بورس در فوالد
بورس با عرضه محصوالت فوالدی
مانع از افزایش قیمت میشود

به گفته رئیس هیئت مدیره ذوبآهن البرز غرب ،کمبود مواد اولیه به یکی از چالشهای مهم بر سر راه تولیدکنندگان محصوالت فوالدی
تبدیل شده.امین سعدی ،گفت :ما برای تولیدات خود از  ۳۵درصد آهن اسفنجی و  ۶۵درصد قراضه در خطوط تولید شمش فوالد استفاده
میکنیم که در تامین آنها با مشکل جدی مواجهیم.وی افزود :عدهای به ظاهر تولیدکننده ،مواد خام را با دالر ۴هزار و ۲۰۰تومانی دریافت
کرده و محصول را با دالر آزاد باالی  ۸هزار تومانی صادر کردند.سعدی گفت :بر اساس آمارهای موجود در بهار امسال بیش از  ۱۰هزار و ۷۱۴
تن قراضه آهن ،فوالد و چدن از کشور صادرشده که ارزش این قراضهها  ۳میلیون و  ۲۰هزار و  ۲۱۴دالر بوده که نسبت به بهار سال ۱۳۹۶
معادل  ۳۰درصد بیشتر شده است.وی افزود :این اشتیاق برای صادرات قراضه ،جز دستیابی تولیدکننده نماها به اختالف قیمت ارز دولتی
 ۴۲۰۰تومانی و دالر غیررسمی باالی ۸هزار تومانی ،هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری ندارد .

دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه در بیست و پنجمین همایش بهرهوری شرکت با تأکید بر اینکه کار و بهرهوری بیشتر
مسیرتعالیسازمانهاست،گفت:بهرهوری،موضوعیکهنهنشدنیومستمراستکهریشهآندررقابتهایاقتصادیبینبنگاههای
کوچک و بزرگ است .وی با تأکید بر اینکه همه انسانها در هرکجا که کار میکنند ،حتماً رقبایی دارند و تالش میکنند تا در مصاف
با این رقبا سربلند باشند ،افزود :در این مسیر راهی نیست جز بهرهوری .به این معنی که بدانید چه میزان دادهاید و چه میزان پس
گرفتهاید؛ چقدر مواد در کوره شارژ و به چه میزان فوالد تولید شده است؛ به چه میزان سرمایهگذاری کردهایم و چقدر سود حاصل
شده است .دکتر سبحانی تأکید کرد که  بنابر یک اصل ثابت شده در تمامی دنیا چنانچه در چهار بخش سرمایه ،ماشین آالت و
تجهیزات ،نیروی انسانی و کاالها و مواد ،بهرهوری را افزایش دهیم ،سازمان بهره ور و مطلوبی خواهیم داشت.
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کوتاه از فوالد


در چهارماهه اول سال جاری صورت گرفت؛

رشد تحویل کالف گرم فوالد مبارکه به بازار داخلی
محمــود اکبری اظهار کــرد :به دنبال
سیاســت گذاری صورت گرفته جهت
تأمین حداکثــری نیاز صنایــع پایین
دستی کشور ،میزان تحویل کاال به بازار
داخل در چهارماهه اول سال  ۹۷با رشد
 ۸درصدی نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته ،به  ۲میلیــون و  ۵۰هزار تن
رسید که از این میان یک میلیون و ۲۸۲
هزار تن کالف گرم به بازار داخل تحویل
شده و نسبت به چهارماهه اول سال ۹۶
رشد  ۲۴درصدی داشته است.
در تیرماه امســال تحویــل محصوالت
فوالد مبارکه بــه بازار داخل نســبت
به مدت مشــابه ســال قبل رشدی ۱۹
درصدی داشته که از این میان تحویل
کالف گــرم بــه بــازار داخل با رشــد
چشــمگیر  ۵۴درصدی بــه  ۴۳۹هزار
تن در ماه رسید .همچنین در چهارماهه
اول ســال  ۹۷در بخش ورقهای رنگی
نیــز تحویل محصوالت به بــازار داخل
بیش از  ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشت و به  ۳۷هزار
تن رسید.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه،
از تخصیص  ۲۸درصــدی محصوالت
فوالد مبارکه بــه تولیدکنندگان لوله و
پروفیل ساختمانی خبر داد و افزود :سهم
صنایع تکمیلی  ۱۹درصد ،خودروسازان

 ۱۱درصد ،ســازههای فلزی  ۱۱درصد
و لولههــای انتقال ســیاالت  ۵درصد
بوده اســت که این صنایع ،بزرگترین
مشتریان فوالد مبارکه هستند.
وی در ادامه بــا تأکید بر اهمیت حضور
در بازارهای صادراتــی گفت :در بخش
صادرات نیز تداوم حضــور مؤثر در این
بازار ،با هــدف تأمین نیازهــای ارزی
شــرکت مورد توجه قرار گرفت و ضمن
حفظ توازن بازارهای داخلی ،حضور در
بازارهای صادراتی با عرضه محصوالت
مازاد بر نیاز مصرف کشور مانند تختال
هدف گذاری و عملیاتی شد.
نقش سازنده و مؤثر فوالد
مبارکه در حمایت از صنعت
و اقتصاد کشور
وی با اشاره به میزان عرضه محصوالت
فوالد مبارکه بــه بازارهــای داخلی و
صادراتــی بیان کرد :بــا توجه به نقش
سازنده و مؤثر فوالد مبارکه در حمایت
از صنعت و اقتصاد کشور ،حجم عرضه
انواع محصوالت همزمان با بیســت و
پنجمین سالروز افتتاح شرکت از ۱۰۰
میلیون تــن عبور کرد کــه درمجموع
حدود  ۸۲درصــد آن به بــازار داخل
اختصاص داشت و مستقیماً در اختیار
صنایع پایین دستی قرار گرفت.

عرضه دو میلیون تُن محصول
فوالدی به مشتریان داخلی

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان گفت :برای تامین حداکثری نیاز صنایع
پایین دستی کشور ،این میزان محصول تولیدی
این مجتمع بزرگ فوالدی به بازار داخل تحویل
شد.محموداکبریتحویلمحصوالتاینشرکت
بزرگ صنعتی را به بازار داخلی از ابتدای امسال
تاکنون بیش از هشت درصد بیشتر از مدت مشابه
پارسال بیان کرد و افزود :از دو میلیون و  50هزار
تن محصول تحویلی ،یک میلیون و 282هزار تن
کالف گرم بوده که  24درصد بیشتر از چهارماهه
پارسال اســت .وی گفت :همچنین چهارماهه
امســال در بخش ورقهای رنگــی هم تحویل
محصوالت به بازار داخل با بیش از 10درصد رشد
به  37هزار تن رسیده است.

اجرای  110میلیون تن پروژه
در زنجیره فوالد

عکس  :نسل فردا

معاون وزیر صنعت ،معــدن وتجارت گفت:
براساس تدابیر اتخاذ شــده ،عرضه تولیدات
فــوالدی در بورس کاال موجــب افت قیمت
در بازار آزاد و در نتیجه مانــع از بورس بازی
در این بخش میشــود« .جعفر ســرقینی»
اضافه کرد :تنظیم و ابالغ دستورالعمل جدید
مربوط به محصوالت فوالدی ،اقدام جدی برای
کنترل بازار فوالد اســت و به متعادلسازی
قیمتها منجر میشــود .کارگــروه تنظیم
بازار با محوریت ایجاد ثبات و آرامش در بازار
محصوالت فوالدی  ۱۹تیرماه امسال تشکیل
جلسه داد و براســاس آن ،اولویت تامین نیاز
داخلی بر صادرات و حفظ ارزشافزوده تبدیل
محصوالت فوالدی در ســقف ظرفیتهای
نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری را
مصوب ساخت .همچنین الزام عرضهکنندگان
نسبت به عرضه مســتمر و مکفی (برمبنای
کف عرضه) در هر مرحله بهصورت میانگین
هفتگــی در تاالر اصلــی از دیگر مفــاد این
کارگروه است .ســرقینی در این رابطه افزود:
فعالسازی بورس کاال برای عرضه محصوالت
فوالدی موجب میشــود تا بین قیمت بازار
آزاد و بورس تفاوت زیادی ایجاد نشــود .وی
خاطرنشــان کرد :اکنون قیمتهــا در بازار
آزاد محصوالت فــوالدی  ۵۰درصد باالتر از
نرخهای بورس است و انتظار میرود با عرضه
مستمر و کافی برمبنای دستورالعمل کارگروه
یاد شــده ،نرخهای بازار آزاد و بورس کاال به
یکدیگر نزدیک شــود .محمود اســامیان از
فعاالن حوزه فوالد نیز درباره بازگشت شیوه
پیشین قیمتگذاری فوالد گفت :تجربه نشان
داده است این سیاست نمیتواند موفقیتآمیز
باشد و جز ایجاد رانت هیچ نتیجهای نخواهد
داشــت .به گفته وی ،چنانچه میــزان تولید
داخلی نســبت به تقاضــا کم بــود ،اعمال
سیاســتهای دســتوری در قیمتگذاری
مشکلی ایجاد نمیکرد؛ اما اکنون باید اجازه
داد عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها باشد.
اســامیان اضافه کرد :فوالد به دلیل رشــد
بهای مواد اولیه و نهادههــای تولید ،افزایش
قیمت داشــت؛ اما در همین محدوده قیمتی
باقی میماند؛ بنابراین با دســتورالعملهای
وزارت صنعت ،معــدن و تجــارت فقط نیاز
کوتاه مدت واحدهای نوردی بــه مواد اولیه
تامین میشــود ،اما در بلندمــدت جوابگو
نیست.

مشکل مواد اولیه در واحدهای فوالدسازی

کار و بهرهوری بیشتر؛ مسیر تعالی سازمانها

اکبری توجه به تولید محصوالت ویژه
و بــا ارزش افزوده باال را یکــی دیگر از
اســتراتژیهای فوالد مبارکه خواند و
در این خصوص افزود :در سال گذشته،
توســعه ســبد محصوالت با تمرکز بر
فروش محصوالت ویــژه (ارزش افزوده
باال) همانند ســالهای قبل به عنوان
یکی از اهداف اســتراتژیک شــرکت
مطرح بود؛ در این راســتا حجم فروش
این محصــوالت نظیر انــواع ورقهای
 APIموردنیــاز صنایــع نفــت و گاز،

ورقهای کیفی ســاختمانی ،ورقهای
 IFو میکروآلیــاژی موردنیــاز صنعت
خودرو و ...به یــک میلیون و  ۴۳۸هزار
تن رســید که این میــزان معادل ۲۰
بوده
درصد از کل فــروش محصوالت 
اســت.وی افــزود میــزان واردات
محصوالت فــوالدی تخت به کشــور
در چهارماهه اول ســال  ۹۷حدود ۵۰
درصد و در محصــوالت گرم  ۶۸درصد
نســبت به مدت مشــابه کاهش یافته
اســت که این کاهش به دلیل افزایش

عرضههای فوالدســازان داخل مانند
فوالد مبارکه تحقق یافته و این امر بیانگر
عرضه کافی و متناســب با شرایط بازار
داخلــی محصوالت فوالدی از ســوی
فوالد مبارکه بوده است .معاون فروش و
بازاریابی فوالد مبارکه در خاتمه تصریح
کرد :برای ســال  ۹۷متناســب با رشد
ظرفیتهای تولیــد ،برنامه ریزی الزم
برای فروش  ۷میلیــون و  ۶۰۰هزار تن
از محصوالت فوالد مبارکه در دســتور
کار قرار دارد.

آئین کلنگزنی و آغاز عملیــات اجرایی احداث
کارخانه کنستانتره و گندله سنگ آهن مجتمع
ذوبآهن جنوب شــرق ایرانیان معدن سادات
سیریز با حضور شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در منطقه سیریز زرند برگزار شد .محمد
شریعتمداری با بیان اینکه حتی بیابانهای ایران
نعمات بزرگ الهی هســتند ،اظهارداشت :حتی
میتوان از بیابانهای ایران در جهت توسعه کشور
استفاده کرد .وی با اشاره به اینکه امروز کشور ما در
حوزه فوالد در جهان حرف برای گفتن دارد ،گفت:
در حال حاضر در کشور ما در زنجیره فوالد 110
میلیون تن پروژه در دست اجراست .وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به اقداماتی که در صنعتی و
معدنی در سالهای گذشته در کشور انجام شده،
بیان کرد :در پنج سال گذشته  80میلیون تن به
ظرفیتفوالدکشوراضافهشدهاست.

