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انجمــن نــوردکاران فــوالد ایــران بــا اعــام حمایــت از کلیــات شــیوه نامه 
ســاماندهی بــازار فــوالد توســط این انجمن، از زوایای پنهــان انتقادات این 

روزهای فوالدسازان پرده برداشت. 

z حمایت انجمن نوردکاران فوالدی ایران از شیوه نامه جدید بازار فوالد
بــه گــزارش انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در بیانیه ای از شــیوه نامه 
جدید بازار فوالد که توسط دولت تهیه و تدوین شده است، حمایت کرده 
و اعام کرد بســیاری تا قبل از اباغ این شــیوه نامه، انگشــت اتهام را به 
ســمت نوردکاران می گرفتند و حاال که دولت در یک دســتورالعمل در حال 
پایــان دادن بــه منافــع رانتی در بازار فوالد اســت، برافروخته شــده و آن را 
مــورد شــماتت قــرار می دهنــد و بــه بهانه هــای واهی و حتی افت شــاخص 
معامــات بــورس در حالیکــه ایــن شــیوه نامــه هنــوز اجرا نشــده ســعی در 

ممانعت از اجرای آن دارند.
با شــیوه نامه اباغ شــده دولت و طرح در دســت تهیه و تدوین مجلس، 
رانت بسیاری در بازار فوالد محدود می شود. حاال اما برخی از افراد معلوم 
الحال با شانتاژ رسانه ای هم دولت، هم مجلس و هم منفعت و مصلحت 
مردم را با یک چوب می رانند و آن را قربانی منافع و مصالح خود می کنند.
فوالدســازان بــا واژگونــی و دســت کاری در بــازار و قیمــت  محصوالتشــان، 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه )ارادی یــا غیــرارادی( در حال تضییع حقــوق و منافع 
عمومــی هســتند و ایــن  درحالــی اســت کــه آن هــا تنها در راســتای خدشــه  
واردکردن به دولت و مجلس به دنبال حفظ رانت ها و منافع قبلی موجود 

در بازار هستند.
z پیشنهادات تکمیلی برای ساماندهی بازار فوالد

انجمن نوردکاران فوالدی ایران از شیوه نامه جدید ساماندهی بازار فوالد 
که توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور اباغ شده، حمایت کامل کرده 
و در راستای بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید و تشویق و کمک 
به اشتغال پایدار، پیشنهاداتی نیز به جهت همسان سازی طرح فوالد در 
دولــت و مجلــس مورد درخواســت انجمن نــوردکاران فوالدی ایران اســت. 
این انجمن در بســته ای پیشــنهادی 8 مورد را با ارایه ادله و مســتندات 

محکمه پسند تهیه و تدوین کرده که در ادامه آمده است:
1. درباره اصالح بند الف قیمت و ماده ۲: عاوه بر تعیین قیمت پایه، 
واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کاالی ایران جهت سوپاپ اطمینان و 
عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی  CIS  در نشریه متال 
بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصوالت و مواد خام 
زنجیره فوالد در بورس کاال تعیین شده )جذابیت صادرات مواد اولیه و خام 
بیشتر به دلیل ارزانی و تامین آن در کشور هست( در راستای جلوگیری 
از مهندســی قیمت، ســقف رقابت در بورس کاال به نحوی تامین شــود که 
در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت سفارش نرخ بیش از سقف قیمت 
جهانی امکان پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به جهت صیانت از تولید 
ملــی و عــدم خــروج ارزش افزوده از کشــور، حداکثر معــادل ۹۵ درصد نرخ 

جهانی آن در بازار داخل باشد. 

۲. دربــاره اصــالح مــاده ۷: عاوه بر تعیین حداقل محصوالت فوالدی در 
بــورس کاال بــه میــزان ۲۰ هــزار کیلوگرم، حداقل عرضــه محصوالت مقاطع 
طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش 
عظیمی از محصوالت فوالدی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و 
عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، در راستای تشویق 
و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصوالت همه واحدها در بورس کاال 
پیشنهاد می شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و 
شفافیت عرضه ها در بورس کاال را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی 

و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فوالد قرار نگیرند.
3. درباره اصالح ماده ۸: محصوالت مقاطع طویل فوالدی همانند تبصره 
مــاده ۳  از عرضــه در بــورس کاال معــاف شــود. فــروش مقاطــع طویل تحت 
نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کاال )با ثبت فاکتور 
فروش در سامانه بهین یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف 
کنندگان نهایی و پروژهای عمرانی به دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی 
و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران 
بــزرگ و قراردادهــای بلندمدت و عدم دسترســی مشــتریان به واحدها در 
بــورس کاال و جلوگیــری از هرگونــه رانــت و افزایــش قیمــت کاذب توســط 
دالالن و عمده مشــتریانی که ســاختار بازرگانی و واســطه ای در بورس کاال 
برای اینگونه محصوالت هست( الزامیست و سبب کاهش شدید قیمت 
و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصوالت نهایی 
در بورس کاال با توجه به مورد مشابه در خصوص عرضه ورق های فوالدی 
فــوالد مبارکــه، عمــل تبعیض  آمیــز بوده و جز افزایــش بی دلیل )بالغ بر ۱۲ 
درصد( به دلیل داللی و واســطه گری خریداران محصول نهایی در بورس و 
عرضه به مصرف کننده واقعی، با قیمت باالتر حاصل دیگری ندارد. ضمن 
آنکه فروش محصوالت نهایی توسط کارخانه های تولیدی خارج از بورس با 
نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی 
که کاال در بورس عرضه شــود، به دلیل جنســیت و ماهیت خریداران که 
تجــار و واســطه خواهنــد بــود، رصــد و پیگیــری و نظارت بر عرضــه بعدی و 
مهندســی قیمت آن قابل پیگری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و 

گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
4. اصــالح مــاده 11: عرضــه محصوالت نهایی فوالدی ابتدا منوط به خرید 
مواد اولیه )شمش و بیلت و بلوم( از بورس کاال باشد و عرضه محصوالت 

از خرید مواد اولیه وارداتی و یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود. 
5. اصــالح تبصــره ۲ مــاده 1۲: جهــت رعایــت و انجــام تبصــره مذکــور و 
عــدم مغایــرت بــا ماهیت آن )رقابت پذیــری در بازارهای هدف صادراتی و 
جایگزینــی صــادرات محصــوالت نهایــی بــا ارزش افزوده با خام فروشــی به 
میزان ۲۰ درصد(، صادرات محصوالت نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با توجه 
به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای 
تولیــدی مذکــور اختصــاص یابــد و در برنامــه تولید، لحــاظ و معاف از حجم 
عرضه در بورس کاال شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه 

در بورس کاال به آن اضافه  شود.

6. دربــاره اصــالح مــاده 1۷ آمــده اســت: عاوه بر اجرای مفــاد ماده فوق، 
بورس کاال موظف به افشای نام خریداران همه کاالهای زنجیره به تشکل ها 
و انجمن های متولی مربوطه در راســتای شفاف ســازی و نظارت و کنترل و 
همــکاری دقیــق بــا وزارت صمــت و نهادهای نظارتی شــود. بورس کاال فقط 
اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از 
هرگونه اعمال نظر انحصاری فوالدسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی 
عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معامات یا سقف قیمت 
با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه 

و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه نامه باشد.
۷. درباره اصالح تبصره ماده 1۸ آمده است: در تبصره مذکور عاوه بر 
نظــارت بــازار محصــوالت نهایی، کنتــرل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام 

شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود.
همچنین انجمن نوردکاران فوالدی ایران خواســتار پیشــنهاد الحاق بند 
جدیــد بــه شــیوه نامــه مذکور با عنوان ایجاد و تاســیس بورس اختصاصی 
محصوالت زنجیره فوالد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان 
محصــوالت نهایــی بــا هــدف متولی گــری و نظــارت انجمن هــای تخصصی و 
اصناف و نمایندگان مصرف کننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به 

دولت ارایه داده است.
در  توجیه پیشنهاد این بند الحاقی به شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد 
نیز آمده : یکه تازی بورس کاالی ایران که یک شرکت تجاری و اختصاصی و 
دارای حقوق مالکانه و در انحصارچند شرکت بزرگ فوالدساز و سهام عمده 
است، موجبات تبعیض شدید منافع و انحصارگرایی و شکل گیری رانت 
مالی و پارادوکس شــدید در مهندســی نظام عرضه و تقاضا در بازار شــده 
اســت. شــکل گیری فضای کنونی برخاف اصل ۴۴ قانون اساســی، بخش 
خصوصی کشور را به انزوا و از مشارکت در سرنوشت خود محروم و موجبات 
تضییع حقوق و منافع آنان را فراهم آورده است، بنابراین نوردکاران فوالدی 
ایــران معتقدنــد به دلیل گســتردگی صنعت در حوزه زنجیره فوالد کشــور 
)دومین قطب و اولویت اقتصادی کشور(، ایجاد بورس کاالیی کاماً شفاف 
با مشــارکت اعضای منتخب زنجیره فوالد کشــور و نماینده مصرف کننده 
نهایی ســبب ایجاد رقابت ســالم در کشــور و ســهولت و رونق اقتصادی در 

سال جهش تولید در راستای منویات رهبر انقاب می شود. 
z درخواست از دولت برای منع تاسیس واحدهای جدید نوردی

۸. در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن واحد تولیدی محصوالت نوردی 
در کشور موجود است که تنها 30 درصد آن فعال است: زیرساخت های 
تامیــن مــواد اولیــه، عرضــه و حمل و نقــل بــرای همین ظرفیت نیــز جوابگو 
نیســت، در هشــتمین بند بســته پیشــنهادی انجمن به دولت و در راس 
آن معاونــت وزارت صمــت در خواســت شــده تــا از اعطــای هــر گونــه مجوز 
جهت تاسیس واحدهای جدید یا طرح های توسعه نوردی توسط واحدهای 
باالدستی و یا نوردی )چه دولتی، چه خصوصی و یا خصولتی( ممانعت به 
عمل آودد و امید اســت با این دســتور کار، ســرمایه های ملی در این برهه 

حساس در مسیر نادرست به هدر نرود.

انجمن نوردکاران فوالدی ایران با حمایت
 از کلیات شیوه نامه بازار فوالد اعالم کرد

زوایای پنهان انتقاد فوالدسازان
 از شیوه نامه بازار فوالد

انجمن نوردکاران فوالدی ایران از اقدامات رانت زدای
دولت و مجلس در بازار فوالد حمایت می کند

مهندسی قیمت شمش فوالد در بورس 
کاال پوششی برای رسیدن به اهداف 

رییس انجمن نورد کاران فوالدی ایران

همین صفحه

نامه نوردکاران فوالدی به معاون اول رئیس جمهور

در راستای ارسال بسته 
پیشنهادی و حمایت از شیوه 
نامه بازار فوالد صورت گرفت

بازخوانی التهاب بازار فوالد در 8 ماه گذشته

چگونه توان 
صنعت فوالد 

جهش می یابد؟

مدیر عامل فوالد ناب تبریز  در گفت وگویی تشریح کرد

نقاط قوت و ضعف
شیوه نامه ساماندهی

بازار فوالد

صفحه۲

صفحه۳

صفحه۴
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بی مشتری ماندن شمش فوالدی در بورس کاال طی 
هفته گذشته، ناشی از اشتباه بودن سیاست های 
تنظیــم بــازار فــوالد در ماه هــای گذشــته بــوده و بــه 
دلیــل شــکاف قیمــت هــای پایــه بین بــورس و بازار 
است که رغبت مصرف کنندگان به خرید از بورس 
را کاهــش داده ،از ابتــدای ســال تــا نیمه آبان ماه با 
عرضــه قطره چکانی شــمش فــوالد در بورس قیمت 
ایــن محصــول به صورت تصاعــدی افزایش یافت و 
تــا جاییکــه فاصلــه بیــن قیمــت تمام شــده تولید و 
قیمــت فــروش بــه بیــش از ۳۰۰ درصد رســید و در 
ادامــه نیــز حتــی بــا وجــود افزایــش حجــم عرضه در 
هفته گذشته به دلیل باالبودن قیمت پایه شمش 
فوالدی نسبت به بازار و ممانعت از کاهش نرخ با 
تعیین کف قیمت ، معامله شمش با اقبال مواجه 
نشد این در حالیست که نورد کاران اغلب به دلیل 
ناتوانی در تامین مواد اولیه خود با ۵۰ درصد ظرفیت 
خود فعال هستند واگر قیمت پایه شمش فوالدی 
با واقعیت بازار منطبق شــود میتوانند نیاز خود را 

در بازاری شفافیت تامین کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نورد کاران فوالدی 
ایــران ، ســید احمــد رضــوی نیــک اظهــار کــرد: فوالد 
ســازان بدنبــال بهانه ای بــرای متوقف کردن عرضه 
هــای بــورس کاال و صــادرات ایــن مــاده خــام کــه بــه 
عنوان ماده اولیه نورد کاران است هستند و اینبار 
نیــز بــدون تقاضا ماندن کاالهایشــان در بورس کاال 
را بهانه ای برای تداوم روند صادرات و فروش های 
خارج از شبکه اعام کرده اند ، این در حالیست که 
قیمت پایه شــمش فوالد در بورس کاال حدود 7۰۰ 
تومــان در هــر کیلــو باالتــر از بازار اســت و انگیزه ای 

برای خرید نیست.
z بهانه تراشی فوالد سازان برای صادرات

رییــس انجمــن نــورد کاران فــوالدی ایــران افــزود: 
جالب است در چنین شرایطی به جای اینکه فوالد 
ســازان اولویت را تامین بازار داخل دانســته و بازار 
های صادراتی را مفری برای تامین ارز مورد نیاز واحد 

تولیدی خود بدانند مدام درحال بهانه تراشی برای 
خروج محصوالت از بورس کاال و یا به حداقل رسانده 

میزان عرضه ها هستند .
وی تاکید کرد: تقاضاهایی که در بورس کاال مطرح 
مــی شــود بــه رغم ادعــای انجمــن فوالد ســوداگرانه 
نیســت چــرا کــه بــورس کاال ســاز و کاری در پیــش 
گرفته که تنها تولید کننده حق حضور در معامات 
را بر اساس میزان تولید طی چند سال گذشته دارد 
و اغلــب هــم کمتــر از میزان تولیــد و در حد رفع نیز 
ضروری می تواند از بورس کاال خرید داشته باشد ، 
پس طرح تقاضای ســوداگرانه ، بورس کاال و وزارت 
صمت و تمام سیاست هایی که در این مدت برای 

تنظیم بازار اتخاذ شده را زیر سوال میبرد.
رضــوی نیــک اظهــار داشــت: طرح ایــن موضوع که 
صادرات شــمش فوالد خام به کشــور ارز آوری دارد 
و نــورد کاران مانــع ایــن ارز آوری هســتند از ســوی 
فوالدســازان عجیب نیســت اما ای کاش مشــخص 
میشــد چنــد درصــد ارزی که حاصل صــادرات فوالد 
خــام بــه کشــور بوده بــه بانک مرکزی ارجاع شــده و 
طی چه مدت زمانی ارز بازگشت داده شده است.

وی تصریــح کــرد: ارزآوری فــوالد ســازان در حالــی 
مطرح میشــود که با صادرات مقاطع ســاختمانی به 
دلیل ارزش افزوده ای که ایجاد شــده چندین برابر 
ارز آوری بیشتری صورت خواهد گرفت و اغلب نورد 
کارانی که صادرات انجام میدهند جزو صادرکنندگان 
نمونه کشور از سوی بانک مرکزی در بازگرداندن نرخ 

ارز به کشور هستند.
z  سود 300درصدی فوالد سازان و تداوم زیاده

خواهی ها 
رضــوی نیــک افــزود: در حالیکــه ایــن مــاده خــام 
)شمش فوالدی ( میتواند چندین واحدی تولیدی را 
در کشور فعال کرده و اشتغال زایی و ارز آوری ایجاد 
کند به دلیل سوداگری عده ای خاص و حفظ منافع 
شــخصی به جای ملی به بهانه تامین ارز قطعات و 
ماشــین آالت صادر شــده و در کشــورهای همســایه 

اشتغال ایجاد کرده تا جاییکه بر روی ماده خام ایران 
حساب کرده و واحد تولیدی نوردی ایجاد کرده اند و 
برای صادرات آن عوارض نیز وضع کرده اند این در 
حالیســت که در بســایری از کشور ها صادرات ماده 

خام ممنوع است.
رییس انجمن نورد کاران فوالدی ایران اظهارداشت: 
براساس آمار منتشر شده از سوی کدال هزینه تمام 
شــده قیمت شــمش در ۶ ماه نخســت ســال جاری، 
بــرای واحدهایــی که از ســنگ آهن در مســیر تولید 
شمش استفاده می کنند؛ کمتر از ۳8۵۰ تومان در 
هر کیلوگرم برآورد شده این در حالیست که شمش 
فوالدی تا اوایل تیرماه با سقف قیمت ۵۳۰۰ تومان 
در بورس کاال فروخته شد، اما از تیرماه با مهندسی 
قیمت، عرضه قطره چکانی و در نبود متولی مشخص 
در صنعــت فــوالد، زمینــه رشــد قابل توجه شــمش 
در بــازار بــورس کاالی ایــران فراهم شــد، تا جایی که 
شمش فوالد در بورس کاال حتی تا ۴۲ درصد باالتر 

از نرخ های جهانی در بورس کاال فروخته شد.
رضوی نیــک در ادامــه تاکیــد کــرد: موازنــه تولیــد 
و هزینــه تمــام شــده در بخــش محصــوالت نهایــی 
تفاوت می کند. ۹۱ درصد هزینه تمام شده میلگرد 
یــا محصــوالت طویل به تامین مواد اولیه اختصاص 
دارد. تفاوت میان شمش و میلگرد با احتساب سایر 
هزینه ها همچون حقوق و دستمز، هزینه های پرت 
و ســایر هزینه هــا، مجموعــا کمتــر از ۹ درصد برآورد 
می شــود. ایــن درحالــی اســت که در قســمت میانی 
زنجیره فوالد یعنی بخش فوالدســازی، ۳۰۰ درصد 

سود خالص حاصل می شود.
وی افزود: نوردکاران طی ماه های گذشته خواستار 
عرضــه ماهانــه یــک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شــمش 
فــوالد در بــورس کاال بودنــد. در حــال حاضر ظرفیت 
واحدهای نوردی عضو انجمن نوردکاران کشور ساالنه 
برابر ۱8 میلیون تن برآورد شده و انتظار آن میرود 
با عضویت سایر واحد های تولیدی تا پایان سال به 
ظرفیت تولید واحد های عضو انجمن نورد کاران به 

حدود ۲۳ میلیون تن در سال افزایش یابد.
شمش فوالدی تافته جدا بافته زنجیره فوالد  

وی تاکید کرد: براساس آمار منتشر شده از سوی 
مراجع داخلی و جهانی تولید فوالد کشــور در ســال 
جاری حدود ۱۱.۲ درصد افزایش داشته و انتظار آن 
میــرود بــه ۲۵ میلیون تن برســد؛ این درحالیســت 
کــه میــزان تولیــد و همچنین صادرات در واحد های 
نوری به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه با کاهش 

همراه بوده است.
وی تاکید کرد: نکته ای که اهمیت دارد این است 
که چه دلیلی دارد فوالد سازان تحت حمایت دولت 
مواد اولیه تولید خود را ریالی دریافت کرده ؛ هزینه 
نیروی انسانی خود را ریالی پرداخت کرده و از منابع 
ارزان انــرژی نیــز بهره منــد هســتند؛ امــا محصــول 
خــود رو بــا احتســاب ارز آزاد در بــورس بــه فــروش 
برســانند؟اما در همین شــرایط صنایع پایین دستی 

همچــون تولیدکننــدگان میلگــرد و تیرآهــن موظف 
هســتند محصــول خــود را براســاس قیمــت کشــف 
شــده شــمش در بــورس کاال و ۹ درصــد باالتــر از آن 
بــه فــروش برســانند. بــدون تردید در ســایه چنین 
موقعیتی بخش ابتدایی و انتهایی این زنجیره بسیار 
آسیب دیده شده است؛ اما وسط زنجیره توانسته 
توسعه یابد و رشد قابل توجهی را از آن خود کند.

رضــوی با اشــاره به عملکــرد واحدهای خودمصرف 
همچنین اظهارداشت : این واحدها شمش تولیدی 
خــود را در بــورس کاال عرضــه نمی کننــد چراکــه از 
این شــمش برای تامین نیاز خود و تولید محصول 
نهایــی بهــره می گیرنــد. اما قانون گــذار مجموعه های 
خودمصــرف را موظــف کرده کــه ۱۰۰ درصد محصول 
تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، اما متاسفانه 
این اقدام هم اجرایی نمی شــود. یعنی این واحدها 
از ابتدای سال جاری به بهانه خودمصرفی از عرضه 
کاال  بــورس  در  شــمش  تــن  میلیــون   ۳ از  بیــش 
خــودداری کرده انــد؛ در همین حــال محصول خود را 
هم در بورس عرضه نکرده اند. حال این سوال مطرح 
می شــود محصولی که در بورس کاال عرضه نشــده، 

صادر هم نشده، پس کجاست؟
z  ایفای تعهدات نورد کاران بیش از سقف تعیین

شده
رئیــس انجمــن نوردکاران فوالدی ایران در ادامه و 
بــا اشــاره بــه آمار عرضه شــمش و محصوالت نهایی 
فــوالدی در بــورس کاال گفــت: کل شــمش عرضــه 
شــده در بورس کاال از ســوی فوالدســازان طی ۶ ماه 
نخست سال جاری برابر یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن 
برآورد شــده اســت. محصوالت عرضه شده از سوی 
نــوردکاران نیــز برابــر یــک میلیــون و ۴88 هــزار تن 
گزارش شده است. این درحالی است که نوردکاران 
موظف شده اند برابر ۶۰ درصد ماده اولیه خریداری 
شده از بورس کاال، محصول نهایی را در این بازار به 
فروش برسانند. بدین معنی است که نه تنها نورد 
کاران بــه وظایــف خود پایبنــد بوده اند بلکه فراتر از 

تعهدات خود نیز عمل کرده اند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بورس کاال از افزایش 
عرضــه میلگــرد در رینگ معامــات ممانعت می کند 
که جای سوال دارد؟ نورد کاران هفته گذشته ۱۲۳ 
هزار تن میلگرد در رینگ معامات بورس کاال عرضه 
کرده انــد درحالــی کــه تنهــا ۱۶ هزار تــن آن خریداری 
شــده اســت. دلیــل نبــود خریــدار برای میلگــرد نیز 
قیمــت آن بــوده اســت. درحالــی کــه ما کــف قیمت 
را ۱۲۲۰۰ تومــان تعییــن کرده ایــم، بــورس کاال کــف 
قیمــت ایــن محصــول را برابــر ۱۳۲۰۰ تومان تعیین 

کرده است.
محصــول  از  محــدودی  میــزان  حــال  همیــن  در 
شرکت هایی که عرضه باالیی داشته اند، برای فروش 
در بورس کاال پذیرفته شده است. به عاوه آنکه از 
ورود عرضه هــای پاییــن )کمتــر از ۵۰۰ تــن( و بیش 

از ۲۰ هزار تن نیز جلوگیری به عمل آمده است.

سخن روز

رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در نامــه ای بــه اســحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهوری از شــیوه نامه اباغی دولت 
دربــاره ســاماندهی بــازار فوالد حمایت کرد. به گــزارش روابط عمومی 
انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران، احمد رضوی نیــک، رئیس انجمن 
نوردکاران فوالدی ایران در نامه ارســالی با اشــاره به شــرایط ســخت 
کنونی دولت در ســکاندار اقتصاد کشــور تصریح شــده، در چند روز 
گذشته و پیرو اباغ شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد توسط معاونت 
اقتصادی رئیس جمهوری، بســیاری از مدیران شــرکت های دولتی و 
به اصاح خصولتی فوالدســاز و عواملشــان در بدنه وزارت صمت که 
تا قبل از اباغ این شــیوه نامه، انگشــت اتهام کم فروشــی و اختال 

در بــازار فــوالد را بــه ســمت نــوردکاران می گرفتند ، حــال دولت را که 
طی دســتورالعملی در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فوالد 
و ایجاد آرامش و توازن قیمتی ســود درزنجیره فوالد می باشــد، مورد 
شــماتت قــرار می دهنــد و بــه بهانه هــای واهی و حتی افت شــاخص 
معامات بورس در حالی که این شــیوه نامه هنوز اجرا نشــده ســعی 
در ممانعت از اجرای آن دارند و با شــانتاژ رســانه ای هم دولت، هم 
مجلــس و هــم منفعــت و مصلحــت مــردم را با یک چــوب می رانند و 
آن را قربانی منافع و مصالح خود می کنند که قطعا منجر به تخریب 

چهره خادم دولت می شود.
رضوی نیک در نامه ارسالی به اسحاق جهانگیری ضمن حمایت کامل 

انجمن نوردکاران فوالدی ایران از شــیوه نامه جدید ســاماندهی بازار 
فوالد که توســط معاونت اقتصادی رئیس جمهور اباغ شــد، تصریح 
کرده اســت: این طرح را در راســتای بهبود محیط کســب  وکار و رفع 
موانع تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری 

از خام فروشی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار می داند. 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران ضمن ارسال بسته پیشنهادی این 
انجمــن در اصــاح بعضی از بخشــهای این شــیوه نامــه همکاری همه 
جانبــه خــود را بــه نمایندگــی از 7۰ شــرکت عضو و بالــغ بر ۹۰ درصد 
ظرفیت تولید مقاطع طویل فوالدی کشور در زمینه اجرای هرچه بهتر 

این شیوه نامه اعام کرده است.

نامه نوردکاران فوالدی به معاون اول رئیس جمهور
در راستای ارسال بسته پیشنهادی و حمایت از شیوه نامه بازار فوالد صورت گرفت

رییس انجمن نورد کاران فوالدی ایران در پاسخ به اتهامات فوالدسازان عنوان کرد :

مهندسی قیمت شمش 
فوالد در بورس کاال پوششی 
برای رسیدن به اهداف 
فرافکنی فوالد سازان برای ردگم کنی است
آمار های معامالت بورس کاال گویاست

آمارهــای رســمی از رشــد تولید محصــوالت معدنی در 
هفــت ماهــه ابتــدای ســال جــاری حکایــت دارد که بر 
مبنــای آن، تولیــد فوالد خام ایران به مرز ۱7 میلیون 
تــن رســیده و عــدد ۱۶ میلیــون و 7۰۰ هــزار تنی را به 
ثبت رســانده اســت. به گزارش شاتا، بر این اساس، 

تولیــد فــوالد نســبت بــه مدت مشــابه قبــل علیرغم 
تحریم های ســنگین اعمال شــده بر علیه شــرکتهای 
فوالدی، رشد ۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین 
تولیــد کاتــد مس نیز با ۱۶۹ هزار تن توانســته رشــد 
8 درصدی را نســبت به مدت مشــابه ســال قبل به 

ثبت برســاند. در عین حال، تولید شــمش آلومنیوم 
نیز رشد ۵۲ درصدی داشته و به ۲۳۱ هزار تن در 7 
ماهه ابتدای امســال رســیده اســت. همچنین تولید 
ســیمان نیز با رشــد ۱۴ درصدی، عدد ۴۲ میلیون تن 

را به ثبت رسانده است.

شاتا گزارش می دهد؛
تولید فوالد خام به مرز 
17 میلیون تن رسید



3تریبون نورد سال اول/ شماره اول /  آذر 1399

بازار فوالد در ســال جاری شــرایط پُرنوسانی را پشت سر 
گذاشت. این بازار به مانند دیگر بازارهای مصرفی از ناحیه 
نوســانات بازار ارز ناشــی از تحریم ها و اپیدمی کووید ۱۹ 
با فشار مضاعف نیز مواجه شد. البته التهاب بازار فوالد 
را بایــد در بهــم خــوردن تعــادل در فرآینــد عرضــه و تقاضا 
جستجو و واکاوی کرد؛ در آنجایی که با اعمال کارشکنی در 
سمت عرضه، تقاضا دچار مشکل و از این ناحیه قیمت ها 

هم دستخوش تغییرات جدی شد.
z پرده اول | فهم مسئله

برای درک چالش های پیش رو در بازار محصوالت فوالدی 
بهتر اســت در ابتدا چرخه زنجیره فوالد را به طور ســاده 
تشــریح کنیــم تــا با شــناخت مســئله، در راســتای جواب 
مسئله برآییم. برای شکل گیری محصول نهایی فوالد 7 
مرحله ضروری است تا زنجیره فوالد بتواند از ابتدا تا پایان 
پایدار بماند. در ابتدای زنجیره صنعت فوالد، کلوخه های 
ســنگ آهنــی از معــادن اســتخراج می شــوند و ســپس در 
فرآیندی به صورت سنگ آهن در اختیار تولیدکننده قرار 
می گیــرد؛ ســنگ آهــن هم یا به صورت فروش مســتقیم 
ســنگ آهــن دانه بنــدی شــده در دســتورکار تولیدکننــده 
معدنــی قــرار می گیــرد یــا در فرآینــدی دیگر به کنســانتره 
تبدیل می شود. تولیدکننده همچنین می تواند کنسانتره 
را مستقیم بفروشد یا اینکه در گام بعدی تولید، آن را به 
گندله تبدیل کند. بعد از آن، گندله می تواند به صورت 
مســتقیم فروختــه شــود یا اینکه با تــداوم فرآیند تولید، 
به شکل آهن اسفنجی درآید. فوالدساز آهن اسفنجی را 
به صورت اسلب، بلوم و یا بیلت )فوالد خام( درمی آورد 
و آن  را می فروشــد )البته آهن اســفنجی و فوالدخام خود 
قابلیــت فــروش مســتقیم را هم دارنــد(. البته این پایان 
زنجیره نیست، بلکه بخش باالدست، فوالد خام تولیدی 
را در اختیــار بخــش پاییــن دســت قــرار می دهد تــا بعد از 
فرآینــدی پیچیده، به شــکل محصــوالت و مقاطع فوالدی 
همچــون میلگرد، تیرآهن، نبشــی یــا ناودانی درآیند و در 

نهایت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد.
آنچه منطق اقتصاد بر آن تاکید می کند، این اســت که 
با تعادل در یک زنجیره و حفظ پایداری در سمت عرضه و 
تقاضا، چرخه می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و البته 
باید نفع همه ذی نفعان بازار را هم مدنظر قرار داد. در 8 
مــاه اخیــر در بازار فوالد ســمت عرضه وتقاضا بارها مختل 
و ملتهب و همسو با فشارهای بیرونی همچون نوسانات 
نرخ ارز ناشی از محدودیت های کرونایی و تحریمی بر این 
التهاب دمیده شده است. اتفاق اصلی در 7 ماه گذشته 
این بود که فوالدســاز )بخش باالدســت زنجیره فوالد( به 

بهانه ارزآوری، فوالد خام را به مانند همه سال های گذشته 
با توان بیش تر صادر می کرد؛ آمارها هم در تایید افزایش 
توان صادراتی فوالدسازان بوده است. بخش پایین دست 
)نــوردکار( هــم کــه نیاز خود را )شــمش فــوالدی( از بخش 
باالدســت تامیــن می کــرد، امســال با تشــدید کاســتی در 
تامین نیاز مواد اولیه ناشــی از کمبود عرضه و موجودی، 
چالش های عدیدی در تولید محصول نهایی به خود دید. 
در این بازه زمانی یکســاله، بخش پایین دســت به دلیل 
نزدیکی به مصرف کننده نهایی، همواره متهم بود که به 
دلیــل عــدم تامین نیــاز به موقــع مصرف کننده، منفعت 
آنــان را رعایــت نمی کــرد و از ایــن حیــث قیمت هــا هم در 
یک شرایط پُرنوسان به زیان عموم تمام می شد. اما نکته 
اساســی اینجاســت کــه، تعــادل در یــک زنجیــره و در یک 
چرخه تولیدی تنها متاثر و وابسته به بخش پایین دست 
نیســت، بلکــه اتفاقــاً ایــن بخــش باالدســت یــک زنجیره 
است که به دلیل در اختیار داشتن ماده خام و تکنولوژی 
پیچیده و به روز، باید با لحاظ پایداری توان کل صنعت، 
منفعت بخش پایین دست را مدنظر قرار دهد تا در پایان 
زنجیره، قیمت ها متاثر از مکانیزم عرضه و تقاضا، عادالنه 

و منطقی تعیین شود. 
z پرده دوم | اتفاقی که افتاد

همچنان که آمارها و گزارش های رسمی نشان می دهد، 
در 8 ماه گذشته تامین ماده اولیه )شمش فوالد( بخش 
پایین دست )نوردکار( بارها با چالش روبه رو شد و صدای 
بسیاری از تولیدکننده های بخش پایین دست را درآورد که 
بخش باالدست با عدم تامین ماده اولیه، عاوه بر اینکه 
چالش های عدیده ای را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده 
است، بلکه باعث شکل گیری التهاب در بازار فوالد شده 
که با نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم ها و اپیدمی کووید 
۱۹ بر این التهاب دمیده شــد. فوالســازان تاکید داشــتند 
کــه تولیدشــان را افزایــش داده انــد و صــادرات خود را نیز 
تامیــن کرده انــد، غافل از اینکه بخشــی از چرخه را مختل 
کرده انــد. اگــر چــه بخــش باالدســت تاکید دارد براســاس 
قاعده قانونی، عرضه های خود را در بورس کاال در شش ماه 
ابتدای امسال انجام داده  اما آمارها و واقعیت گویای چیز 
دیگری است. عدم تامین ماده اولیه بخش پایین دست 
)نوردکار( در بورس کاال باعث شد تولیدکننده برای حفظ 
تولید مجبور شود یا بخشی از تولید را به دلیل عدم تامین 
ماده اولیه از کار بیندازد و موقتا تعطیل کند، یا اینکه به 
بازار آزاد روی بیاورد تا ماده اولیه خود را با قیمت باالتری 
تامین کند که در هر دو وجه، در سمت عرضه محصوالت 
نهایی اختال ایجاد و به دنبال این بهم خوردگی، قیمت ها 

در پایــان زنجیــره بــدور از منطــق و انصاف وخــارج از اراده 
تولیدکننده، ملتهب می شد. 

بخش باالدست، فوالدخام تولیدی را در بازه زمانی مورد 
مطالعــه )8 ماه گذشــته( بــا مابه التفــاوت قیمت )فاصله 
قیمت تمام شده شمش فوالدی تا قیمت فروش ریالی و 
ارزی شمش فوالدی( بسیار معناداری به فروش می رساند، 
ایــن در حالــی اســت که این مابه التفــاوت قیمت )قیمت 
تمام شــده میلگرد تا قیمت فروش ریالی وارزی میلگرد( 
در بخش پایین دست بسیار پایین است. اگرچه بخشی 
از این فاصله به دلیل پایین آمدن هزینه تولید در بخش 
باالدست با توجه به تکنولوژی های روز فوالدسازان است 
و بخــش پایین دســت در ایــن زمینــه مشــکلی بــا بخــش 
باالدســت نــدارد امــا چالــش پیــش رو در پایــداری تعــادل 
زنجیــره اســت کــه بایــد ملزومــات آن نیــز رعایــت شــود. 
نخستین نکته در حفظ تعادل زنجیره، تامین مواد اولیه 
بخش های پایین دست توسط بخش های باالدست است 
تا تنها پس از تامین نیاز داخل، موتورهای بخش صادرات 
نیز فعال شوند و به تناسب همین قاعده، مسئله ارزآوری 
هم درآمد ایجاد کند و البته دوباره با برگشت درآمد ارزی 
به داخل چرخه، تولید این بار فعال تر و سودآورتر به روند 

خود ادامه دهد. 
در 8 ماه گذشــته )و چه بســا پیش تر هم همین قاعده 
رواج داشته( فوالد خام بدون توجه به تامین نیاز داخل 
صــادر شــد و ارزهــای صادراتــی آن نیز به چرخه بازگشــته 
اســت اما همین رویکرد باعث شــده بخشــی از زنجیره در 
پایین دســت بــا مشــکات عدیــده ای روبه رو شــود و حتی 
بخشی از تولیدات این بخش به تعطیلی کشانده شود. 
فوالدســاز اگر چه مدعی شــده افزایش تولید را در مســیر 
صادرات قرار داده و ارز آن را هم به گواه تایید بانک مرکزی 
به داخل آورده اما ناشی از رفتار او، سه اتفاق در این بازه 

زمانی رُخ داده است:
* اول اینکــه، بخــش عمــده ای از ماده اولیه )فوالد خام( 
بخش پایین دســت )نوردکار( تامین نشــد و تولیدکننده 
پایین دســت مجبور شــد، بخشــی از نیاز خود را با قیمت 
باال و غیرمنطقی از بازار آزاد تهیه کند که متناسب با این 
تصمیم، افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود را برای او 

به دنبال داشت.
* دوم اینکــه، بخــش اندکــی از مــاده اولیه عرضه شــده 
)فــوالد خــام( در بــورس کاال، بــا قیمت هــای باالتــر و گاهــاً 
باالتــر از قیمــت جهانــی )بــر مبنــای گزارش های رســمی و 
آمــاری( در اختیــار بخــش پایین دســت زنجیره )نــوردکار( 
قــرار می گرفــت کــه در آنجا هم ســود بخش پایین دســت 

مدنظر قرار نمی گرفت.
* ســوم اینکــه، متاثــر از دو رُخــداد بــاال، تولیدکننــده 
پایین دســت گاهاً مجبور شــده، یا بخشــی از تولید را به 
دلیــل نبــود مــاده اولیــه تعطیــل کنــد یا در یــک وضعیت 

بحرانی تر، کل فرآیند تولید را به تعطیلی بکشاند. 
حــاال امــا در این وضعیت، فوالدســاز بــه یُمن صادرات و 
فراغت از تعهدات مربوط به عرضه در بورس کاالی ایران 
با ســود باالیی مواجه شــده اســت )گزارش های مربوط به 
صورت های مالی فوالدسازان موجود در کدال این مسئله 
را تایید می کند( و بخش عمده ای از پایین دســت نیز به 
دلیل کمبود در سمت تامین مواد اولیه، نتوانست تولید 
را در مسیری قرار دهد که اوالً نیاز مصرف کننده داخلی را 
با قیمت مناسب تامین کند و دوماً بتوانند صادرات قابل 
توجهی را انجام دهد. آمار رسمی ظرفیت، تولید و صادرات 
باالی فوالد خام اگر چه خود یک جهش برای این صنعت 
به حســاب می آید امــا تجربه های پیش رو در اقتصادهای 
توســعه یافته گویای این اســت که باید از صادرات کاالی 
خام تا زمانی که نیاز داخل تامین نشود، برحذر بود و بعد 
از تامیــن نیــاز داخل، صادرات را با ارزش افزوده باالتر در 

بخش های بعدی زنجیره انجام داد. 
آنچــه در قاعــده مطلــوب می تــوان بــه عنوان نســخه در 
اختیار سیاســت گذار گذاشــت، این اســت که شــکوفایی 
در هر صنعتی برای اینکه بیشــینه اشــتغال و ارزآوری را 
بــه دنبال داشــته باشــد و بــه کمک سیاســت گذار درآید، 

این است که: 
اوالً تعادل زنجیره از ابتدا تا انتهای زنجیره با حفظ تامین 
مواد اولیه بخش پایین دست مدنظر قرار گیرد. ثانیاً برای 

ارزش افزوده بیش تر، ارزآوری و صادرات در بخش پایانی 
زنجیره متمرکز شود. البته مطمئناً در صورت تامین نیاز 
داخل و وجود ماده خام مازاد، مکانیزم صادرات می تواند 
تــوان بنگاه هــا را بــرای رقابــت در عرصــه جهانــی فزونــی 
بخشد و مانعی هم نخواهد بود. اکنون که زنجیره فوالد 
توانســته بــه اتــکا و برآیند تــوان داخل ســرپابماند و نیاز 
وارداتی خود را در یک دهه اخیر برطرف کند، بهتر است 
این توان در خدمت کل صنعت قرار گیرد تا در یک چرخه 
کامل، صنعت فوالد بیش تر خودنمایی کند و توان رقابتی 

بیش تری هم در مقیاس وسیع شکل دهد.
حــاال امــا ســه قــوه مجریــه )دولــت(، مقننــه )مجلس( و 
قضاییه )دادگری( پس از آزمون و خطا در سیاست گذاری ها، 
قانون گذاری ها و نظارت گری ها در سالیان اخیر انبوهی از 
تجربیات را در اختیار دارند که قرار است آن را در یک طرح 
– الیحه ســاماندهی بازار فوالد به منصه ظهور برســانند 
کما اینکه در هیمن خصوص شیوه نامه تنظیم بازار فوالد 
از ســوی معاونت اقتصادی ریســت جمهوری نیز به وزیر 
صمــت و اقتصــاد اباغ شــده و انتظــار آن میرود معاونت 
معدنی وزارت صمت با تکیه بر این شــیوه نامه آن را به 
عنــوان نقشــه راه قــرار داده و بــا اختیاراتی کــه دارد نقاط 
ضعف و مغفول آن را پر کرده و بتواند به شــیوه درســت 

و منطقی بازار فوالد را به تعادل برساند.
z پرده آخر | راه حل با تجربه جهانی

تجربه کشــورهای چین، هند، تایلند و ترکیه به عنوان 
کشــورهایی کــه توانســتند در صنعت فــوالد جهش قابل 
ماحظــه ای داشــته باشــند، گویــای ایــن اســت کــه در آن 
کشــورها بــا آزادســازی مقــدم بر خصوصی ســازی، ابتدا تا 
انتهای زنجیره، با سیاست پرهیز از قیمت گذاری دستوری، 
در خدمــت بنگاه هــا و افزایــش تــوان بخــش خصوصــی 
بوده اســت. بنگاه ها در هر بخشــی از زنجیره اگر بدور از 
مداخــات سیاســت گذار، آزادانــه بــه دنبال ســودآوری با 
لحــاظ حفظ رقابت باشــند، چه بســا می تواننــد توان خود 
را دو چنــدان کننــد. امــا تجربه سیاســت گذاری های ما در 
عرصــه قیمت گــذاری در چهار دهه اخیر نشــان می دهد با 
اعمال قیمت گذاری دستوری و تکلیف به بنگاه ها، عاوه 
بــر اینکــه در انحــراف قیمت هــا بــه عنــوان نشــانگر بــازار 
گام برداشــته ایم، بلکــه بــا اعمــال سیاســت های تکلیفی 
و حمایت هــای گاهــاً نابه جا، توان واقعی را از تولیدکننده 

نیز گرفته ایم.
تجربه جهانی همچنین به ما نشان می دهد که تولیدات 
در بخــش نهایــی زنجیــره  بــه دلیل ارزش افــزوده بیش تر 
همــواره بــا حساســیت بیش تــری از ســوی سیاســت گذار 
روبــه رو بــوده اســت. مطالعات این تجربه ها بــه ما یادآور 
می شود که بیشترین جهت حمایتی نیز در همین بخش 
متمرکــز بــوده اســت. در واقــع طبق یک قاعــده اقتصادی 
هــر چقــدر یک مــاده تولیدی به محصــول نهایی نزدیک تر 
شــود، ســود آن در بخش پایانی به دلیل پیچیدگی ها در 
فرآیند و افزون شدن سود در هر فرآیند، فزونی می یابد. از 
این جهت، سیاست گذاری ها در اغلب کشورهای توسعه 
یافته، نیز هم  سو با خط مشی سودآوری بنگاه ها و ارزآوری 
باالتر آنان چیده شده  است، چرا که در هر صورت چرخه 
اقتصاد را قوت می بخشد. در این وضعیت، سیاست گذار 
در اخذ مالیات و اعطای تخصیص اعتبار حمایت ها را به 
نحوی اعمال می کند که اوالً زنجیره متوقف نشود و دوماً 
با حفظ تعادل، سودآوری به موقعیت بیشینه در زنجیره 
ارتقا یابد. به همین دلیل، بســته های تشــویقی همچون 
یارانه های صادراتی یا امتیازات صادراتی و یا معافیت های 
مالیاتی نیز به گونه ای اعمال شــده که فشــار را را از روی 
تولیدکننــده بــردارد. تولیدکننده هم با خیالی آســوده با 
استفاده از اعتبارات موجود و نبود هزینه  های سرسام آور، 

در تامین نیاز داخل و افزایش صادرات گام می بردارد.
اکنون اما از تمام بازیگران بازار و ذی نفعان صنعت فوالد 
انتظــار مــی رود بــا بازخوانــی تجربه های جهانی، نســخه ای 
منطبــق بــا حــال و وضعیــت کنونــی زنجیــره فــوالد تجویز 
کنند، زیرا که تنها با پایداری زنجیره و تعادل آن می توان 
در راستای تامین نیازهای مصرف کنندگان گام برداشت. 
حفظ و تعادل زنجیره هم می تواند توان صنعت را فزونی 
بخشد و هم می تواند با سودآوری و ارزآوری بنگاه ها، به 

یاری اشتغال نیز بشتابد. 

بازخوانی التهاب بازار فوالد در 8 ماه گذشته

چگونه توان صنعت 
فوالد جهش می یابد؟
 تعادل از ابتدا تا انتهای زنجیره فوالد 
با حفظ تامین مواد اولیه بخش پایین دست
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براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، فوالدســازان باید کل تولید خود را و نوردکاران ۶۰ درصد شــمش خریداری شــده از بورس 
را در بــورس کاال عرضــه کننــد. همانطــور کــه از جــدول بــر می آیــد، فوالدســازان تنها ۱۶ درصد شــمش تولیدی خــود را در بورس 
عرضه کرده اند که درصورت احتساب واحدهای خود مصرف این عدد به باالتر از ۳۰ درصد نمی رسد، در صورتی که نوردکاران 

با احتساب سایر محصوالت از جمله نبشی و ناودانی بالغ بر 7۰ درصد شمش خریداری شده را در بورس عرضه کرده اند.
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عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران مطرح کرد

ضعف های شیوه نامه بازار 
فوالد قابل رفع است 

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
معتقد است  ضعف های شیوه نامه بازار فوالد قابل 
رفع است اما طرح مجلس باید کارشناسی شود.

 به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فوالدی 
ایــران، مصطفــی عبداللهــی، عضــو هیــات مدیــره 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران در خصوص شــیوه 
نامــه ســاماندهی بــازار فــوالد که چند روزی اســت 
توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری اباغ شده 
است، گفت: باید بگویم شیوه نامه مزبور می تواند 
جلوی رانت ها را بگیرد و البته با این قید که همه 
مــواد اولیــه و خام باید در بورس کاال عرضه شــود، 

می تواند با شفافیت همراه شود. 
به گفته عبدالهی البته چالشی که با شیوه نامه 
شــکل می گیــرد ایــن اســت کــه عرضــه محصوالت 
فــوالدی در بــورس کاال منــوط بــه ایــن نشــده کــه 
تولیدکننــده )نــوردکار( هــر چقدر شــمش یــا مواد 
خــام دریافــت می کنــد، به همان نســبت محصول 
نهایــی را در بــورس کاال عرضــه کنــد. بــا تمــام ایــن 
اوصاف از دید وی به نظر می آید کلیات شیوه نامه 
به منافع کل زنجیره کمک می کند و اشکاالت اندک 
شــیوه نامه هــم در فرآیند زمان بــا اندوخته تجربه 

قابل رفع است.
ایــن عضــو انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در 
خصوص طرح در دست تهیه مجلس که قرار است 
ســاماندهی بازار فوالد را دســتور کار قرار دهد، نیز 
تصریــح کــرد: ایراداتی همچنان وجود دارد. کلیات 
طرح در دست تهیه مجلس خوب ارزیابی می شود 
اما طرح با ضعف هایی مواجه است که قانون گذار 
بایــد ایــن ضعف ها و کاســتی ها را برطرف کند. در 
طــرح مجلس، سیاســت گذار معافیت مالیاتی کل 
زنجیره فوالد را برای صادرات برداشته است، این 
در حالی اســت که تجربیات کشــورهای صنعتی و 
توسعه یافته نمایانگر این است که سیاست گذار 
از سویی بر سر صادرات مواد خام و اولیه عوارض 
اعمال می کند و معافیت های مالیاتی و صادراتی را 
بر می دارد و از ســوی دیگر، با اعمال معافیت های 
مالیاتی و ایجاد مشوق ها، محصول نهایی را به دلیل 

ارزش افزوده ترغیب به صادرات می کند.
عبدالهی با اشاره اینکه در تمام بازارهای دنیا به 
دلیل گســتردگی و پراکندگی مشــتریان و افزایش 
بروکراسی ها محصوالت نهایی وارد بورس نمی شود، 
عنوان کرد: تجربه جهانی نشان می دهد تنها مواد 
خام و اولیه وارد بورس می شــود تا با شــفافیت و 
مکانیزم عرضه و تقاضا، تولیدکننده بتواند بدون 
دغدغــه مــواد اولیــه خود را تامین کند و در نهایت 
محصــول نهایــی را در رقابت به فروش برســاند. از 
تقابــل همیــن رقابــت در بازارهاســت که قیمت ها 
می توانــد کاهــش یابــد و محصول نهایی با رضایت 

بدست مصرف کننده برسد. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: از طرح مجلس و 
شیوه نامه دولت، دستورالعملی با مخرج مشترک 
یکســان تهیــه و تدوین شــود که برآینــد نهایی آن 
در راســتای تجربه هــای موفــق جهانــی، عرضه همه 
مــواد اولیــه زنجیــره فوالد در بــورس کاال و افزایش 
صادرات محصوالت نهایی باشــد. شــیوه نامه بازار 
فــوالد در قالــب دســتورالعمل می تواند در یک بازه 
زمانی ۶ ماهه تا یکساله تغییر کند اما تغییر قانون 
بــا پروســه ســخت تری همــراه اســت، از این جهت 
امیــد اســت در قانــون مجلس نظرات کارشناســی 
و تخصصــی اعمــال شــود کــه در پایــان بــه ضــرر 

تولیدکننده نباشد.  

شــیوه نامــه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای فــوالد 
اگــر چــه دارای ایراداتــی هســت امــا در مجمــوع بــا 
مولفه هــای مثبتــی که دارد، مطلوب نظر واحدهای 

نوردی است.
نــوردکاران  روابــط عمومــی  انجمــن  گــزارش  بــه   
فــوالدی ایــران، کریــم رحیمــی، عضو هیــات مدیره 
انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران بــا اشــاره اینکه، 
شــیوه نامــه ســاماندهی عرضه و تقاضــای فوالد در 
مقایســه با طرح مجلس منســجم تر، هماهنگ تر و 
قابل اجرایی تر است، اظهار کرد: با وجود ارایه نقطه 
نظرات کارشناســی در طرح مجلس، در کمیســیون 
صنایــع ایــن طرح دچار تغییرات عدیده ای شــد که 
مستلزم چکش کاری های تخصصی است و در این 
خصــوص طــرح مزبور بایــد مجددا بازبینی شــود تا 
بتواند قابلیت اجرایی داشته باشد. با این وصف، 
شــیوه نامه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای فــوالد به 
نظر منسجم تر، هماهنگ شده تر و قابلیت اجرایی 

داشته باشد.
شــاخصه  مهمتریــن  اینکــه  اشــاره  بــا  رحیمــی 
مثبت شــیوه نامه مزبور، جلوگیری از خام فروشــی 
مــاده خــام و اولیــه اســت، تصریح کرد: اگــر تمامی 
واحدهای تولیدی )دولتی، خصوصی و یا خصولتی( 
شــمش های فوالدی یا فوالد خام خود را به بورس 
کاال بیاورنــد، می تواننــد بــه متعــادل ســازی قیمت 
مواد خام و محصول نهایی کمک کنند و در نهایت 
باعث می شوند بازار فوالد به سمت تعادل حرکت 

کند.
مدیرعامــل فــوالد نــاب تبریز معتقد اســت نکته 
مثبــت دیگــر شــیوه نامه، گره خــوردن قیمت گذاری 
مــواد و محصــوالت در زنجیــره فــوالد به قیمت های 
جهانی اســت که عما امکان مهندســی قیمت را از 
دســت فوالدســازان خارج می کند. به گفته رحیمی 
عمده تریــن مؤلفــه مثبــت منــدرج در شــیوه نامه، 
جلوگیــری از خــام فروشــی مــواد خام و مــواد اولیه 
و متعادل ســازی بازار داخلی با تبعیت از بازارهای 
جهانی اســت که باعث می شــود واحدهای تولیدی 
بــا شناســایی بازارهــا، روی اهــداف صادراتــی خــود 

متمرکز شوند.
البته عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 
ایــران تاکیــد دارد شــیوه نامه ســاماندهی عرضــه 
و تقاضــای فــوالد ایراداتــی دارد کــه  ایــن ضعــف را 
می تــوان در مــاده 8 بــه وضوح دید؛ سیاســت گذار 
در ایــن مــاده روی عرضــه همــه محصــوالت فوالدی 
در بــورس کاال تاکیــد دارد، در شــرایطی کــه بــازار 
آهن آالت کشور به صورت سنتی فعالیت می کند 

و امــکان اینکــه تمامی گریدها و محصوالت فوالدی 
به دلیل نوع مصرف کننده ها و پراکندگی مشتریان 
به بورس بیایند، مقدور نیست، چرا که زیرساخت 
چنیــن  بــرای  آهــن آالت  بــازار  کل  و  کاال  بــورس 

سازوکاری بسترسازی نشده است.
رحیمی برای تبیین این مســئله تصریح می کند: 
را  خــود  محصــول  کــه  زمانــی  نــوردی  واحدهــای 
می فروشــند در قالــب ظرفیت بــه ظرفیت اجناس 
را می فروشــند، درحالی که واحدهای ذوبی معموالً 

فــروش خــود را به صــورت پارتی با مقیاس و حجم 
متفــاوت می فروشــند. بنابراین اگر همه واحدهای 
تولیدی در زنجیره فوالد بخواهند محصوالت خود 
را در بــورس کاال عرضــه کننــد و بفروشــند، اوالً در 
عمل غیرممکن است و دوماً سهم بازار خود را که به 
صورت مویرگی در اختیار دارند، از دست می دهند. 
از دید رحیمی این ماده مندرج در شــیوه نامه باید 
اصاح شــود و یا حداقل شــرایطی فراهم شــود که 
باقیمانــده عرضــه محصوالت فوالدی یا مازاد آن به 
صــورت مچینــگ در بازار فروخته تا فشــارها از این 

ناحیه از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن نــوردکاران فــوالدی 
ایــران در خصــوص دیگــر ضعف هــا در شــیوه نامه 
مزبور می گوید: در این شیوه نامه در یکی از بندها 
آمده است که تشکل های تخصصی عضو هستند 
امــا فاقــد رأی انــد، از ایــن حیــث بــه نظــر می رســد 
مجموعــه و بدنــه دولت همچنــان بخش خصوصی 

بخــش  در  رحیمــی  نمی شناســد.  رســمیت  بــه  را 
دیگــری از صحبت هایــش هم گفت: بر مبنای آمار 
رســمی بورس کاالی ایران، در برهه ای از ســال، هر 
تن شــمش )فوالد خام( عرضه شــده در بورس کاال 
۲۰ تــا ۳۰ دالر باالتــر از نــرخ جهانــی بــود و همیــن 
مسئله باعث شد تولیدکنندگان )به دلیل آنچه که 
افزایش هزینه تامین مواد اولیه نامیده می شــود( 
بازارهای صادراتی را در کشورهای همسایه از دست 
بدهند. البته اگر تناژ قیمت مواد خام و محصوالت 

نهایــی صادراتی را مشــاهده کنید، متوجه اختاف 
صادراتی خواهید شد. براساس آمارهای موجود، در 
یکســال گذشــته نزدیک ۲ درصد فروش مواد خام 
کاهش یافته، این در حالی است که در همین باره 
زمانــی فــروش محصوالت نهایــی ۴۰ درصد کاهش 

یافته است.
مدیرعامــل فوالد ناب تبریز همچنین تاکید کرد: 
میان طرح مجلس و شــیوه نامه ســاماندهی عرضه 
و تقاضــای فــوالد وجه اشــتراکات خوبــی هم وجود 
دارد اما در عمل، شــیوه نامه مزبور بیشــتر مطلوب 
نظر واحدهای نوردی خواهد بود. وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد انجمن نوردکاران فوالدی با پیگیری 
بــرای اصــاح مــاده 8 شــیوه نامه راهکار مناســب و 
تمهیــدات ویــژه ای را بــا همــکاری دولــت و مجلــس 
ارایــه دهــد تا در آینــده واحدهای تولیدی با عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال با مشــکل مواجه 

نشوند.

شــیوه ســاماندهی عرضه و تقاضای فوالد اگرچه 
دارای ضعف هایــی اســت امــا می توان آن را شــروع 

یک رفتار متعادل گرایانه دانست.
 به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران، علی محمد ابویی مهریزی، عضو هیات مدیره 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران با حمایت از کلیات 
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فوالد گفت: 
شــیوه نامه ســاماندهی بــازار فــوالد بــا وجــود نقاط 
ضعفی که دارد، درصورتی که اراده ای برای آن وجود 
داشته باشد، قابلیت اجرایی دارد. ابویی مهریزی 
با بیان اینکه این شیوه نامه مورد قبول کمیسیون 
صنعــت و معــدن اتاق بازرگانی ایران هم هســت، 
اظهار کرد: در این شیوه نامه از نگاه یک جانبه گرایی 
به صنعت فوالد پرهیز شده و سیاست گذار سعی 

کرده زنجیره فوالد را به صورت یکدست ببیند.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن نــوردکاران فــوالدی 
ایران البته دو ضعف را در شــیوه نامه مورد اشــاره 
قرار می دهد، نخستین مورد این است که در این 

شــیوه نامه نقــش بورس کاالی ایــران باید تعدیل 
شــود، چرا که بورس کاال یک شــرکت خصوصی و 
این در حالی است که نظر آحاد مردم باید مدنظر 
قــرار گیــرد. دوم اینکــه بــه نظــر می رســد ضمانــت 
ســوی  از  شــیوه نامه  اجــرای  بــرای  الزم  اجرایــی 
سیاست گذار مورد لحاظ قرار نگرفته است. ابویی 

مهریــزی در توضیح و تشــریح ایرادات شــیوه نامه 
می گوید: در بســیاری از موارد دســتورالعمل هایی 
از ســوی باالتریــن قــدرت اجرایــی ســتاد تنظیــم 
بــازار کــه منافــع بخــش خاصــی هــم در آن دیــده 
نمی شود، مصوب می شود اما متاسفانه بازیگران 
و ذی نفعــان آن مصوبــه زیــر بــار اجــرا نمی رونــد، 
زیــرا کــه گاهــاً ضمانــت اجرایــی الزم در آن مصوبه 
یــا دســتورالعمل مورد لحاظ قــرار نمی گیرد. از دید 
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
شــیوه نامه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای فــوالد 
شروع یک رفتار متعادل گرایانه است اما دولت و 
مجلس باید دنبال اجرا باشند نه مصوبات زیرا که 
مصوبات به تنهایی نمی تواند آالم درد صنعتگران 
و تولیدکنندگان باشــد. ابویی ابراز امیدواری کرد 
بــا ورود مجلــس و دولت به این حوزه، ضعف ها و 
کاستی ها در اجرا نمایان و شیوه نامه در نسخه های 
اصاحــی در مســیری کــه در راســتای منافــع ملــی 

است، متعادل شود.  

محمدعلی ابویی مهریزی عنوان کرد

شیوه نامه بازار فوالد شروع یک رفتار متعادل گرایانه است

مدیر عامل فوالد ناب تبریز  در گفت وگویی تشریح کرد

نقاط قوت و ضعف شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد


