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كيفـيت
تعهــد  مـاست

در حالی مبنای قیمت گذاری فوالد طبق شیوه 
نامه بر اســاس 80 درصد نرخ صادراتی کشــور 
های ســی آی اس بر اســاس آخرین هفته ماه 
قبل میالدی مورد محاسبه قرار گرفته است که 
این همه پیچیدگی برای قیمت گذاری آن هم 
بــرای صنعتــی که تقریبا وابســتگی به واردات 
ندارد عجیب است ؛ ایران جزو ده کشور برتر 
تولیــد کننــده دنیــا قرار دارد که با رشــد تولید 

این رقم مدام در حال ارتقا نیز هست .
z چرا سی آی اس مبنای قیمت گذاری قرار گرفته ؟

بــه گــزارش روابط عمومی انجمــن نورد کاران 
فــوالدی ایــران ؛ در صنعتی که این همه تالش 
برای بومی سازی قطعات صورت گرفته و تقریبا 
بیشتر قطعات و تجهیزات خطوط تولید فوالد 
نیــز در داخــل طراحــی وتولیــد می شــود با یک 
حرکت اشتباه همچنان باید وابسته بیگانگان 
باشــیم . میزان تولید کشــور های سی آی اس 
بــدون در نظــر گرفتــن روســیه بســیار کمتــر از 
ایران است به طوریکه در 11 ماهه سال 2020 
میالدی میزان تولید شمش فوالدی این کشور 
ها)بــالروس ،  قزاقســتان ، مولــداوی ،اوکراین 
و ازبکســتان ( جمعــا 25 میلیــون و 705 هــزار 
تن شد این در حالیست که در مدت یاد شده 
تولید فوالد خام ایران 26 میلیون و 369 هزار 
تن هزار تن شده است که حاکی از این است 
کــه ایــران به تنهایی از 5 کشــور بیشــتر تولید 
کرده اما مشــخص نیســت به چه دلیل مبنای 
قیمت گذاری محصوالت زنجیره فوالد در ایران 
قرار گرفتند . با این شیوه پیش رفتن در واقع 
به بازار های بین المللی سیگنال میدهیم ،در 
حالیکه معموال اســتراتژی فروش در بازار های 

جهانی امری داخلی و پنهانی است .
بهره گیری معیوب از قیمت های سی آی اس

از سویی این بهره گیری معیوب از قیمت های 
جهانــی بــا تاخیر یک ماه به ایران میرســد این 
در حالیســت که ســایر فاکتور ها نظیر نرخ ارز 
لحظه ای نوسان پیدا میکند و این تاخیر زمانی 
باعــث شــده تــا حتی کارشناســان ایمیــدرو در 
کانال خبری خود در فضای مجازی خرید فوالد 
در شــرایط فعلی را ســود آورترین بیزنس دنیا 
معرفــی کننــد و از ســود 26 درصــدی تضمینی 
خبــر دهنــد ، جالب اینجاســت که با مبنا قرار 
دادن یــک هفتــه بــرای قیمت هــا که آن هم با 
شــیطنت انجــام شــد چــرا کــه روز اول و  آخــر 
هفتــه لحــاظ نشــد و تنهــا روزی مبنــای قیمت 
هــا قرارگرفــت کــه درآن فاصلــه بین شــمش و 
میلگــرد درکمتریــن حالــت خــود قرار داشــت و 

در واقــع قیمــت میلگرد اصال اعالم نشــده بود 
بلکــه مربــوط به قیمت های هفته قبل بود اما 
مشــخص نیســت که چرا وزارت صمت بیشتر 
گرایش به سمت یک بخش از زنجیره فوالد را 
دارد البته اینکه بخش عمده ای از شرکت های 
فوالد ساز دولتی بوده و عمدتا به دلیل برخی 
مســائل از ســوی دولت تحت فشــار هستند و 
برای کشــور ارزآوری دارند قابل درک اســت اما 
اگر کشــور در شــرایط جنگ اقتصادی قرار دارد 
کــه بایــد تصمیمات بر اســاس ایــن مالحظات 
اخــذ شــود پــس چــرا زمین بــازی شــرکت های 
دولتی از خصوصی را جدا نمیکنید چرا هر دو 
در کنــار هم ســنجیده میشــوند چــرا باید ها و 
نباید ها بر اساس سطح تحمل آنها سنجیده 

و اعالم نمیشود .
z مابه التفاوت تولید  یا تعطیلی ؟

برای چهارمین هفته متوالی اســت که ما به 
التفاوت قیمت شمش به میلگرد کمتر از سه 
درصــد در نظــر گرفته شــده اســت،در اعتراض 
نــورد کاران بــه بــورس کاال و وزارت صمــت و 
نهاد های نظارتی این مســئله عنوان شــده که 
مالک قیمت های سی آی اس بوده و بر همین 
اساس امکان تغییر نیست ؛ در چنین شرایطی 
چــرا باید سیاســت گــذاران قیمت های داخلی  
بازیگــر عوامــل بیرونــی باشــند به ضــرر تولید 
کننــده داخلــی ؟ مگر برای جنگیدن حتما باید 
کارخانه ها را به توپ بست همین که راه مواد 
اولیــه را بــه روی آنها بســته ایــد و عرضه ها را 
قطــره چکانــی کــرده و مبنای قیمت گذاری هم 
خارجی باشد ویعنی جنگ با تولید کننده؛ در 
حال حاضر  روز به روز سرمایه در گردش واحد 
هــای تولیــدی داخلــی که کلی هم بار اشــتغال 
و ارز آوری کشــور را بــدوش میکشــند ، کمتــر 
و کمتــر میشــود تــا جایــی که یک ماه اســت در 
وضعیت زیان قرار دارند و مشخص نیست تا 

کی تاب بیاورند .
این در حالیست که قیمت شمش هر هفته 
بیــش از 11تــا 16 درصــد رشــد پیــدا مــی کنــد ، 
چطور امکان پذیر است که فاصله بین قیمت 
شــمش بــا میلگــرد 3 درصــد تعییــن شــود اما 
قیمت شمش طی 7 روز 11درصد افزایش یابد 
، بایــد دیــد مبنــای محاســبات کــدام منطق را 
دنبال میکرده که به قیمت از بین رفتن تولید 
کننده داخلی ایســتادگی کرده اســت و حاضر 
بــه تغییــر نیســت. کدام مافیا پــس پرده این 
ماجرا قرار  دارند که حتی نمیگذارند مســوالن  

آمار ها  را ببینند.  

در نشست خبری انجمن نورد کاران فوالدی ایران مطرح شد:

شیوه نامه  در اجرا  به  بیراهه  رفته

چرا دولت؛ خارجی ها را مبنای قیمت فوالد ایران تعیین کرده ؟

سیاست های تنظیم یا تشویش بازار
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در نشست خبری انجمن نورد کاران فوالدی ایران مطرح شد:

شیوه نامه  در اجرا  به  بیراهه  رفته
در تولیــد فــوالد درصــد وابســتگی بــه نــرخ ارز در 
عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شــده فوالدســازان 
کمتر از 2 درصد است اما قیمت فوالد دالری تعیین 

میشود. 
به گزارش روابط عمومی انجمن نورد کاران فوالدی 
ایران ، ســید احمد رضوی نیک در جمع خبرنگاران 
بــر ایــن نکتــه تاکیــد کرد کــه در تولید فــوالد درصد 
وابســتگی به نرخ ارز در عوامل تاثیرگذار بر قیمت 
تمام شده فوالدسازان کمتر از 2 درصد است و ابتدا 
و انتهای زنجیره فوالد ریالی تعیین میشود و وسط 

زنجیره به قیمت دالر تعیین میشود.
z چرا مبنای قیمت فوالد ایرانی ؛ دالری است

رییس انجمن نوردکاران فوالدی ایران با اشاره به 
شــیوه نامه فوالد که در حال اجرا اســت گفت: یکی 
از مشــکالت نورد کاران فوالدی در مورد شــیوه نامه 
فــوالد ایــن اســت که پایــه قیمت هــا در مجله متال 
بولتــن را مبنــای قیمت های  ایران تعیین کردند و 

اخیراً هم نرخ CIS را مدنظر قرار دادند. 
وی تصریــح کــرد: متــال بولتن مجله ای اســت که 
اسپانسرهای فوالدی دارد این بدین معنی است که 
دسترســی برای هر شــرکتی آزاد است؛ هر شرکتی 
بیشتر به این مجله تزریق مالی کند، می تواند نظر 
خود را بر آن ســوار کند. دیده ایم که قیمت ها در 
متال بولتن تحت تاثیر شــرکت های بزرگ فوالدی 
تغییــر کــرده و ایــن قیمــت در بــورس کاال به عنوان 
پایه قیمت گذاری برای یک رسته بخصوص، مدنظر 

قرار گرفته است.
رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران بــا بیان 
اینکــه در حــال حاضر هم مالک قیمت را بر اســاس 
کشورهای CIS در نظر گرفته اند، گفت: ایران رتبه 
10 فوالدساز را داشت و در سال جدید با 13 درصد 
رشــد تولیــد بــه رتبــه 9 دنیا رســیدیم یعنی میزان 
تولید فوالد خام ایران و از حوزه CIS باالتر است پس 
در ایــن صــورت چــه دلیلی دارد کــه مبنای قیمت را 

از یک مبنای قیمت گذاری خارجی بگذاریم آن هم 
در شــرایطی که در تحریم به ســر می بریم. یکی از 
اشــتباهات در قیمت گذاری همین مبنا قرار دادن 

قیمت CIS است.
رضــوی نیــک افــزود: وزارت صمــت در ســال هــای 
فــوالد،  بــازار  تنظیــم  در خصــوص   99 و   98  ،97
دستورالعمل های متعددی صادر کرد که هیچکدام 
جامــه عمــل نپوشــید و بــه دلیــل عــدم کارشــناس 
مناسب از میزان فوالد داخلی و بازار به بیراه رفت.
وی ادامــه داد: در بــازار و تجــارت،  میزان عرضه و 
تقاضا قیمت را مشــخص می کند نه دســتورالعمل 
هــای خلــق الســاعه، بــرای محصــول نهایــی قیمــت 
تعیین می کنیم در حالی که نرخ مواد اولیه ما هیچ 
تبعیتی از قیمتی که برای محصول نهایی گذاشــته 

ایم ندارد.
z مواد اولیه تامین ؛ میلگرد 8 هزار تومان  می شود

رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران بــا بیان 
اینکــه اســاس مشــکالت فــوالد کشــور نبــود مــواد 
اولیــه اســت، گفت: 27 میلیــون تن ظرفیت تولید 
شمش، بیلت و بلوم داریم و برآورد نیاز داخلی 16 
میلیــون تــن اســت یعنی 10 تــا 11 میلیون تن مازاد 
بــر نیــاز داخلــی شــمش در کشــور موجود اســت؛ از 
ابتدای سال تاکنون خواسته نوردکاران ماهانه یک 
میلیون و 200 هزار تن شــمش با احتســاب پرت و 
ضایعات بوده است؛ یعنی 13 میلیون و 200 هزار 
تــن متاســفانه از اول ســال تاکنــون محقــق نشــده 
اســت. جمع شمشی که نوردکاران از بورس خریده 
اند، 2 میلیون و 500 هزار تن بوده اســت و میزان 
حجــم عرضــه 3 میلیون و 300 هزار تن بوده یعنی 

800 هزار تن ابطال شده است.
وی افــزود: میــزان مقاطــع طویــل و محصوالتــی که 
نوردکاران 3 میلیون و880 هزار تن عرضه شــده و 
یک میلیون و 300 هزار تن مربوط به شرکت های 
خصولتی و دولتی و مابقی آناز سوی بخش خصوصی 

عرضه شده است. نوردکاران 168 درصد نسبت به 
مصوبات وزارت صمت ایفای تعهد داشته اند. اگر 
قیمت مواد اولیه بر اساس قیمت موادی اولیه ای 
که تا قبل از آبان صادر می شد در اختیار نوردکاران 
قرار می گرفت قیمت محصوالت فوالدی در هر کیلو 

از 8 هزار تومان گرانتر نمی شد.
z  بورس کاال اجازه افزایش عرضه به نورد کاران را

نمی دهد
رضوی نیک گفت: در دو هفته اخیر میزان عرضه 
محصوالت طویل ۴20 هزار تن بوده است متاسفانه 
بورس کاال با یک مهندسی قیمت بیش از 196 هزار 
تن محصوالت را در بورس نپذیرفتند و ما اعتراض 
کردیم که چرا از عرضه محصوالت طویل در بورس 
جلوگیری می کنید که قرار شد در این خصوص نامه 

ای به معاونت معدنی وزارت صمت ارسال شود.
ایــن مقــام مســئول با بیان اینکه فــوالدی ها ما را 
متهــم بــه رانت می کنند، اظهار داشــت: 92 درصد 
قیمــت نهایــی ما متاثر از مواد اولیه اســت؛ نوردکار 
امــروز شــمش را 13 هــزار تومان خریــداری میکند و 
مقاطــع را 13 هــزار و 800 تومــان می فروشــد. حتی 
هفته گذشته با وجود گران شدن شمش، نوردکاران 
قیمــت میلگــرد را 2.5 درصــد کاهــش دادنــد. مابه 
التفــاوت بیــن قیمــت شــمش بــه میلگــرد طی یک 
مــاه گذشــته کمتــر از 3 درصد بــوده در حالیکه این 
رقم حتی هزینه حمل ما را نیز پوشــش نمیدهد و 
وقتی اعتراض می کنیم ،می گویند بر اساس شیوه 
نامــه جدیــد فوالد اســت و مجدداً مهندســی قیمت 

صورت گرفت.
z  کشور های همسایه با شمش ایران واحد نوردی

ایجاد کردند
وی در ادامــه تصریــح کــرد: بازارهایــی کــه در چند 
ســال اخیــر نــوردکاران در کشــورهای مختلــف پیدا 
کرده بودند با این اقدامات از دست رفت؛ شمش 
ارزان قیمــت ایــران بدون عوارض صادرات شــد که 

در نتیجه این کشورها واحدهای نوردی با استفاده 
از شمش ارزان ایران احداث کردند.

رئیس انجمن نوردکاران با بیان اینکه قصد مافیا 
عدم اجرای شیوه نامه و تبدیل شدن آن به شیون 
نامه اســت، گفت: شــیوه نامه برابر دســتورالعمل 
های وزارت صنعت تدوین شده، اما شکل اجرایی 

به خود نگرفته است.
احمد رضوی نیک در نشست خبری اظهار داشت: 
طبــق صــورت هــای مالــی عرضــه شــده در بــورس، 
قیمت تمام شــده شــمش در کشــور طی 6 ماه اول 
سال، از 3,800 تومان تا ۴,700 تومان بوده است. 
امــا نــرخ فــروش آن از 8 هــزار تومــان کمتر نبوده و 
بــا نــگاه به آمار میزان ســود حاصــل از فروش کامال 

مشخص است.
رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران افــزود: 
از اول تیــر مــاه مصوبــات متعــدد دولتی صادر شــد 
و اختیــار بــه معاونــت معدنــی وزارت صمــت داده 
شــد و ســعی بــر متعــادل ســازی قیمت ها بــود، اما 
متاســفانه برخورد چندگانــه مافیای فوالد در ایران 
و انحصارگرایــی باعــث شــد اختیــارات از معاونــت 
معدنی گرفته شود و در آبان ماه شاهد این هستیم 

که فوالد به باالترین نرخ رسیده است.
وی همچنین در خصوص شــیوه نامه و مشــکالتی 
که در اجرا داشته  گفت: آنطور که وزیر صمت اعالم 
کرده شــیوه نامه اخیری که تهیه شــده اســت برای 
مبــارزه با رانت خــواری، تعادل قیمت فوالد داخلی 
و تنظیم قیمت و اســتفاده مصرف کننده اســت و 
کلیات شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد مورد تایید 
ایــن انجمــن قــرار دارد و در واقــع 80 درصــد مــورد 
موافقــت اعضــای انجمــن اســت. اما برخــی از مفاد 
شــیوه نامــه کــه بــه آن اضافه شــده عمــالً بر خالف 

شیوه نامه است.
وی تصریــح کــرد: شــیوه نامه برابر دســتورالعمل 
های وزارت صنعت تدوین شده، اما شکل اجرایی 

به خود نگرفته، چنانچه شیوه نامه به درستی اجرا 
شود، به تعادل قیمت فوالد در بازار کمک می کند. 
نوردکاران پیشــنهاد کرده اند، قیمت ها به شــکل 
ریالی و بر اســاس قیمت تمام شــده و برابر قانون 
با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی سازمان 
حمایــت مصــرف کنندگان و تولید کنندگان و دیگر 

نهادهای ذیربط باشد.
رضوی نیک گفت: قصد مافیا عدم اجرای شــیوه 
نامــه و تبدیــل شــدن آن بــه شــیون نامه اســت که 
ســدی بــر راه صــادرات واحدهــا شــده اســت. در 

دستورالعمل شیوه نامه دوگانگی دیده می شود.
z  شیوه نامه بدرستی اجرا نشده

کریم رحیمی عضو هیات مدیره انجمن نورد کاران 
فوالدی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه 
این شــیوه نامه در اجرا بدرســتی اجرا نشده است 
گفت: این شیوه نامه کلیات خوبی دارد اما در برخی 
بنــد هــا نیــاز به اصالحات دارد کــه از جمله ماده 8 
که تاکید به عرضه تمامی زنجیره فوالد دارد که در 
خصوص واحد های نوردی عرضه تمامی محصوالت 
در بورس کاال است که در گام نخست باید عرضه 
محدود به یک روز نشود و در روزهای متعدد عرضه 
شــود از ســویی بایــد مــازاد عرضه در بــورس امکان 
فــروش خــارج از بــورس و یــا بــه صــورت مچینگ را 
داشته باشد در غیر این صورت اصناف این بخش 

متضرر شده و صدمه خواهند دید .
تمامــی  عرضــه  صــورت  در  داشــت:  اظهــار  وی 
خریــد  امــکان  کاال  بــورس  در  نــوردی  محصــوالت 
صنف به صورت مســتقیم از کارخانه از بین رفته 
و محصول با واســطه به مصرف کننده میرســد که 

این موضوع افزایش هزینه را بدنبال دارد.
z با اجرای شیوه نامه فوالد قیمت ها کاهشی نشد

همچنیــن ســید علــی محمــد ابویــی نایــب رییس 
انجمــن نــوردکاران فــوالدی در این نشســت گفت: 
برخــالف پیــش بینی ها با اجرای شــیوه نامه فوالد 

قیمت ها در بورس کاال با کاهش روبرو نشد و در 
معامالت آذرماه با اجرای شــیوه نامه فوالد، شــاهد 

رشد قیمت پایه شمش بودیم.
وی افزود: هفته دوم آذرماه قیمت های معامالت 
از نــرخ هــای پایــه نیز کاهش یافتــه و تا یک درصد 
کاهــش را نشــان مــی داد، امــا پس از نشســتی که 
در ارتباط با شیوه نامه با فعاالن این حوزه برگزار و 
مقرر شد که قیمت های داخلی برمبنای 80 درصد 
قیمت های کشورهای مشترک المنافع CIS باشد، 

قیمت ها روند صعودی به خود گرفت.
وی اضافــه کــرد: بــر اســاس آمارهای متــال بولتن 
که اسپانسرهای فوالدی دارند و خواسته هایشان 
اثرگــذار اســت، قیمت فــوالد در بازارهای جهانی با 
رشــد همراه شــد. ابویی تاکید کرد: دولت چنانچه 
اختیار امور را در دست گیرد، قیمت ها در زنجیره 
فوالد شکل شناور پیدا نمی کند و متعادل می شود 

و مصرف کننده نهایی از آن بهره می برد.
z  کمیته کارشناسی به نظرات نورد کاران توجهی

نمیکند
ایــن نشســت همچنیــن مصطفــی عبدالهــی  در 
دیگر عضو هیات مدیره انجمن نورد کاران فوالدی 
ایران رسانه ها را دعوت به اطالع رسانی بر مبنای 
اطالعات با منبع درست کرد و گفت : از رسانه ها 
انتظار داریم تا در راستای شفاف سازی گام بردارند 
و بر اساس اطالعاتی که سازمان بورس و بورس کاال 
منتشر کرده کامال قیمت تمام شده شمش فوالید 
و هچنیــن میــزان تولید شــمش و میزان عرضه آن 
در بورس کاال مشخص است ، لذا انتظار آن میرود 
بر اساس اطالعات درست مضوعات منتشر شود.
عبدالهــی تاکیــد کرد:متاســفانه در کمیتــه هــای 
کارشناســی که به منظور اصالح شــیوه نامه دعوت 
میشویم نقش زینت المجالس را داریم و به نظرات 
انجمــن توجــه چندانی نمیشــود و در اجرا همچنان 

دولت باعث گران شدن قیمت ها شده است.
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بسته پیشنهادی نوردکاران
 برای اصالح دستورالعمل شیوه نامه بازار فوالد 

بســته پیشــنهادی انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در 
شــیوه نامه  اجرایــی  دســتوالعمل های  اصــالح  خصــوص 

ساماندهی بازار فوالد منتشر شد.
بــه گــزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فوالدی ایران، 
این انجمن با تایید کلیات شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد 
در خصــوص اصــالح دســتورالعمل های اجرایــی در 9 ماده و 
یک پیوست یک بسته پیشنهادی جدید ارایه داد. انجمن 
نوردکاران فوالدی ایران پیش تر یک بسته پیشنهادی درباره 
شــیوه نامه ســاماندهی بــازار فــوالد هــم ارایــه داده بودنــد. 
جزییــات ایــن بســته پیشــنهادی در 10 مــورد بــا ذکر دالیل 

توجیهی آن به شرح زیر اعالم شد:
1. نــوردکاران قصــد اصالح مــاده یک در بند الف با عنوان 
قیمت پایه را در دستورالعمل اجرایی شیوه نامه بازار فوالد 
دارنــد و پیشــنهاد کرده انــد: قیمت هــا بــه صــورت ریالــی و 
براســاس قیمــت تمــام شــده وفــق قانون و بــا درنظرگرفتن 
نقطه نظرات کارشناســی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان و دیگــر نهادهــای ذ  ی ربــط تعییــن شــود. 
همچنیــن  کارگــروه تخصصــی ناظر عملکــرد عرضه و تقاضا 
و نحــوه قیمــت گــذاری خصوصــی بــر بــورس کاال باشــد. در 
دالیــل توجیهــی ایــن ماده اصالحی آمده اســت: با توجه به 
تحریم های گسترده علیه کشورمان، وابسته نمودن قیمت 
کاالهای تولید داخل کشور باالخص صنعت فوالد که از توان 
داخلــی و مــواد اولیــه به قیمــت حداکثر نصــف قیمت های 
معــادل جهانی اســتفاده می کند، به نــرخ ارز و معیارگذاری 
نرخ هــای متــال بولتــن کــه اسپانســرهای آن شــرکت ها و 
فوالدسازان منطقه ای و داخلی هستند و توان اعمال نفوذ 
و مدیریت آن را دارند و از طرفی در راســتای منویات رهبر 
انقالب در ســال جهش تولید، القا نمودن قیمت دالری بر 
محصوالت ریالی تولید داخل کشور به نوعی انتقال ارزش 
افــزوده بــه خــارج از کشــور و در نتیجه زیــان صنایع داخلی 
را بــه دنبــال دارد. همچنین این مــاده برخالف قوانین رفع 
موانــع تولیــد و خــود مانع تولید داخلــی و از رونق انداختن 
سفره اقتصادی 80 میلیون نفر ایرانی است. مقاطع فوالدی 
طویل شامل میلگرد شاخه و کالف، تیرآهن، نبشی، ناودانی 
و مقاطع ســرد شــامل انواع لوله و پروفیل فوالدی، مقاطع 
تخت شامل انواع ورق گرم ، سرد و پوشش دار، محصوالت 
میانی شامل انواع بیلت، بلوم و اسلب فوالدی و محصوالت 

معدنی شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است.
2. نوردکاران معتقدند باید به ماده دو دستوالعمل اجرایی 
شــیوه نامه بــازار فــوالد بخش هایــی اضافــه شــود. برمبنای 
پیشنهادی نوردکاران، باید میانگین قیمت یک ماه گذشته 
میالدی مورد استفاده قرار گیرد و کارگروهی تخصصی ناظر 
بر عملکرد عرضه و تقاضا و نحوه قیمت گذاری باشد. دلیل 
این پیشنهاد این است که قیمت متوسط از عرضه های ماه 
قبــل و حداکثــر 10 درصــد کمتر از قیمت متــال بولتن برای 
مصرف کننده داخلی با شــرط تعیین و حفظ ســود معقول 
در زنجیره برای هر رســته اســت. همچنین برای جلوگیری 
از تالطم لحظه ای، میانگین یک ماه گذشته محاسبه شود.
3. نوردکاران معتقد به اصالح ماده 7 دستوالعمل اجرایی 
شــیوه نامه بــازار فــوالد هســتند. آن هــا پیشــنهاد کرده اند، 
عــالوه بــر تعییــن حداقل محصوالت فــوالدی در بورس کاال 
بــه میــزان 22000 هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصوالت 
مقاطــع طویــل نیز به میزان ۴۴000 کیلوگرم تعیین شــود. 
در دالیــل توجیهــی ایــن پیشــنهاد آمده اســت: بــا توجه به 
هزینه های سنگین حمل و نقل، کمترین میزان معادل یک 

بار کامل تریلر مقرر شود.
۴. نــوردکاران همچنیــن خواهــان اصــالح مــاده 8 و بنــد 2 
دســتورالعمل اجرایــی ایــن شــیوه نامه شــده اند. بــر مبنای 
پیشــنهاد ارایــه شــده، وفــق مــاده یــک، همه محصــوالت از 
کنسانتره تا محصوالت نوردی سرد و گرم اعم از محصوالت 
تخــت و طویــل، لولــه و پروفیــل بایــد در بــورس کاال عرضــه 
شوند. نوردکاران در توضیح این ماده آورده اند: دستورالعمل 
الزم در خصــوص کنســانتره تــا آهــن اســفنجی نســبت به 
اصــالح مــاده 8 صــادر شــود. در خصــوص دالیــل توجیهــی 

ضرورت اصالح این بند آمده است: با توجه به نقطه نظرات 
کارشناســی و گســتردگی واحدهای ریز و کوچک و زودبازده 
در رسته نورد فوالدی کشور که نسبت به واحدهای بزرگ 
شامل هزینه و پرت تولید قابل مالحظه ای است، پیشنهاد 
می شود عرضه در بورس کاال معادل 90 درصد تولید در نظر 
گرفتــه شــود. بــا توجــه به اینکــه در صنایع نورد گــرم ورق، 
پروسه تولیدات تفاوت چندانی بین تولید ورق و میلگرد 
فــوالدی وجــود نــدارد، لــذا با توجه بــه نظرات کارشناســی، 
چنانچــه بــرای ورق 85 درصــد در نظــر گرفته شــده اســت، 
الزامــاً بایــد بــرای میلگرد فوالدی نیز پرت تولید یکســان با 
ورق تعیین شــود. حتی گاهاً پرت تولید میلگرد فوالدی از 
پــرت تولیــد ورق نیز بیش تر اســت. چرا که اوالً مواد اولیه 
ورق شامل اسلب از حجم و وزن بیشتری برخوردار بوده و 

دوماً پوسته اکسید کمتری دارد.
5. نــوردکاران در خصــوص مــاده 8 بنــد 6 دســتورالعمل 
اجرایــی شــیوه نامه نیــز نظــر اصالحــی دارنــد. آنــان بر عدم 
ورود کاالی بــدون کیفیــت و فاقد اســتاندارد در عرضه های 
بــورس تاکیــد دارد. در دالیــل فنــی توجیهــی این پیشــنهاد 
آمــده اســت: همــه مواد اولیه کد اســتاندارد ملــی و جهانی 
داشــته باشــند. همه مواد اولیه و محصوالت انباری درجه 
2 واحدها نیز شامل عرضه در تاالر صنعتی بورس کاال نیز 
به شــرط دارا بودن اســتاندارد کیفیت و نظارت بورس کاال 

امکان عرضه داشته باشند.
6. نوردکاران خواهان اصالح ماده 10 دستورالعمل اجرایی 
عرضــه  زمــان  کرده انــد:  پیشــنهاد  و  هســتند  شــیوه نامه 

محصــوالت نهایــی نیــز یک هفته بعــد از تحویل مــواد اولیه 
تعییــن شــود. در خصــوص دالیل توجیهــی این بند اصالحی 
آمده اســت: به دلیل عدم رعایت منشــور اخالقی و عدالت 
اجتماعی و عدم تکاپوی سرمایه در گردش واحدهای کوچک 
و زودبازده در رسته نورد و گستردگی این واحدها )در سطح 
کشور(، شرایط عرضه و تحویل براساس زمان خریداری مواد 
اولیه و همانند عرضه فوالدسازان، شرایط تضامین برای همه 
عرضه کنندگان در بورس کاال باید یکسان و یکنواخت باشد 
و زمــان عرضــه محصــول نهایی منوط بــه تحویل مواد اولیه و 

حداقل یک هفته بعد از آن تعیین شود.
مــاده 11 دســتوالعمل اجرایــی شــیوه نامه ســاماندهی   .7
بازار فوالد از دید نوردکاران نیازمند اصالح اســت. براســاس 
پیشــنهاد ارایه شــده، عرضه محصوالت فوالدی به جای یک 
روز در هفته، حداقل سه بار در هفته انجام شود. در دالیل 
توجیهی این پیشــنهاد آمده اســت: نظر به اینکه واحدهای 
نوردی نیازمند فروش روزانه محصول و استمرار تولید جهت 
خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های تولید هستند، و مواد 
اولیه را یک بار برای مدت یک ماه می توانند خریداری کنند، 
ولی از سویی با توجه به تنوع محصول به لحاظ کیفیت و سایز 
و ابعاد آن، باید روزانه محصول های فوالدی مورد سفارش را 
تولید کنند و تحویل دهد. لذا این ماده باید شــرایط عرضه 
حداقل سه روز در هفته را برای عرضه محصوالت را در بورس 

کاال مهیا کند.
8. در خصوص دلیل توجیهی اصالح ماده 18 دستورالعمل 
اجرایی شیوه نامه تاکید شده، سازمان حمایت تولیدکنندگان 
ســایر  و  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان  مصرف کننــدگان،  و 
دستگاه های نظارتی ذی ربط )براساس دسترسی ایجاد شده 
روی ســامانه ها( موظف به نظارت مســتمر در خصوص زمان 
تحویل مواد اولیه، چگونگی مصرف مواد اولیه، قیمت مواد 
اولیــه و محصــوالت نهایــی و رونــد عرضــه و تقاضــا در بورس 
کاال هســتند. در تبصره توضیحی آمده اســت: وزارت صمت 
و ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان مکلف 
هســتند نســبت بــه کنترل و نظارت بــازار محصوالت نهایی 
)میلگرد کالف و شــاخه، تیرآهن ، نبشــی و ناودانی و انواع 
پروفیــل( و مــواد خام ) بیلت، بلوم و اســلب فوالدی( اقدام 

کنند.
9. نــوردکاران البتــه موافــق بنــد 19 دســتورالعمل اجرایــی 
شــیوه نامه هســتند امــا بــر ضــرورت تقویت این بنــد تاکید 
دارند. در توضیح این بنده آمده است، در راستای جلوگیری 
از هرگونــه افزایــش قیمــت و امضــاء طالیــی و انحصــار گرایی 
و مهندســی عرضــه و قیمــت و شــکل گیری رانــت، ایــن بنــد 
شیوه نامه مورد تایید انجمن نوردکاران فوالدی ایران است.
10. نوردکاران درباره بخش پیوســت دســتورالعمل اجرایی 
شــیوه نامه بــازار فــوالدی هــم روی اصــالح دســتورالعمل های 
اجرایی تاکید کرده اند. در خصوص پیشنهاد آنان آمده است: 
در صورت عدم وجود تقاضای بیش از 50 درصد با نرخ کشف 
شده در بورس و ثبت در سامانه بهین یاب و توسعه تجارت 
و انبارها، واحدها مجاز به فروش محصوالت به جهت رونق 
کسب و کار و رقابت پذیری و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری 
نیروی انســانی و پرســنل، مجاز به فروش با شــرایط مذکور 
بــه صــورت خــارج از بورس کاال شــوند. چنانچه به هر دلیلی 
کاال در بــورس کاال خریــدار نداشــت، ثبــت آن در ســه عرضه 
سبب توقف تولید و عدم تامین سرمایه در گردش و ایجاد 
خســارت عمدی به واحدهای تولیدی تلقی و موجبات زیان 

را در بر خواهد داشت.
در توضیحات بخش پیوســت آمده اســت: الف( چرا ریالی 
اجــرا نشــود و چــرا قیمــت هفته قبل تعیین نشــودد آن هم 
به صورت میانگین یک هفته. ب(این بند مخالف با قوانین 
رفع موانع تولید و اصول تجارت بوده و قیمت های دستوری 
توسط دولت و ایجاد تبعیض منافع و ممانعت از حق است 
کــه در اینصــورت حــق شــکایت ایــن واحدهــا را بــرای آن هــا 
محفــوظ میــدارد. ج( ایــن بنــد مغایــر با روح شــیوه نامه و به 
عنوان دخالت در امور مجامع و ارائه قیمت دســتوری تلقی 

و موجبات تبعیض و نقض قوانین خواهد بود.


