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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 1

سخن اول
2 نکته در باب مالیات 
تولیدکنندگان فوالد

 شماره 90  نیمه اول بهمن  ماه  1394 

منتخب خبرهای 
بازار فوالد ایران و 
جهان

  ادامه در صفحه 3

فروش  شرکتردیف

308424.7شرکت.صنايع.پتروشیمي.خلیج.فارس.)هولدينگ(1
302381.6شرکت.پااليش.نفت.اصفهان2
294582.3بانك.ملي.ايران.)هولدينگ(3
264909.2شرکت.پااليش.نفت.بندرعباس4
243851.2شرکت.گروه.گسترش.نفت.و.گاز.پارسیان.)هولدينگ(5
219244.9بانك.پارسیان.)هولدينگ(6
216394.5شرکت.ايران.خودرو.)هولدينگ(7
201282.4شرکت.پااليش.نفت.تهران8
192951.2بانك.ملت.)هولدينگ(9
149400.6بانك.تجارت.)هولدينگ(10
148801.2بانك.صادرات.ايران.)هولدينگ(11
144169.8شرکت.طراحي.مهندسي.و.تامین.قطعات.ايران.خودرو.-.ساپكو12
122975.8شرکت.سايپا.)هولدينگ(13
122040.5شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ(14
117801.2شرکت.مخابرات.ايران.)هولدينگ(15
116667.6شرکت.سرمايه.گذاري.نفت.و.گاز.و.پتروشیمي.تامین.)هولدينگ(16
113129.0بانك.پاسارگاد.)هولدينگ(17
108802.3شرکت.سرمايه.گذاري.پارس.آريان.)هولدينگ(18
108661.3بانك.مهر.اقتصاد.)هولدينگ(19
97958.9شرکت.سرمايه.گذاري.گروه.توسعه.ملي.)هولدينگ(20
92187.7بانك.قوامین21
83921.8شرکت.ارتباطات.سیار.ايران.)هولدينگ(22
80617.5شرکت.پتروشیمي.نوري.)برزويه(23
73839.6بانك.آينده.)هولدينگ(24
61954.8بانك.اقتصاد.نوين.)هولدينگ(25
61785.9شرکت.پتروشیمي.بندر.امام26
61547.3بانك.رفاه.کارگران.)هولدينگ(27
60769.8شرکت.گروه.مپنا.)هولدينگ(28
58429.5بانك.سامان.)هولدينگ(29
58208.5شرکت.گروه.گسترش.ارتباطات.و.فناوري.اطالعات.سینا.)هولدينگ(30
58031.9شرکت.گسترش.الكترونیك.ايران.)هولدينگ(31
57201.3شرکت.خدمات.ارتباطي.ايرانسل32
55078.0شرکت.پتروشیمي.پارس33
51614.6بانك.انصار.)هولدينگ(34
49188.0شرکت.پتروشیمي.مارون.)هولدينگ(35
48152.1شركت فوالد خوزستان )هولدینگ(36
47771.0شرکت.ملي.صنايع.مس.ايران.)هولدينگ(37
46675.4شرکت.پتروشیمي.جم.)هولدينگ(38
46067.1شرکت.پااليش.نفت.شیراز39
45988.8بانك.شهر.)هولدينگ(40
45733.6شرکت.کشتیراني.جمهوري.اسالمي.ايران.)هولدينگ(41
45063.6شرکت.سرمايه.گذاري.مهر.اقتصاد.ايرانیان.)هولدينگ(42
43126.0شركت ذوب آهن اصفهان43
42489.5شرکت.سرمايه.گذاري.دارويي.تامین.)هولدينگ(44
40027.8شرکت.مهندسي.و.مشاور.سازه.گستر.سايپا45
39377.7شرکت.سرمايه.گذاري.ايران.)هولدينگ(46
35084.4شرکت.پتروشیمي.بوعلي.سینا47
32967.2شرکت.پتروشیمي.مبین48
32502.1بانك.سینا.)هولدينگ(49
29818.6بانك.صنعت.و.معدن.)هولدينگ(50

فروش  شرکتردیف

29719.8شرکت.اعتباري.کوثر.مرکزي51
29113.9شرکت.پتروشیمي.زاگرس52
28255.3شرکت.پلیمر.آريا.ساسول53
28191.6شرکت.بازرگاني.پتروشیمي.)هولدينگ(54
27644.4سازمان.اتكا.)هولدينگ(55
27641.4بانك.دي.)هولدينگ(56
27359.8شرکت.مهندسي.و.ساختمان.صنايع.نفت.)هولدينگ(57
26244.2شرکت.پتروشیمي.شازند.)هولدينگ(58
25556.2شركت معدني و صنعتي گل گهر )هولدینگ(59
25421.3شركت معدني و صنعتي چادرملو )هولدینگ(60
25379.7شرکت.کیسون.)هولدينگ(61
25024.9شرکت.بیمه.آسیا62
23174.2شرکت.مادر.تخصصي.گسترش.صنايع.غذايي.سینا.)هولدينگ(63
23137.0شرکت.داروپخش.)هولدينگ(64
22435.7شرکت.سرمايه.گذاري.سیمان.تامین.)هولدينگ(65
21135.3شرکت.صنايع.تولیدي.کروز66
20907.4بانك.کار.آفرين.)هولدينگ(67
20781.9شرکت.نفت.پاسارگاد.)هولدينگ(68
19721.5شرکت.سرمايه.گذاري.شفادارو.)هولدينگ(69
19285.9شرکت.گروه.پتروشیمي.تابان.فردا.)هولدينگ(70
18932.0شرکت.پااليش.نفت.جي.)هولدينگ(71
18609.0شرکت.نفت.بهران.)هولدينگ(72
18426.0شركت فوالد هرمزگان جنوب73
18288.7شرکت.دارويي.برکت.)هولدينگ(74
17793.4شرکت.بیمه.دانا75
17489.5شرکت.مهندسي.و.ساخت.تاسیسات.دريايي.ايران.)هولدينگ(76
17462.3شرکت.ملي.انفورماتیك)هولدينگ(77
17131.0شرکت.گروه.مديريت.سرمايه.گذاري.امید.)هولدينگ(78
16965.1شرکت.بیمه.البرز79
16950.9شرکت.سیمان.فارس.و.خوزستان.)هولدينگ(80
16728.9شرکت.اقتصادي.و.خودکفايي.آزادگان.)هولدينگ(81
16638.7شرکت.توزيع.داروپخش82
16388.6شرکت.قاسم.ايران83
16133.8شرکت.پارس.دارو.)هولدينگ(84
15811.7شرکت.نفت.سپاهان.)هولدينگ(85
15167.3شرکت.گروه.بهمن.)هولدينگ(86
14985.9شرکت.پخش.رازي87
14761.6شرکت.پتروشیمي.فجر88
14465.7شرکت.خدمات.دريايي.و.مهندسي.کشتیراني.قشم.)هولدينگ(89
14127.5شرکت.نفت.ايرانول.)هولدينگ(90
13937.2شرکت.به.پخش.)هولدينگ(91
13790.9شرکت.گروه.ارزش.آفرينان.پاسارگاد.)هولدينگ(92
13748.4شركت سرمایه گذاري توكا فوالد )هولدینگ(93
13564.2شرکت.اعتباري.عسكريه.)هولدينگ(94
13303.4شرکت.بیمه.پارسیان.)هولدينگ(95
13269.9شرکت.پتروشیمي.خارگ96
13232.9بانك.گردشگري97
13099.1شرکت.پخش.هجرت98
13069.2شركت مجتمع فوالد خراسان )هولدینگ(99
12935.6شركت فوالد اكسین خوزستان100

کشـورها.در.دنیا.به.2.دسـته.تقسـیم.می.شوند:.کشـورهايی.که.در.آمد.

خـود.را.از.مـردم.ابتیـاع.می.کنند.و.به.قولی.دستشـان.جلوی.ملت.خود.

دراز.اسـت.و.دسـته.دوم.کشـورهايی.کـه.درآمدهای.ديگـری.مثل.نفت.
دارنـد.و.ملت.دستشـان.جلـوی.دولت.و.حاکمیت.دراز.اسـت..

وقتی.کشـوری.را.می.گويیم.مالیات.محور.اسـت.يعنی.قرار.اسـت.مردم.

آن.کار.کنند.و.ارزش.افزوده.ايجاد.کنند.و.تولید.ملی.سـرمايه.آن.کشـور.
را.تشكیل.دهد..

در.اين.کشـور.خود.دولتمردان.به.سـمت.حمايـت.از.تولیدکنندگان.می.

رونـد.و.کامـال.سـعی.در.حمايت.ويـژه.مولدان.اقتصادی.خود.بـه.ويژه.در.

صنايـع.مـادر.همچـون.فـوالد.دارند.تـا.آنها.تولیـد.کنند.و.ثـروت.ايجاد.
کنـد.و.از.ايـن.طريـق.مالیـات.و.درآمد.دولت.تامین.شـود..

حـال.در.کشـورهای.متكـی.به.نفـت.و.سـرمايه.های.خـدادادی.اين.نگاه.

و.ايـن.حمايـت.وجـود.نـدارد،.چراکه.نیـازی.بـه.تولید.کننـدگان.وجود.

نـدارد..و.دولـت.هـا.درآمـد.خـود.را.از.مسـیر.ديگـری.تامیـن.می.کنند..

ايـران.نیـز.در.همین.دسـته.کشـورها.جـای.می..گیرد.و.بـه.همین.خاطر.

هـم.اسـت.کـه.رهبر.انقـالب.در.بیانـات.خود.از.عـدم.اتكا.بـه.درآمدهای.
نفتـی.سـخن.می.گويد.

بـه.همیـن.خاطر.در.سـال.آينده.بـه.خاطر.کاهش.قیمت.نفـت.و.در.پی.

آن.کاهـش.درآمدهـای.نفتـی.دولـت.بايد.خوشـحال.باشـیم.کـه.دولت.

قطعـا.بـه.سـمت.تولیدکننـدگان.از.جمله.فوالدسـازان.خواهـد.آمد.و.به.

آنهـا.توجـه.خواهـد.کـرد.تـا.از.طريـق.تولیـد.و.کسـب.مالیات،.کسـری.

بودجـه.و.درآمـد.خـود.را.جبـران.کنـد..بنابرايـن.در.اين.شـرايط،.دولت.

مـی.بايسـت.با.اعطای.تسـهیالت.به.تولیـد.و.تولیدکننده.چـرخ.تولید.را.
بـه.گـردش.در.بیاورد.تا.حداقـل.درآمدهای.مالیاتی.خود.را.کسـب.کند.
امـا.يـك.نكتـه.مهم.ديگـر.در.خصـوص.مالیات.وجـود.دارد.و.آن.پاسـخ.
ايـن.سـوال.اسـت.که.چـرا.ما.در.کشـورمان.فـرار.مالیاتی.داريـم؟.به.اين.
دلیـل.کـه.در.ايران.قانـون.مالیاتی.نداريم.و.فقط.برای.کسـب.آن.مصوبه.
داريـم..بـرای.نمونه.در.کشـوری.مثل.آلمان.قوانین.سـختگیرانه.مالیاتی.
وجـود.دارد.کـه.در.صورت.پیـروی.نكردن.از.آن،.مجازات.های.متناسـب.
بـرای.فـرد.يا.افراد.اعمـال.می.گردد..در.همین.کشـور.قوانینی.نیز.وجود.
دارنـد.کـه.در.صورت.اعتـراض.مودی.مالیاتی.،.امكان.شـكايت.از.ممیزی.

مالیـات.در.دادگاه.فراهم.خواهد.شـد.
بنابرايـن.عـدم.وجـود.قانـون.و.مكانیزم.صحیـح.مالیاتی.در.ايـران.باعث.
می.شـود.تـا.چندين.سـازمان.و.نهـاد.دچار.خودکامگی.مطلق.در.کسـب.
مالیـات.شـوند..اداره.مالیـات،.تامیـن.اجتماعـی،.گمـرک.و.بانـك.که.4.
سـتون.اقتصـاد.کشـور.را.تشـكیل.می.دهنـد.در.برابـر.موديـان.مالیاتی.
قـدرت.مطلـق.دارنـد.و.در.صورتـی.کـه.اشـتباهی.حتـی.سـهوی.در.
رقم.هـای.مالیاتی.پیش.بیايـد،.موديان.مالیاتی.چـاره.ای.جز.فرار.مالیاتی.
نخواهنـد.داشـت!.بنابرايـن.امیدواريـم.با.اصالح.سـاختار.اخـذ.مالیات.از.
صنايـع.بزرگـی.مثل.فـوالد،.حداقل.از.مديران.اين.صنعـت.که.به.صورت.

شـفاف.مالیـات.هـای.متعلقـه.را.پرداخت.مـی.کنند.قدردانی.شـود...

فهرست صد شرکت برتر در سال 94

بولتن اخبار فوالد گزارش می دهد 

برتـرین شرکت های 
فوالدی در سال 94



افزایش تعرفه های فوالد به معاون اول رسید
پس.از.پیگیری.های.فراوان.انجمن.بــرای.افزايش.تعرفه.واردات.فوالد.که.گزارش.آن.
در.شماره.های.قبل.همین.بولتن.خبری.و.همچنین.نشريه.چیالن.به.اطالع.مخاطبان.
گرامی.رسیده.است،.با.گزارش.آقای.دکتر.ويسه.معاون.هماهنگی.و.نظارت.معاون.اول.
رئیس.جمهور.به.آقای.دکتر.جهانگیری،.پرونده.افزايش.تعرفه.واردات.فوالد.يك.گام.به.

جلو.رفت.و.ضرورت.آن.برای.مقامات.عالی.رتبه.دولت.تدبیر.و.امید.تشريح.شد.
آخرين.شــنیده.ها.از.منابع.موثق.حاکی.از.آن.اســت.که.با.توجه.به.تاکید.معاون.اول.
رئیس.جمهور،.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.علی.رغم.مخالفت.اولیه.خود.افزايش.15.
درصدی.تعرفه.ها.را.پذيرفته.و.قرار.است.ظرف.يك.هفته.آينده.لیست.پیشنهادی.خود.
برای.افزايش.تعرفه.ها.را.به.دولت.و.کمیســیون.ماده.يك.ارائه.نمايد..شايان.ذکر.است.
انجمن.در.پیشنهاد.خود.عالوه.بر.افزايش.تعرفه،.پلكانی.بودن.آن.را.نیز.مورد.تاکید.قرار.
داده.است.به.طوری.که.برای.شمش.و.اسلب.20.درصد،.مقاطع.طويل.)شامل.میلگرد،.
تیرآهن،.نبشی.و.ناودانی.و.غیره(.32.درصد،.ورق.گرم.26.درصد،.ورق.سرد.32.درصد.

و.ورق.های.پوشش.دار.40.درصد.پیشنهاد.داده.است.

گردهمایی مالیاتی انجمن اول اسفند ماه برگزار 
می شود

با.توجه.به.دغدغه.های.اعضاء.محترم.انجمن.در.خصوص.مالیات.و.در.جهت.رفع.ابهامات.

و.مسائل.مالیاتی.شرکت.های.عضو.انجمن،.گردهمايی.زمستانی.انجمن.با.حضور.آقای.

يكی.از.خبرگان.حوزه.مالیاتی.کشور.در.تاريخ.يكم.اسفند.ماه.برگزار.می.شود..دعوت.

نامه.گردهمايی.مذکور.هم.توسط.انجمن.صادر.شده.و.برای.مديران.شرکت.های.عضو.

ارسال.شده.است..در.اين.گردهمايی.نكات.مهم.و.کاربردی.قانون.جديد.مالیاتی.نیز.برای.
حاضرين.تشريح.خواهد.شد.

قابل.ذکر.اســت.با.توجه.به.در.اولويت.قرار.گرفتن.پیگیری.مسائل.بانكی.و.مالیاتی.در.

دستور.کار.انجمن.در.سال.جاری،.در.شهريور.ماه.نیز.گردهمايی.فصلی.اعضای.انجمن.

با.موضوع.مسائل.بانكی.و.با.تمرکز.بر.آيین.نامه.اجرايی.ماده.20.قانون.رفع.موانع.تولید.
در.خصوص.بدهی.های.ارزی.واحدهای.تولیدی.برگزار.شده.بود..

تالش انجمن برای داخلی سازی فوالدهای مورد 
نیاز خودروسازان

در راستای پیگیری های انجمن برای افزایش تقاضای صنایع مصرف کننده فوالد و با توجه به 
تجربه های موفق قبلی در این خصوص همچون تامین میلگردهای کالف صنایع مفتولی و 
فنر سازی و همچنین نبشی های مورد نیاز صنعت برق، جلسه ای با حضور معاونین و مدیران 
خرید شــرکت های ایران خودرو و سایپا و مدیران و نمایندگان شرکت های تولید کننده ورق 
های فوالدی در دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور آقای مهندس 
فاطمیان  مدیر کل این دفتر برای تامین ورق های فوالدی مورد نیاز خودروسازان برگزار شد. در 
این جلسه دبیر انجمن ضمن تشریح دستاوردهای جلسات گذشته بین تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان فوالد به ویژه در زمینه قطعات مورد نیاز خودروسازان، استفاده از الگوهای موفق گذشته 
برای گسترش تعامالت کارخانجات تولیدکننده و صنعت خودرو و داخلی سازی هر چه بیشتر 
محصوالت فوالدی مورد نیاز خودروسازان را خواستار شد که با توجه به صحبت های حاضرین 
و موافقت آقای مهندس فاطمیان، همین مسئله مورد جمع بندی قرار گرفت و مقرر شد جلسات 
تولیدکنندگان ورق های فوالدی و خودروســازان برای تامین داخلی نیازمندی های فوالدی 

صنعت خودرو با محوریت انجمن به طور منظم و مستمر برگزار گردد.

سه قرارداد مهم فوالد مبارکه در 
سفر ایتالیا

سه پروژه توسعه در گروه فوالد مبارکه با هزینه  900 میلیون 
یورو  به امضاي مدیر عامل فوالد مبارکه و طرف هاي ایتالیایي 
رســید. دکتر بهرام سبحاني با اشــاره به توافق نامه هایي که 
همزمان با سفر رییس جمهور کشورمان به ایتالیا به امضا رسید، 
اظهار داشت: طرح هاي توسعه شرکت هاي زیرمجموعه گروه فوالدمبارکه در فوالدهرمزگان، 
فوالد سپید دشت و نورد شهید خرازي فوالدمبارکه اصفهان برنامه ریزي شده بود که با توجه 
به روند رو به پیشرفتي که در موضوع برجام قابل مشاهده و در حال به نتیجه رسیدن بود ما را 
در گروه فوالدمبارکه بر آن داشــت تا از حدود یکسال پیش، مذاکره در خصوص مباحث مورد 
نظر خود را با طرف هاي خارجي برنامه ریزي نماییم. وی افزود: اهداف ما مشــخص است و 
اینکه در توسعه فوالد سپید دشت یا فوالدهرمزگان قرار است چه کاري انجام دهیم و یا اینکه 
در فوالدمبارکه اصفهان برنامه ما به چه صورت است همه مشخص و برنامه ریزي شده بود. در 
سفري که به همراه آقاي رییس جمهور، به عنوان نخستین سفر رسمي ایشان بعد از برجام به 
اتحادیه اروپا اتفاق افتاد، هیأتي اقتصادي شامل بازرگانان و مدیران شرکت هاي بزرگ کشور 
در زمینه هاي نفت و پتروشیمي و فوالد از جمله ایمیدرو و فوالدمبارکه همراه بودند که ضمن 
مشارکت در برنامه هاي مختلف فرصتي پیش آمد تا قراردادهاي اولیه این پروژه ها نیز امضا 
شود.مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه در تشــریح پروژه هاي مورد توافق گفت: این پروژه ها 
شامل توسعه فوالد سپیددشت است که در این قرارداد ریخته گري ورق نازک و نورد پیوسته 
مشابه تکنولوژي فوالد سبا با ظرفیت یک میلیون تن در سال برنامه ریزي شده و در پروژه دیگر 
توسعه نورد گرم شهید خرازي فوالدمبارکه اصفهان با ظرفیت سه میلیون تن در سال مدنظر 
قرارداده شده و در قرارداد دیگر هم توسعه فوالد هرمزگان شامل دو بخش بهسازي واحد موجود 
و ایجاد واحد جدید براي افزایش ظرفیت از یک و نیم میلیون تن به سه میلیون تن در سال مورد 
توافق طرفین قرارگرفت. سبحاني افزود: در کلیات و چگونگي انجام این سه پروژه با شرکت 
هاي بزرگ خارجي - اروپایي و عمدتا ایتالیایي به جمع بندي رسیدیم و براي اینکه بتوانیم از 
این فرصت پیش آمده و منابع مالي خارجي که در این سفر به پروژه هاي ایراني تخصیص داده 
مي شود بهره برداري کنیم، چارچوب این سه قرارداد را با طرف هاي خارجي توافق کردیم که 
جمع سه قرارداد بالغ بر 900 میلیون یورو مي شود. وی افزود: البته رقم هاي قطعي بعد از انجام 

مراحل نهایي مشخص مي شود.

فازهای اول و دوم کارخانه فوالد 
سبزوار به بهره برداری می رسد

رمضانعلی سبحانی فر،نماینده مجلس در حاشیه بازدید از طرح 
فوالد ســبزوار در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این طرح از 
خردادماه سال ۸9 کلنگ زنی شده و قرار بود پروژه ظرف مدت 
3۶ ماه به پایان برسد. وی با بیان اینکه متاسفانه بی توجهی های 

زیادی برای تامین اعتبارات این پروژه در این مدت شــده بود تصریح کرد: از سه سال گذشته 
تامین اعتبارات این پروژه در دســتور کار قرار گرفت. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه از این سال به بعد روند اجرایی پروژه سرعت گرفته است، تصریح کرد: با 
پیگیری های صورت گرفته اعتباری بالغ ۲۷0 میلیون یورو برای ادامه کار این طرح اختصاص 
یافته است. سبحانی فر با بیان اینکه این مجتمع ظرفیت تولید بیش از ۸۵0 هزار تن فوالد در 
سال را دارد، عنوان کرد: این مجتمع بزرگ فوالدی با سهم اولیه آورده ۲۵00 میلیارد ریالی به 
شرکت پارسیان ) بخش خصوصی( واگذار شد و این شرکت از طریق فاینانس شرکت چینی و 

با هزینه تمام شده ۱۵00 میلیارد تومان به بهره برداری کامل خواهد رسید. 

دنیلی و ایمیدرو،  پرشین متالیک 
را در چابهار تاسیس می کنند

رییس اتاق مشــترک ایران و ایتالیا گفــت: دانیلی و ایمیدرو، 
 شرکت مشترک در بخش معدن و صنایع معدنی را در چابهار 
تاسیس می کنند. قراردادی به ارزش ۲ میلیارد دالر بین سازمان 
توسعه و نوســازی معادن ایران )ایمیدرو( با شرکت معدنی و 
صنایع معدنی دنیلی ایتالیا به امضا رســید و قرار است شرکتی با نام پرشین متالیک )پرشین 
متالیکز( به  عنوان یک شرکت مادر تخصصی در چابهار تأسیس شود. به گفته وی 40 درصد 
سرمایه  گذاری مشترک آن برعهده ایمیدرو و ۶0 درصد بر عهده طرف ایتالیایی است. همچنین 
قرار است دو طرف در حوزه طراحی، مهندسی و آموزشی با یکدیگر همکاری مشترکی داشته 
باشند. پورفالح یادآور شــد: ایتالیا جزو چهار کشور صنعتی اروپا به ویژه در حوزه ماشین آالت 
مکانیکی، محصوالت فلزی و تجهیزات خودرو محسوب می شود. وی افزود: در اتحادیه اروپا ۲0 
درصد ساخت ماشین آالت در اختیار ایتالیایی هاست و 40 هزار نفر در رشته ماشین آالت و 9۵0 
هزار نفر در زمینه محصوالت فلزی کار می کنند. در عین حال بازار بزرگ روســیه و آمریکای 

جنوبی در این حوزه در اختیار ایتالیاست.

تولید آزمایشی کارخانه 
گندله سازی زرند 

با آغاز تولید آزمایشــی در کارخانه گندله ســازی زرند، اولین 
محصول این کارخانــه برای آزمایش کیفیت به صنایع پائین 
دستی تحویل شد. به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا 
و سیما ، معاون سیاســی اجتماعی فرماندار زرند گفت : تولید 
آزمایشی کارخانه گندله سازی زرند از ۲۲ دی آغاز شده است و اولین محموله از این تولیدات 
به وزن ۲00 تن برای تبدیل به محصوالت فوالدی به کارخانه فوالد بردسیر ارسال شد. آقای 
صادق زاده افزود : کارخانه گندله سازی این شهرستان با 9۶ میلیون یورو و ۲0 میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در زمینی به وســعت 30 هکتار در منطقه یزدان آباد زرند ساخته شد و زمینه 
اشتغال ۲40 نفر را به طور مستقیم فراهم کرد. وی با اشاره به اینکه کارخانه گندله سازی زرند 
ظرفیت تولید ۲ و نیم میلیون تن گندله را در سال دارد گفت: پس از طی مراحل بهره برداری 

آزمایشی و رفع نواقص احتمالی، بهره برداری رسمی از کارخانه به زودی آغاز می شود.
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دولت.تامین.می.شود..معاون.امور.معادن.و.صنايع.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.بیان.

اينكه.مشكل.فاينانس.پروژه.حل.شده.است،.گفت:.با.اين.وجود.انتظار.می.رود.سرمايه.
گذار.به.تعهدات.خود.عمل.کند..

2

خبر داخلی

 شماره 90  نیمه اول بهمن  ماه  1394 

اخبار انجمن

عکس نوشت

 شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.

چیالن: نشست خبری دکتر سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهاننمای تلخ دپو در کارخانجات فوالدی 
 با اهالی رسانه؛ 11 بهمن94
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سرخط خبرهای اقتصادی

قیمت هاي جهاني

 شماره 90  نیمه اول بهمن  ماه  1394 

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

به گزارش بولتن اخبار فوالد، معرفی بنگاه  های موفق اقتصادی و همچنین 
شركت های برتر فوالدی و معدنی در سال مالی 1393، در هجدهمین رتبه 
بندی موفق ترین شــركت های ایرانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی 

مشخص شد.  
بندی  دســته  طبق 
برتر  های  شــرکت 
ایران در ســال 94، 
در  بندی  رتبــه  این 
قالــب دســته های 
۱00تایی و به عنوان 
برتر  شــرکت   ۵00
ایران اعالم شــد. با 
ارائه  آمــار  به  توجه 
 شده از سوی سازمان 
صنعتی،  مدیریــت 
فــروش ۱00  حجم 
شرکت اول سال 94 
اطالعات  براســاس 

مالی ســال گذشته، بیش از ۶۱4 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حجم فروش ۱00 
شــرکت برتر سال پیش از آن، 3/ ۱۸ درصد رشد داشته است. ۱۵ شرکت باالی فهرست نیز 
حدود ۵0 درصد جمع فروش ۱00 شــرکت را شــکل می دهند که نشان دهنده درجه تمرکز 
در وضعیت شــرکت های بزرگ ایران است. محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی در این همایش درباره مالک ارزیابی شرکت ها افزود: شاخص، میزان فروش شرکت ها 
بود که از ۲0میلیارد تومان نباید کمتر باشــد. برای این منظور ۵00 شرکت برتر را به ۵ گروه 
۱00 تایی تقسیم کردیم و عالوه بر شاخص میزان فروش آنها را با ۲۷ شاخص دیگر نیز مورد 
ارزیابی قرار دادیم. محمدی به  طور خالصه ۲۸ شاخص یادشده را شامل، شاخص های اندازه 
و رشد شــرکت اعم از فروش و اشتغال و...؛ شاخص سودآوری و عملکرد؛ شاخص صادرات؛ 

شاخص های نقدینگی؛ شاخص های بدهی و شاخص های بازار معرفی کرد.

بانک ها، ثروتمندین شرکت ها
رئیس مرکز رتبه بندی شــرکت  های در این همایش اعالم کرد: در فهرســت ۵00شرکت، 
شرکت ها بر اساس شاخص میزان فروش به پنج دسته صد تایی تقسیم می شوند و شرکت های 
هر دســته براساس ۲۷شاخص با یکدیگر مقایسه و رتبه بندی شده اند. مجید درویش با اشاره 
به پر فروش ترین شرکت ها براساس ســال مالی گذشته ادامه داد: شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 30هزار میلیارد تومان پرفروش ترین شــرکت ســال ۱394 بود و پس از آن 
شرکت های نفت اصفهان، بانک ملی، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، 
بانک پارسیان ، شرکت ایران خودرو و پاالیش نفت تهران در رده های بعدی قرار گرفته اند. 

درویش با بیان اینکه شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملی و سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین دارای باالترین ارزش افزوده در سال گذشته بوده اند، گفت: طبق 
روال ســال های گذشــته باز هم بانک ها ثروتمندترین شرکت های کشور هستند و بیشترین 
دارایی شرکت ها به ترتیب در اختیار بانک های ملت، ملی، صادرات، تجارت و پارسیان است.

بانک ها، ثروتمندین شرکت ها
به گفته درویش به لحاظ فروش، بانک ها بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده اند 
به طوری که در مجموع، بانک ها ۵/ ۲۵ درصد، فرآورده های نفتی ۱۶ درصد، پتروشــیمی ۱۲ 
درصد، خودرو ۸/ ۵ درصد و فلزات اساسی 4/ ۵ درصد از فروش در تمامی رشته های صنعتی 

را بــه خود اختصاص دادند. به گفته درویش، از میان گروه های مختلف صنعتی، بیشــترین 
دارایی مربوط به بانک ها و موسســات اعتباری با سهم ۵۷ درصدی، پتروشیمی9/ ۶ درصد، 
ســرمایه گذاری های مالی ۸/ ۶ درصد و گروه فلزات ۸/ 3 درصد بوده است. از سوی دیگر به 
لحاظ سودآوری نیز بیشترین سودآوری به ترتیب مربوط به پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ(، 
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین)هلدینگ( و شرکت گروه گسترش نفت 

و گاز پارسیان)هلدینگ(، شرکت ارتباطات سیار ایران )هلدینگ( بوده است.

رتبه اول گروه فلزات اساسي در اختیار فوالد مبارکه  
بنابراین گزارش، شرکت فوالد مبارکه اصفهان عالوه برکسب رتبه اول گروه فلزات اساسي در 
بین شرکت هاي حاضر در رتبه بندی، در بخش باالترین ارزش بازار رتبه چهارم و در  بخش 
باالترین ارزش افزوده رتبه ششــم و رتبه چهاردهم در بخش فروش را به خود اختصاص داد 
و لوح شرکت برتر در بخش فلزات اساسي معاون تکنولوژي شرکت  فوالد مبارکه اعطاء شد.

توکافوالد در بین 10شرکت پیشرو
در رتبه بندی امسال ۱0 شرکت پیشرو نیز انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های پیشرو تغییر 
رتبه فروش شرکت های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است. فهرستی که 
بر اساس معیار اصلی فوق الذکر تهیه می شود، با توجه به معیارهای دیگری پاالیش می شود. این 
معیارها عبارت از وجود اطالعات شــرکت در رتبه بندی IMI-۱00 برای حداقل سه سال اخیر، 
منفی نبودن تغییر رتبه فروش شــرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت است. پس از انجام 
مراحل فوق، فهرست به دست آمده توسط کمیته ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد 
بررسی قرار گرفته و ۱0 شرکتی که بهترین نتایج را کسب کرده باشند، به عنوان شرکت های پیشرو 
شناسایی و معرفی می شوند. در انتخاب شرکت های پیشرو، این کمیته به سطح بلوغ شرکت ها توجه 
ویژه ای دارد. در مورد شرکت های بالغ، تغییر مثبت رتبه فروش یا حتی حفظ جایگاه دارای اهمیت 
بیشتری است. در رتبه بندی امسال شرکت اعتباری کوثر مرکزی، بانک انصار، شرکت پتروشیمی 
بندرامام، شرکت پتروشیمی مبین، بانک دی، شرکت سرمایه گذاری توکافوالد، بانک شهر، شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت مادر تخصصی 

گسترش صنایع غذایی سینا ۱0 شرکت پیشرو معرفی شده هستند.

فوالد خوزستان در بین 10 شرکت برتر صادرات گرا
در رتبه بندی امسال ۱0 شرکت برتر صادرات گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات نیز مشخص 
شــده اند. این شاخص از ترکیب سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش 
به دست می آید. بنابراین شرکت هایی که در سال مالی ۱393 صادرات داشته اند، بر اساس شاخص 
ترکیبی صادرات رتبه بندی شده اند. شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت 
پتروشیمی رازی، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی فجر، شرکت سیمان خزر، شرکت 

پتروشــیمی  صنایــع 
خلیج فارس، شــرکت 
خوزســتان،  فــوالد 
و  کیســون  شــرکت 
شــرکت پتروشــیمی 

سرمایه گذاری 
ایرانیــان ۱0شــرکت 
در  صادرات گرا  برتــر 
 ۱394 سال  رتبه بندی 

است.

مشخصاتمحصول

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
8.نوامبر2015
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45-4444-43/543-44/542/5-44/543/5-46/543/5-41/545/5-4340/5-47/542-4946/5-5248-5251-6551.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن
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260-260255-260255-270255-270265-270265-270265-275255-275270-275270-275270-300270-280صادراتی.روسیه-.FOB.دريای.سیاهورق.گرم

315-315310-315310-320310-320310-320310-320310-335310-335330-335330-335330-375330-365صادراتی.روسیه-.FOB.دريای.سیاهورق.سرد

355-350350-330340-330320-330320-315320-290310-290285-290285-292285-292285-292288-288صادراتی.چین-.FOBشانگهایورق.سرد

405-405395-405395-400395-400390-400390-400390-430390-430400-430400-430400-455400-425وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گالوانیزه
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275-275265-275265-285265-285280-285280-285280-300280-300290-300290-300290-325290-315صادراتی-.FOB.دريای.سیاهمیلگرد
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/كیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

 شماره 90  نیمه اول بهمن  ماه  1394 

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

0.419,00019,000

0.518,50018,500

0.617,90017,750

0.717,90017,750

0.817,90017,750

0.917,90017,750

118,00017,850

1.2518,80018,800

1.518,00018,000

218,00018,000

2.519,00019,000

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

213,33313,316

316,10016,283

416,50016,575

516,75016,550

616,45016,500

815,50016,500

1015,00015,500

1215,00015,500

1515,00015,450

2013,70013,600

2513,45013,450

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

6.513,55013,400

8******

1011,10010,900

1216,50015,250

1417,40016,600

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

312,20012,200

412,20012,200

512,20012,200

612,20012,200

812,20012,100

1012,10012,100

1212,50012,300

1517,00017,000

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

613,10012,700

812,50012,400

1012,60012,500

1212,60012,500

1413,15013,000

1614,40014,000

1822,70022,700

2022,70022,700

2222,50022,400

هفته اول بهمنهفته چهارم دیسایز

812,15012,150

1011,45011,350

1211,45011,350

1412,25012,050

1612,25012,050

1812,20012,050

2012,30012,150

2212,37012,000

2512,25012,100

2812,40012,150

30***11,650

3212,40012,150

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

حجم معامله نام كاالتولید كننده
)تن(

قیمت پایانی 
میانگین 

موزون )ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

12.20514.1001394/10/211394/11/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

4.99014.3501394/10/211394/11/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

11.51517.5001394/10/211394/12/29ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

75426.3001394/10/211394/12/29ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

25019.7521394/10/281395/01/28ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

6.66214.1001394/10/281394/11/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

4.90014.3501394/10/281394/11/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

9.45117.5001394/10/281394/12/29ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

1.53926.3001394/10/281394/12/29ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

7.79114.1001394/11/051394/12/29ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

1.75714.3501394/11/051394/12/29ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

3.26017.5001394/11/051395/01/31ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

4.69619.7521394/11/051395/01/31ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

85926.3001394/11/051395/01/31ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

حجم معامله نام كاالتولید كننده
)تن(

قیمت پایانی 
میانگین 

موزون )ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

6612.7001394/10/211394/10/26سبد.میلگردA3-12.32ذوب.آهن.اصفهان

1.10012.4001394/10/231394/10/30سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

26.00012.0001394/10/231394/10/28سبد.میلگرد.و.تیرآهنذوب.آهن.اصفهان

2.50012.3001394/10/271394/10/30سبد.میلگرد.12تاA3-32ذوب.آهن.اصفهان

38412.0001394/10/271394/11/01میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

30412.0001394/10/271394/10/30سبد.میلگرد.12تاA3-16ذوب.آهن.اصفهان

1.01211.2001394/10/281394/11/03سبد.میلگرد.A3-20.25ذوب.آهن.اصفهان

1.53012.0001394/10/301394/11/05سبد.میلگرد.12تاA3-20ذوب.آهن.اصفهان

13012.0001394/10/301394/11/05میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

6614.0001394/11/071394/11/14تیرآهن.12ذوب.آهن.اصفهان

20.00017.0101394/11/111395/03/31سبد.تیرآهن20و24ذوب.آهن.اصفهان

20.00017.0101394/11/111395/03/31سبد.تیرآهن22و27ذوب.آهن.اصفهان

51.00011.5001394/10/301394/11/30تختال.Cفوالد.خوزستان


