد در استان خبر داد و افزود :با تصمیم دولت ،از
این پس  80درصد منابع جدید سنگ آهن به بخش خصوصی و  20درصد
نیز دولت مشارکت خواهد کرد.

در شرايطي که کشور در حال گذر از تحريم ها و مواجه شدن با جهان خارج است،
بايد در ابتداي امر موانع توليد در داخل مرتفع شــود .به گفته رئيس هيئت مديره
ذوب آهن البرز غرب در ابالغيه اخير وزارت صنعت ،معدن و تجارت تناسب در چرخه
کلي توليد رعايت شده است.وي خاطرنشان کرد :طي دو سال اخير واحدهاي ذوب و
نورد با زيان مواجه شدند که اجرايي شدن ابالغيه اخير وزير صنعت درخصوص اعالم
نســبت هاي قيمتي گندله و آهن اسفنجي کمک زيادي به مرتفع شدن بخشي از
مشکالت اين واحدها خواهد کرد.
نوبخت :کار کارشناسي دقيق در نسبت هاي قيمتي گندله و آهن اسفنجي

نوبخت معاون اداري مالي فوالد صنعت بناب نيز در اين نشســت با انتقاد از
هجمــه اخير در خصوص ابالغيه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :ايجاد
تعادل قيمت براي تمامي واحدهاي صنعتي از وظايف ذاتي اين وزارتخانه است.
نوبخت با اشاره به اينکه واحدهاي توليد کننده سنگ آهن و گندله از نخستين
واحدهاي زنجيره تامين مواد اوليه فوالد هستند ،افزود :چنانچه قيمت نهايي
فوالد از سوي اين چرخه تعيين شود ،شاهد نابساماني موجود در بازار خواهيم
شد اين درحالي است که مصرف کننده نهايي بايد تعيين کننده قيمت ها در
بازار باشــد .به گفته وي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با کارشناسي دقيق
نســبت هاي قيمتي گندله و آهن اسفنجي را مورد تصويب قرار داد و زاييده
تصميم آني اين وزارتخانه نبوده اســت.معاون اداري مالي فوالد صنعت بناب
خواستار اجرايي شدن ابالغيه اخير وزير صنعت ،معدن و تجارت شد و تصريح
کرد :چراکه به مرور زمان تمامي زنجيره توليد فوالد شــاهد تاثير مثبت آن
خواهند شد.

گزارش خبری

مجمع سالیانه شرکت تعاونی انجمن
تولیدکنندگان فوالد برگزار شد
چهارمین مجمع سالیانه شرکت تعاونی حمایت فوالدسازان معین (شرکت
تعاونی اعضای انجمن تولید کنندگان فوالد) با حضور صاحبان ســهام این
شرکت در محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلســه ،گزارش بازرسان و حسابرســان و سپس گزارشی از
خالصه فعالیتهای شــرکت تعاونی در ســال  93توسط عزیز اهلل طالوری
مدیرعامل شرکت قرائت شد.
به گزارش «بولتن اخبار فوالد» در این گزارش خالصهای از چرخه فعالیتهای
شرکت تعاونی در راستای زنجیره نیازهای اعضا و فروش محصوالت به اعضای
شرکت تعاونی ارائه شد .طبق صورتهای ارائه شده میزان  150هزار تن انواع

محصوالت فوالدی و ســایر اقالم مرتبط مورد نیــاز کارخانجات اعم از آهن
اسفنجی ،قراضه آهن ،انواع شــمش فوالدی ،انواع ورق گرم ،تیرآهن و انواع
میلگرد به ارزشی بالغ بر دو هزار میلیارد ریال بوده است.
در ادامه نیز گزارشی از روند اجرایی پروژه  300هزار تنی بریکت سازی آهن
اسفنجی (از پروژههای اساسی انجمن فوالد کشور) ارائه گردید و اعم اقدامات
انجام شده مانند تهیه زمین ،تامین آب و برق ،قرارداد ساخت ماشین آالت و
خرید تکنولوژی به اعضا گزارش داده شد.
در بخش دیگری از این گزارش به دیگر فعالیتهای شرکت تعاونی در سال 93
از جمله مشارکت در پروژه اطلس ملی فوالد در کنار انجمن تولیدکنندگان

فوالد ،اقدامات اولیه جهت اســتفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای
خرید ماشــینآالت (که طی آن سهامداران مقرر نمودند سهم ریالی طرح از
جانب آورده نقدی اعضا تامین گردد) ،اشاره گردید.همچنین فراخوان قبول
عضویت سهامداران جدید قرائت شد.
طــاوری به خبرنگار «بولتن اخبار فوالد گفــت» :از برنامهها و فعالیتهای
شرکت تعاونی در سال  94می توان به اجرای پروژه بریکت سازی ،مشارکت
فعال در تامین بخشی از نیازهای بازاری اعضا و گسترش سهم بازار در بخش
مقاطع و نهادهای مورد نیاز صنعت و تامین نقدینگی مورد نیاز اعضا با توجه
به توان و امکانات شرکت تعاونی اشاره کرد.
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خبر خارجی
شرکت فوالد آمریکایی
برای نقض تحریمهای ایران
جریمه شد

شــرکت آمریکایی “گریت پلین استین لس” که
فروشــنده فوالد در اوکالهاما اســت ،در زمینه
نقض تحریم های ایران متخلف شناخته شده و
به پرداخت  214هزار دالر جریمه محکوم شــد .به گزارش وال استریت ژورنال
در گزارش خود نوشــت :این شــرکت به یک فروشــنده چینی اجازه داد که
محصوالتش را با یک کشــتی ایرانی تحت تحریم حمل کند.این جریمه نشان
می دهد که با وجود توافق هسته ای اخیر میان ایران و قدرتهای جهان ،زمان
زیادی طول خواهد کشید تا پیامدهای چند دهه تحریم علیه ایران ضعیف شود.

ادامه روند کاهشی قیمت و
تولید روزانه فوالد خام چین

بنابــر گزارش بولتن اخبار فوالد و به نقل از مجله
متال بولتن کارخانــه های تولید کننده فوالد در
پاسخ به شرایط نامطلوب بازار تولید خود را کاهش
دادنــد .به همین دلیل تولید روزانه فوالد خام در
چین در اواسط ماه جوالی به کمترین میزان خود در طی چهارماه گذشته رسید.
کارخانه های عضو انجمن آهن و فوالد چین ( )CISAطی دهه دوم ماه جوالی
به طور میانگین روزانه  1.703میلیون تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به
دوره قبل(ده روز گذشته)  %4.1کاهش داشته است،از اوایل ماه مارس که حجم
تولیدات بیش از  %5افزایش یافته بود این بیشــترین میزان کاهش بوده است.
باتوجه به قیمت های نامطلوب و کاهش تقاضای فصلی روند کاهشی تولید فوالد
خام در چین از اواخر ماه ژوئن آغاز شد .به گفته یکی از کارخانه های تولیدکننده
فوالد در شــمال چین ،ادامه روند کاهش قیمت ها منجر به کاهش تولید فوالد
خام در کارخانه ها شده است .بنا به گزارش متال بولتن قیمت داخلی میلگرد در
بیستم جوالی  1.860-1.890یوان معادل  299-304دالر در هر تن بوده است
که  20یوان نسبت به قیمت دهم جوالی کاهش داشته است.

سرمایهگذاری چینیها در
صنعت فوالد پاکستان

هیئتی از شــرکت چینی سینواستیل با وزیر
صنایع و تولید فدرال پاکســتان دیدار و درباره
فرصت های سرمایه گذاری در این کشور گفت
و گو کرد.
بــه گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ماین نیوز ،ســینو اســتیل دومین

واردکننده بزرگ سنگ آهن چین و یکی از مطرح  ترین متالورژیست های
این کشور است .مقامات این هیات چینی به شرح فعالیت خود در پروژههای
انرژی ،زیرســاخت و معدنکاری پرداختند و اظهــار کردند که  60درصد از
فعالیت شان در چین اســت و درصدد گسترش به خارج از کشور از جمله
پاکستان هســتند .در حال حاضر این شرکت چینی در هند ،ترکیه ،ایران،
اتریش ،کانادا و نیجریه فعالیت می کند.
این هیات اعالم کرد ظرفیت تولید سینواســتیل از تقاضا فراتر رفته است و
ابتکارهایی را برای بهســازی ،مدرنیزه کردن و توسعه کارخانه های کنونی
شرکتهای فوالد پاکستانی پیشنهاد کرد.

چشم امید سنگ آهن هند
به بازار آسیا

دولت هند امیدوار اســت  933میلیون دالر بابت
صادرات  16.5میلیون تن ســنگ آهن با درجه
خلوص باال به بازار ژاپن و کره جنوبی کسب کند.
طبق گفته وزیر صنایــع معدنی هند ،دولت این
کشور قرارداد بلند مدت صادرات  16.5میلیون تن سنگ آهن با خلوص باال به
کشورهای ژاپن و کره جنوبی را مورد تایید قرار داده است و اظهار کرد با اجرای
این قرارداد ساالنه  311.05میلیون دالر عاید هند خواهد شد.
این قرارداد ســه ســاله و زمان آن از آوریل  2015تا مارس  2018و میانگین
صادرات ساالنه بین  3.8تا  5.5میلیون تن سنگ آهن خواهد بود.
به گزارش  اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،حدود چهار تا پنج دهه اســت که کشور
هند صادرات ســنگ آهن باکیفیت خود را به بازارهای ژاپن و کره جنوبی آغاز
کرده است.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی












خارجی






عقبگرد میلگرد صادراتی
ترکیه

میلگرد صادراتی ترکیه اخیرا در رکود بوده است
و آخرین بــار  402.50دالر هر تن فوب ثبت
شده است .اخیرا در شــمال افریقا در  405تا
 410دالر هر تن فوب معامله شده است.
اغلــب تولید کنندگان میلگرد ترکیه منتظر اعالم قیمت های جدید بیلت
چین هستند از این رو عرضه میلگرد هم کم شده است .میلگرد ترکیه در تناژ
پایین به امارت ،عربســتان و شمال افریقا  در  400تا  405دالر هرتن فوب
پیشنهاد شده است.
شــاید کاهش قیمت بیشتر بازار را راکد تر کند .برخی نیز اظهار داشتند در
 395دالر هر تن فوب نیز پیشنهاد شده که البته مورد تایید واقع نشده است.
برخی معتقدند در ماه آگوست قیمت میلگرد ترکیه به  360دالر هر تن فوب
هم می رسد و پس از آن خود را باال کشیده تا  400دالر بهبود خواهد داشت.

 ایرنا  :پرداخت تسهیالت یوزانس به تولید آغاز شد.
 رئیس کل بانک مرکزی  :اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با  ۱۰۰درصد
سهام در الیحهای به مجلس می رود.
 تسنیم  :درآمد  ۱۰۰۰میلیارد تومانی دولت با قطع یارانه  ۲میلیون ایرانی
 معاون سازمان صنايع كوچک  :نظر به اهميت حمايت همه جانبه از صنايع
كوچک و توجه به حداقل رساندن ريسک ،بیمه خاص صنایع کوچک اجرایی
میشود.
 ایسنا  :سفر هیات اقتصادی ایتالیا به همراه دو وزیر به تهران
 روحانی  :مسابقه تولید ارزشافزوده باید راه بیفتد نه تولید رانت!
 رئیس اتاق بازرگانی  :زمزمه تشکیل اتاق ایران و آمریکا /همراهی تجار با
روحانی در نیویورک
ب نیا  :فنر نرخ ارز رها نخواهد شــد /کاهش مجدد ذخیره بانکها نزد
 طی 
بانکمرکزی
 مهر  :جمعآوری مرکز مبادالت ارزی با راهاندازی بورس ارز












 مارکت واچ  :ارزش یورو در برابر سایر ارزهای اصلی رو به کاهش است.
 تودی زمان  :پیش بینی میشود رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری میالدی
منفیباشد.
 عربین بیزنس :تولید نفت اوپک در ماه جوالی به  ۳۲.۰۱میلیون بشکه در
روز رسید.
 رویترز  :احتمال دارد یونان اولین بســته کمک مالی خود را به ارزش ۲۶.۴
میلیارد دالر در ماه آگوست دریافت کند.
 نیوز نو  :رشوه خواری اقتصاد کنیا را از پا در آورده است.
 رویترز  :اوکراین  ۱۳.۰۶میلیارد متر مکعب گاز در زیر زمین برای مصرف
داخلی خود ذخیره کرده است.
 اگریلند  :صادرات اروپا به چین در سال  ۲۰۱۴میالدی نسبت به سال قبل
از آن با رشد روبرو بود.
 بلومبــرگ  »HSBC « :بزرگترین بانک اروپا در نیمه دوم ســال جاری
میالدی ۱۸درصد سود کرد.
 داچ ول  :حجم تولیدات کارخانه ای سوئیس در ماه گذشته میالدی به دلیل
ضعیف شدن پول این کشور و تقاضای پایین ،کاهش داشت.
 رویترز  :بازار جهانی طال در حال تالش برای خارج شدن از بدترین وضعیت
خود در  ۵سال و نیم اخیر است.
 داو جونز  :همچنان اقتصاد برزیل ضعیف گزارش می شود.
 یانهاپ  :بانک مرکزی ژاپن به سیاســت های محرک مالی خود برای تورم
زدایی ادامه می دهد.
 فایننشال تریبون  ۵۰ :پــروژه انرژی در ایران به ارزش  ۱۸۵میلیارد دالر
آماده مناقصه گذاشتن است.
 بلومبرگ  :بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه انرژی ،مشتاق هستند که در
ایران طرح های ساخت توربین های بادی را بهعهده بگیرند.
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مریم رحیمی
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ورق روغنی
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بورس کاال
حجممعامله
(تن)

قیمتپایانی
(ریال)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

11,574

14,100

1394/05/05

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

14,250

14,350

1394/05/05

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق سرد B

41,907

17,500

1394/05/05

1394/07/30

1,538

19,752

1394/05/05

1394/07/30
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26,300

1394/05/05
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ورق گرم C
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14,350
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1394/06/31

تولیدکننده

نام کاال

نام کاال

حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی
(ریال)
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تاریخ تحویل
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فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

14,600

12,020

1394/05/07
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