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بورس کاال فرمول قیمت گذاری را منتشر کند
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اجــرای شــیوه نامه زنجیره فــوالد در بورس کاال 
در حالی کلید خورده که تعبیر مشخصی از ماده 
یک شیوه نامه به مرحله اجرا نرسیده بطوریکه 
طبق ماده یک ؛ قیمت شمش و میلگرد باید بر 
اســاس 80 درصــد  قیمــت منطقــه ای شــمش و 
محصــوالت فــوالدی در آخرین هفته ماه میالدی 
قبــل از مــاه عرضــه محصــول در بــورس کاال کــه 
در نشــریه متال بولتن منتشــر میشــود ، باشــد 
امــا مشــخص نشــده میانگین قیمــت هفته و یا 
قیمت آخرین روز هفته اما بر اساس مراجعه به 
ســایت متــال بولتن همانطــور که در جدول ذیل 
آمده قیمت ها به شرح ذیل منتشر شده است:
 قیمــت هایــی کــه در معامــالت بــورس کاال 
ثبــت شــده بــر اســاس قیمــت هــای تاریخ 27 
نوامبــر بــوده اما دو نکتــه یا باید آخرین روز به 
عنــوان قیمــت پایــه بورس کاال ثبت شــود و یا 
بایــد میانگیــن نرخ هفته اخذ شــود اما به نظر 
میرســد مســوالن در وزارت صمــت و یــا بــورس 
کاال یک گاف بزرگ داده اند چرا که مجله متال 
بولتن همواره یک روز دیرتر قیمت ها روز قبل 
را اعالم می کند همانطور که در همه نشریات 
روزانه این اتفاق میفتد بنابراین قیمت تاریخ 
30 نوامبــر در نشــریه 1 دســامبر ثبــت شــده 
از همیــن رو مســوالن بــه خــود ســخت نگرفته 
و مبنــای قیمــت هــا را همــان تاریــخ 23 نوامبر 
اعــالم کــرده انــد این در حالیســت کــه در همه 
دنیا فاصله قیمت بین مواد اولیه و محصول را 
حفظ میکنند و حتی جریمه های سنگینی برای 
کشــور هایــی که این فاصلــه را رعایت نمیکرده 

و اقدام به صادرات کنند، در نظر میگیرند اما 
مســوالن مربوطــه بــدون در نظــر گرفتــن اینکه 
تاریخ قیمت های سی آی اس صحیح است و یا 
خیر؟ ارتباط منطقی بین ماده اولیه و محصول 
نهایــی وجــود دارد و یــا خیر ؟ طوطی وار نرخ ها 
را برداشت کرده و مبنای قیمتی چند میلیون 
تن آهن میکنند و بدین ترتیب موجب متضرر 
شــدن بخشــی از بدنه صنعت کشور شده و از 
ســویی رانت عظیمی را نیز پدید می آورند چرا 
که همه فعاالن که دیگر میدانند مبنای قیمت 
ها در ایران بر اســاس کشــور های سی آی اس 
است و شاهد رشد قیمت ها در آن سوی آب 

ها هستند به سرعت وارد عمل شده و اقدام 
بــه خریــد کردنــد این در حالیســت که تا هفته 
گذشته رغبتی برای خرید میلگرد در بازار وجود 
نداشــت اما گافی که مســوالت عزیز دادند به 
جای اینکه ســودی را روانه جیب تولید کننده 
کنــد روانــه واســطه هــا کــرده و تولیــد کننــده 
را متضــرر کــرده اســت . چــرا کــه بــا این شــیوه 
تعیین قیمت فاصله تولید شــمش به میلگرد 
به کمتر از 3 درصد رسیده و عمال هیچ یک از 
هزینــه هــای تولید را پوشــش نمیدهد .با این 
رفتــار ناشــیانه براحتــی تولیدکنندگانــی که در 
سخت ترین شرایط در کنار دولت بوده و چرخ 

صنعت کشــور را پایدار نگاه داشــته و در کنار 
آن ارز آوری نیــز میکننــد در معــرض خطــر قرار 
گرفتــه انــد و بدتر اینکه بــرای ثابت کردن این 
گاف بزرگ باید ساعت ها  وقت خود را صرف 

قانع کردن آنها کنند.  
در همین راستا انجمن نورد کاران فوالدی ایران 
بــه عنــوان متولــی تولید کننــدگان مقاطع طویل 
فوالدی  به صورت مکتوب و حضوری ، شفاهی و 
بر خط اعتراض خود را به این شیوه قیمت گذاری 
اعالم کرد است و  در این نامه ها که خطاب به  
معــاون صنایــع معدنــی وزیر صمــت، مدیرعامل 
بورس کاال و معاون قضایی دادســتان کل کشــور 
بوده ، آمده است: »قیمت های درج شده در ماه 
نوامبــر بــه شــرح جــدول ذیل اســت، بــا عنایت 
بــه اینکــه در نشــریه قیمــت روزهــای قبل لحاظ 
می گردد، متاســفانه روز 30 نوامبر در محاســبه 
قیمت میلگرد دیده نشــده و این مســاله سبب 
ایجاد اختالف ســه درصدی شــمش و میلگرد در 
بورس کاال و خسران نوردکاران گردیده است.«

در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت: »لــذا تقاضــا 
می شود با اقدام قاطع دستور توقف معامالت و 

اصالح قیمت ها صادر شود.«
اگر این نامه مورد توجه مسئوالن ذی ربط قرار 
گیــرد، ممکــن اســت تاثیــر مهمی بــر قیمت پایه 
محصوالت فوالدی در معامالت آینده بورس کاال 
قرار گیرد. اما اگر این نامه مورد توجه مسووالن 
قرارنگیــرد تــا مــاه آتی میالدی شــاهد تداوم این 
عمل ناشیانه و آسیب به بخشی از صنعت فوالد 

کشور هستیم.  

قیمت شمش و میلگرد صادراتی کشور های CIS  در هفته پایانی ماه نوامبر  

قیمت میلگردقیمت شمشتاریخ انتشار

490 475    23 نوامبر 

--24 نوامبر

--25 نوامبر

--26 نوامبر

-27475 نوامبر

--28 نوامبر

--29 نوامبر

30483540 نوامبر

در نخستین مرحله اجرای شیوه نامه فوالد بوجود آمد

گاف بزرگ در برداشت قیمت میلگرد از متال بولتن

وزیرصنعت، معدن و تجارت:

وزارت صمت فرش قرمز برای
بخش خصوصی پهن می کند
گاف بزرگ در برداشت قیمت میلگرد از متال بولتن

دیــــــده شویـــد!



تریبون نورد سال اول / شماره 3 /  آذر 21399

بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از یــک هفتــه از ابالغ شــیوه نامــه اما 
هنوز کم و کیف اجرای این شیوه نامه مشخص نیست و همچنان 
ذی نفعان این زنجیره نســبت به برخی مفاد آن اعتراض داشــته و 
معتقدند جزئیات آن مشخص نیست در همین خصوص جلسات 
متعــددی نیــز از ســوی معاونت امور معــادن و صنایع معدنی وزارت 
صمــت بــا تشــکل هــا و ذی نفعان زنجیــره فوالد نیز برگزار شــده اما 
هنوز جزئیات این شیوه نامه مشخص نیست گرچه وزارت صنعت 
بر اجرای کامل این شیوه نامه اصرار دارد و در همین خصوص حتی 
از بورس کاال خواسته تا بر اساس مفاد آن عمل کند و به شرکت ها 
نیز مهلت داده تا آماده شدن ساز و کار اجرایی پذیرش تمامی شرکت 
هــای زنجیــره فــوالد اقدامــات اولیــه را انجــام دهند . امــا اصل ماجرا 
چیست؟ این شیوه نامه همانطور که از اسمش پیداست به منظور 
متعادل سازی و ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد تهیه شده 
اما باید دید در اجرا تاثیری در ساماندهی بازار فوالد داشته است؟ 

z  متعادل سازی یا متورم سازی یک بخش زنجیره
متاسفانه هفته گذشته در نخستین گام بورس کاال قیمت پایه 
شمش فوالد را با 840 تومان رشد اعالم کرد و این موضوع باعث 
شد تا قیمت شمش فوالد از نرخ میلگرد نیز فراتر برود قیمت پایه 
شمش فوالد در بورس کاال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 10 هزار 
و 700 تومان قیمت خورد در حالیکه میلگرد 10 هزار و 200 تومان 
همان روز در بازار معامله میشد و اما در گام بعدی دقیقا در فردای 
همان روز نرخ پایه میلگرد را تنها با 3 درصد مابه التفاوت با شمش 

فوالد محاسبه و تعیین کرد این در حالیست که در سال جاری با 
افزایــش هزینــه هــای تولید نورد کاران حداقــل 13 درصد بوده و با 
احتســاب ســود حداقلــی بــرای آنها معادل 7 درصــد 20 درصد باید 
مابه التفاوت برای شمش به میلگرد باید محاسبه شود و 3 درصد 

تنها هزینه حمل آنها را پوشش میدهد.
z بورس کاال سلیقه ای قیمت تعیین نکند

 پــس از اعتــراض هــای فــراوان بــه عملکــرد بــورس کاال در هفتــه 
گذشــته و گران کردن فوالد در هفته جاری نرخ پایه شــمش فوالد 
را ایــن هفتــه 120 تومــان در هــر کیلــو کاهــش داده و بــه 10 هزار و 
530 تومان رساند .فارغ از اینکه این افت و خیز فراوان برای تولید 
کنندگانی که مواد اولیه خود را در بورس کاال گران تر تهیه کرده و 
باید در بورس کاال ارزان تر بفروشــند منجر به زیان خواهد شــد و 
بایــد تلورانــس قیمت حداقل از ســوی بــورس کاال تعیین و رعایت 
شــود چرا که کشــور های ســی آی اس به بازار های جهانی متصل 
هستند و با افت و خیز ها امکان صادرات داشته و میتوانند با موج 
بازار خود را به ســرعت وفق دهند اما در خصوص تولید کنندگان 
ایرانی که قیمت تمام شده آنها هر روز دستخوش افزایش قیمت 
میشود به خصوص در مورد محصوالتی نظیر نورد که حمایتی نیز 
در تامین مواد اولیه مانند فوالد سازان ندارند، از بورس کاال انتظار 
توجــه بیشــتری میــرود . امــا در گام بعــدی بــورس کاال قیمــت پایه 
میلگــرد بــرای عرضــه در روز چهارشــنبه را بــاز هم بــا مابه التفاوتی 
کمتر از 3 درصد اعالم کرده تداوم این روند که طی چندین هفته 

متوالی صورت گرفته شبهه غرض ورزی بورس کاال با نورد کاران را 
تشدید می کند و اگر این چنین نیست و بورس کاال فرمول تعیین 
قیمت های پایه شــمش و محصوالت طی دو هفته اخیر را نیز به 
صورت شــفاف اعالم کند تا شــبهات پیش آمده مشــخص شــود و 
همچنین روشــن شــود برداشــت بورس کاال از تعیین قیمت های 

پایه بر اساس سی آی اس چیست؟
همچنین با توجه به الزام به عرضه فوالد سازان در بورس کاال وفق 
شیوه نامه تا جایی که مجوز های صادرات شرکت ها نیز منوط به 
عرضه آنها شده است ،متاسفانه بورس در این زمینه نیز با شرکت 
ها همکاری نمیکند و اجازه عرضه و یا در برخی موارد افزایش حجم 

عرضه را به نورد کاران نمیدهد .
نکته مهم : در طول سه ماه گذشته تنها در هفته پایانی ماه نوامبر 
و در دو روز مابه التفاوت قیمت شــمش و میلگرد در کمترین حد 
خود و حدود 15 دالر قرار گرفت و این  رقم مالک قیمت گذاری در 
معامالت بورس کاال قرار گرفت اما در آخرین روز ماه نوامبر قیمت 
شمش به 483 دالر و میلگرد 540 دالر اعالم شد و مشخص نیست 
چرا مبنای قیمتی 27 نوامبر در نظر گرفته شده و چرا مجری باید 
بر اســاس ســلیقه شــخصی برداشــتی از شــیوه نامه داشته باشد. 
در نهایت این حق تولید کنندگان اســت که بدانند بورس کاال بر 
اســاس چــه فرمولــی و بــه چه نحوی قیمت پایــه را تعیین میکند و 
بهتــر اســت بــورس کاال در راســتای رســالتی کــه دارد این خصوص 

شفاف سازی کند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سر به اصفهان در جمع 
خبرنگاران  بیان کرد: عرضه محصوالت فوالدی در بورس 
به سبب حمایت از حوزه تولید بوده است و مطمئناً خللی 
در صــادرات کشــور در ایــن بخــش ایجــاد نخواهد کرد. به 
گــزارش روابــط عمومی انجمن نورد کاران فوالدی ؛علیرضا 
رزم حســینی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب، 
افزود: در 40 ساله گذشته در حوزه فوالد اقدامات خوبی 
در کشــور انجام شــده اســت به طوری که از 500 هزار تن 
تولید فوالد قبل از انقالب اکنون به 28 میلیون تن تولید 
فوالد رسیده ایم. هدفگذاری برای تولید ۵۵ میلیون تنی 

فوالد تا افق ۱۴۰۴
وی همچنیــن از هــدف گــذاری برای تولیــد 55 میلیون 
تــن فــوالد تــا افق 1404 در کشــور خبــر داد. وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت همچنیــن به تهیه برنامه هــای راهبردی 
فوالد و اجرای گام به گام آنها تا افق 1404 اشاره داشت.

z  نقش مهم فوالد کشور در رفع تحریم ها و تامین مواد
اولیه کارخانجات مرتبط

رزم حسینی با بیان اینکه فوالد کشور در رفع تحریم ها 
و تامیــن مــواد اولیــه کارخانجات مرتبــط نقش مهمی ایفا 
کرده است، ادامه داد: فوالد کشور عالوه بر تامین نیازهای 
داخلــی، بخــش مهمــی از محصوالت خود را صادرات کرده 
و بــرای کشــور در ایــن مقطع حســاس کنونــی ارز آوری به 

ارمغان آورده است.
z  عرضه محصوالت فوالدی در بورس به سبب حمایت از

تولید بوده است
رزم حســینی در خصــوص صــادرات محصــوالت فوالدی 
نیز، بیان کرد: بر اساس شیوه نامه ابالغی ستاد اقتصادی 
دولت، تمامی محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه 
شــوند و از مازاد آن صادرات صورت بگیرد. وی همچنین 
تصریح کرد: هدف از ابالغ این شیوه نامه تقویت تولید 
بوده است تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کاال به 
صورت شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه 

نامه باعث تعادل قیمت ها خواهد شد.
z  عرضه محصوالت فوالدی در بورس خللی در صادرات

ایجاد نمی کند
وی همچنین تصریح کرد: در سند فوالدی کشور با تعامل 
تشکلهای بخش خصوصی، سهمیه بندی ها انجام شده 
است و هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و با این 

روش صادرات هم می تواند صورت بگیرد.

z  تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن از تصویــب 
50 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ســرمایه در گردش 
واحدهــای تولیــدی در شــورای پــول و  اعتبــار خبــر داد. 
در ادامــه ســفر اســتانی وزیــر صنعــت در نشســتی کــه با 
فعــاالن اقتصــادی در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی استان اصفهان داشت سیاست وزارت صمت 
را روان سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز 
از رانت خواری اعالم کرد. وی همچنین افزود: به صورت 
جــدی بــه دنبال تســهیل فرایندهای کســب و کار، حذف 
بخشنامه های زائد و امضاهای طالیی و کاهش بروکراسی 

سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.
z  ابالغیه های جدید صادراتی مسیر تازه ای را برای

صادرکنندگان کشور فراهم کرده 
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان مجاهــدان 
اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابالغیه های جدید صادراتی 
مســیر تازه  ای را برای صادرکنندگان کشــور فراهم آورده 
اســت که با اســتقبال خوب این قشر مواجه شده است. 
رزم حســینی گفــت: اکنــون صــادر کنندگانــی که از ســال 
13۹8 به بعد تعهد ارزی دارند می توانند یا ارز خود را در 
سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات 
به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند. وی سیاست وزارت 
صمت را وفور کاال در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم 
بازار در سطح کشور و کارگروه های تنظیم بازار استانی در 

امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می باشند.
z  به دنبال تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی

هستیم
وزیــر صمــت همچنین در خصــوص رایزنان بازرگانی نیز 
بیــان کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه موضــوع رایزنــان 
بازرگانــی را بــه اتاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور واگــذار 
کنیــم تــا بــا انتخابات و اجرای دســتورالعمل ها، رایزن ها 
را انتخــاب کننــد. رزم حســینی با بیــان اینکه در 8 ماهه 
امسال حدود 50 درصد از صادرات ما به 15 کشور همسایه 
بوده است گفت: 15 کشور همسایه ظرفیت خوبی برای 
کاالهای داخل کشــور می باشــند که افزایش صادرات به 
ایــن کشــورها امســال جــزو برنامــه هــای اولویــت دار مــی 
باشد. وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار 
بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با 23 سامانه 

الکترونیکــی دیگــر که در همین حوزه و مرتبط با 
فعاالن اقتصادی هســتند مرتبط می باشــد.رزم 
حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای 
تولیــدی نیــز بیــان کــرد: 50 هزار میلیــارد تومان 
اعتبــار در شــورای پــول و اعتبــار برای ســرمایه در 

گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش 
تولید پیش بینی و مصوب شده است.

z  استفاده از ظرفیت انعطاف پذیری برخی قوانین
برای تسهیل در امر تولید

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت صمــت فــرش قرمــز بــرای 
بخش خصوصی پهن می کند، گفت: اگر جایی الزم باشــد 

از ظرفیــت انعطــاف پذیــری قوانیــن بــه نفع تولیــد نیز با 
رایزنــی و مذاکــره بــا مجلــس شــورای اســالمی و 

تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.

وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می کند

بورس کاال فرمول قیمت گذاری را منتشر کند

تبعیض و بر هم خوردن تعادل قیمت های زنجیره فوالد در بورس کاال 

عرضه فوالد در بورس مخل صادرات نیست
شیوه نامه در راستای حمایت از تولید است



3تریبون نورد سال اول / شماره 3 /  آذر 1399

بــا افزایــش قیمت حــدود ۹00 تومانی شــمش 
فوالدی در معامالت هفته گذشــته بورس کاال تا 
جایی که حتی نرخ این کاال از محصول میلگرد نیز 
پیشــی گرفــت نورد کاران ضمــن اعتراض به این 
رشد قیمت،  آن را عامل گرانی محصوالت پایین 
دســتی زنجیره در ادامه دانســتند و از مســوالن 

خواستار رسیدگی شدند.
انجمن نورد کاران فوالدی ایران در همین راستا 
ضمــن اعتــراض بــه عملکــرد بــورس در نامــه ای 
خطاب به مدیر عامل سازمان بورس و همچنین 
معاونت امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صمت 
این حرکت را عامل گرانی عنوان کرد و خواستار 
رســیدگی مســوالن ذیربط شد اما متاسفانه این 
حرکت در مبادالت هفته گذشــته آغازشده و به 
رغــم اعتــراض نورد کاران در معامالت این هفته 

نیز تشدید شد 
در همین حال مدیران بورس کاال مبنی قیمت 
گذاری را شیوه نامه عنوان کرده و اعالم کردند؛ 
نورد کاران موافق این شیوه نامه هستند و باید 
تابــع باشــند حــال ایــن پرســش مطــرح میشــود 
برداشت بورس کاال از شیوه نامه چیست؟ وفق 
مفاد شــیوه نامه قیمــت پایه محصوالت فوالدی 
نظیر شمش و میلگرد باید بر اساس 80 درصد 
قیمت صادراتی کشــور های ســی آی اس باشــد 
و اگر این چنین باشــد در معامالت ســی نوامبر 
قیمــت بیلــت فــوالدی 483 دالر و نــرخ میلگــرد 
نیز 540 دالر اعالم شده است اما بورس کاال به 
دالیــل کامــال مبهم  مبنای قیمت گذاری را تاریخ 

27 نوامبر انتخاب کرده اســت که در این تاریخ 
شمش و میلگرد در کمترین فاصله خود دارد .اما 
نکته مهم ماجرا این اســت که بورس بر اســاس 
شــیوه نامه قیمت پایه را بر مبنای ســی آی اس 

محاســبه کــرده و ایــن موضــوع منجــر 
بــه رشــد 850 تومانــی قیمــت پایــه در 
نخســتین عرضه در هفته گذشته شد 
و حتــی در معامــالت هفته جاری نیز ما 
به التفاوت قیمت شمش به میلگرد را 
کمتر از 3 درصد تعیین کرد اما حال که 
این افزایش نرخ به محصوالت فوالدی 
صنایع پایین دستی رسیده نورد کاران 
را عامــل گرانــی معرفی میکنند ؟ وقتی 
قیمــت هــای جهانــی افزایــش یافتــه و 
بــورس تصنعی قیمت میلگرد را پایین 
نگــه داشــته و همــه فعــاالن بــازار ایــن 
موضوع را میدانند که قیمت ها صعودی 
اســت بــرای خریــد محصــوالت بورســی 
هجوم میبرند و رقابت میکنند و عامل 
رقابــت در بــورس باعــث رشــد قیمــت 
هــا در بــازار میشــود. در این بین تولید 
کننــده نــوردی مجبور به فروش با ضرر 
در بورس شده به دلیل خرید مواد اولیه 
باالتر در هفته گذشته و از سویی ملزم 
بــه فــروش در بــورس وفــق شــیوه نامه 
اســت تا بتواند مجوز صادرات دریافت 

کند با همه این احوال محکوم به گران فروشــی 
نیز میشود .

آنچــه کــه واضح اســت میزان عرضــه و تقاضای 
اســاس  بــر  کاال  بــورس  در  فــوالدی  محصــوالت 
اطالعات بورس کاال میزان عرضه شمش فوالدی 
تــا پایــان آبان ماه معــادل 2.741 میلیون تن بود 
این در حالیست که طبق اعالم معاونت 
طرح و برنامه وزارت صمت میزان تولید 
فــوالد خــام طی 8 ماهه ابتدای امســال 
بیــش از 1۹ میلیــون تــن بــوده و طبــق 
اعــالم وزارت خانــه بایــد همــه شــمش 
تولیــدی در بــورس کاال عرضــه می شــد 
بررســی آمــار عرضه میلگرد نســبت به 
ســقف تعهــدات عرضه نشــان می دهد 
که میزان عرضه میلگرد در مدت زمانی 
8 ماه ابتدایی سال جاری معادل 1.515 
میلیــون تــن بــوده و نــوردکاران بســیار 
باالتر از سقف تعهدات عرضه های خود 
را انجام داده اند. نوردکاران نســبت به 
تعهدات خود 110 درصد یعنی10 درصد 
از ســقف تعهــدات خــود عمــل  باالتــر 
کرده انــد ایــن در حالیســت کــه تولیــد 
کنندگان شمش فوالدی فقط در بخش 
بیلت به کمتر از 50 درصد تعهدات خود 

نیز عمل نکرده اند.
بنابراین بر اساس اطالعات و داده ها 
نورد کاران عامل گرانی مسکن نبوده اند 
بلکه سیاست هایی که دولت از ابتدای 
سال وضع کرده و در پیش گرفته و میزان عرضه 
هــا در مقابــل تقاضــا و مهندســی قیمــت و رونــد 

قیمت گذاری ها در بورس کاال عامل گرانی بوده 
است. همچنین نورد کاران را متهم به فروش در 
خارج از بورس کرده اند اما فوالد سازان نیز اعالم 
نمیکنند که شمش هایی که در این مدت تولید 
شــده و در بورس به فروش نرســیده و صادر نیز 
نشــده در چــه بــازاری و بــا چه قیمتــی به فروش 
رســیده اســت ،قیمــت تمــام شــده فوالد ســازان 
بر اســاس اطالعاتی که در ســایت کدال منتشــر 
کرده اند کمتر از 4 هزار تومان است و هم اکنون 
محصولشــان در بورس بیشــتر از 10 هزار تومان 
قیمت خورده اســت . با این تفاســیر پیدا کردن 
عامــل گرانــی مســکن و فــوالد ســخت نیســت  ، 
عزمی جدی برای اصالح این روش نیست  و شیوه 
نامــه نیــز که برای پایان دهی به این نابســامانی 
تدوین شده بود در اجرا بر اساس تفاسیر مجری 
در حال پیاده سازی است که منجر به نابسامانی 

بیشتر و گرانی شده است.
انجمن نورد کاران فوالدی ایران بار دیگر اعالم 
میکند موافق اجرای شــیوه نامه فوالد بوده و در 
خواست میکند تا کلیه محصوالت زنجیره فوالد 
بر اســاس شــیوه نامه در بورس کاال عرضه شــود 
و همچنیــن در خصــوص بند 8 نیز نقاط مغفول 
آن با درایت معاونت معدنی وزارت صمت مورد 
بررســی و توجه قرار گیرد تا در آینده باز شــاهد 
استفاده به مطلوب برخی از بخش های زنجیره 
و ایجــاد رانــت و یــا بــر اســاس ســلیقه مجری به 
مرحلــه اجــرا نرســد و چارچــوب اجرایــی آن کامال 

مشخص شود.

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان 
توســعه تجارت آخرین جزییات و شــروط دریافت 
مشــوق هــای صادراتی را تشــریح کــرد. به گزارش 
شــاتا ، این روزها با افزایش قیمت دالر و شــیوع 
ویــروس کرونــا اقتصــاد کشــور شــرایط متالطمــی 
را ســپری مــی کنــد. صادرکننــدگان کشــور نیز که 
سابق بر این و با وجود مشکل بزرگ تحریم های 
ناجوانمردانــه علیه کشــور با ســختی هــای فراوان 
اقــدام بــه فعالیــت تجاری مــی کردند ایــن روز ها 
بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه حمایــت هــای دولت 
احتیــاج دارند. ســازمان توســعه تجــارت به تازگی 
کمیته ای را با نام کمیته اقدام صادراتی تشکیل 
داده است. آن طور که مسئولین این سازمان می 
گویند قرار است که این کمیته در رفع مشکالت 
بنگاه ها نقش موثر و اساســی ایفا کند. از طرفی 
سازمان توسعه تجارت بسته های تشویقی ویژه 
ای را بــرای حمایــت از صادرکننــدگان تدوین کرده 

است.
z تشکیل کمیته اقدام صادراتی

احسان قمری اظهار داشت: به دنبال مشکالتی 
که صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ایران 
و وزارت صنعــت معــدن و تجارت اعالم می کردند 
سرپرست این وزارتخانه با صدور ابالغیه سازمان 
توســعه تجارت ایران را مســئول تشــکیل کمیته 
اقدام صادراتی کرد. مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: در 
این کمیته سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان 
مسئول کمیته، دفتر توسعه خدمات بازرگانی به 
عنــوان دبیرخانــه این کارگــروه و اتاق تعاون، اتاق 
اصناف و اتاق بازرگانی ایران به عنوان ســه عضو 
اصلی حضور دارند و این سه اتاق موظف هستند 
مشــکالت شــرکت ها و واحدهای تابعه خود را به 
صــورت موردی به دبیرخانــه کارگروه ارائه کرده تا 
دبیرخانه نیز موضوع و مشکل مورد نظر را بعد از 

انجــام اقدامــات کارشناســی در کمیته مطرح و در 
نهایت از طریق کارگروه اقدام صادراتی بررســی و 
بعد از تصمیم گیری به جهت ابالغ اجرا به مراجع 

ذیربط ارسال شود.
قمــری در بخــش دیگــری از صحبت های خود به 
مشــکالت و چالش های پیش روی صادرکنندگان 
اشــاره کرد و گفت: ما باید بین صادر کنندگان و 
صادر کننده نماها تفکیک قائل شویم. از حدود دو 
سال گذشته ما با موضوع تحریم ها روبرو بوده ایم 
کــه این تحریم ها مســئولیت صادرکنندگان را به 
دلیل مشکالتی که در صادرات نفت به وجود آمده 
دوچنــدان کــرده اســت. در این میــان باید به این 
نکته توجه داشت که این تحریم ها موجب شدند 
که صادرات در کشور ما رنگ و بوی دیگری به خود 
بگیرد اما به همان نسبت مشکالت صادرکنندگان 
مــا نیــز افزایــش پیدا کرده اســت. در حــال حاضر 
مشــکل نقــل و انتقــال وجــوه حاصــل از صــادرات 
بزرگ تریــن مشــکلی اســت کــه صادرکننــدگان بــا 
آن روبــرو هســتند و ایــن موضوع باعث می شــود 
که این فعاالن تجاری برای بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات خود به کشــور زحمات و مشــکالت دو 

چندانی را متحمل شوند.
z  هدف گذاری برای افزایش صادرات به کشورهای

همسایه
قمــری در ادامــه به ظرفیت صادراتی کشــورهای 
همسایه نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های 
بــه عمــل آمــده ســاالنه حــدود 20 تــا 24 میلیــارد 
دالر از صادرات ما به کشــورهای همســایه صورت 
پذیرفته است اما این توانمندی را داریم که 100 
میلیــارد دالر از نیازهــای کشــورهای همســایه را 
تامیــن کنیــم؛ از ایــن رو طبــق برنامــه ریزی هایی 
که صورت گرفته در صدد این هستیم که تا سال 
1400 میزان صادرات کشور به کشورهای همسایه 
را از 24 میلیــارد دالر کنونــی بــه 48 میلیــارد دالر 

برســانیم که البته باید توجه داشــت که رســیدن 
بــه ایــن حجم از صادرات مشــکالت خاص خود را 
دارد امــا در ایــن خصــوص نیــز ما اعتقــاد داریم با 
برنامه ریــزی مناســب و پشــتکار می تــوان به این 

هدف گذاری دست یافت.
z بازگشت ارز حاصل از صادرات

قمــری افــزود: در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از 
صادرکنندگان ما 100 درصد ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور بازگردنده اند و از طرفی نیز صادر 
کنندگانــی را داریــم کــه هیچ ارزی را به کشــور باز 
نگردانده اند لذا صادر کنندگانی که در بازگرداندن 
ارز حاصــل از صــادرات خــود بــه کشــور با مشــکل 
مواجــه هســتند می تواننــد با مراجعه به ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران و اعالم مشــکل بــه کمیته 

اقدام صادراتی در صدد رفع مشکل برآیند.
مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت ایران در ادامه ضمن تاکید بر اینکه 
در شرایط فعلی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصــادی کشــور بازگــردد، گفــت: صادرکننــدگان 
تصور نکنند که دولت در صدد گرفتن ارز حاصل 
از صــادرات اســت چراکــه از ایــن ارز بــرای تامیــن 
مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و ماشین آالتی که 
چرخه تولید را می چرخانند استفاده خواهد شد.

z مشوق های صادراتی
قمــری در بخــش دیگــری از صحبت های خود به 
مشــوق هــای صادراتــی در نظــر گرفتــه شــده برای 
صادرکننــدگان اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه 
امسال برخالف سال های گذشته با پیگیری هایی 
که سازمان توسعه تجارت از سازمان برنامه بودجه 
و ریاســت جمهوری انجام شــده اســت و با توجه 
بــه نامگــذاری امســال به نام ســال جهــش تولید 
بســته حمایــت از صادرات غیرنفتــی ما در خرداد 
ماه تصویب شد. سال گذشته به دلیل مشکالت 
موجــود تاخیــری در ابالغ بســته حمایتی به وجود 

آمــد کــه خوشــبختانه ایــن بســته در ســال جــاری 
بــا کار کارشناســی کــه از ابتدای ســال در ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران و همه دســتگاه ها از جمله 
وزارت جهــاد کشــاورزی، اتــاق بازرگانــی، صنــدوق 
توســعه ملــی، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت 
امــور اقتصــادی و بانــک مرکــزی بــه عمــل آمد این 
بسته تشویقی تدوین شد و به ستاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی نیز ابــالغ گردید. مدیرکل دفتر 
توسعه خدمات بازرگانی ایران در ادامه گفت: در 
این بســته چندین مشــوق قرار دارد که مهمترین 
بخش آن که اجرایی می شود موضوع منابع ریالی 
صنــدوق توســعه ملی اســت. این صنــدوق منابع 
خــود را بــه میــزان 4 هزار میلیارد تومــان در بانک 
های عامل سپرده گذاری کرده است و با هماهنگی 
ســازمان توســعه تجارت ایران صادر کنندگان می 
توانند تســهیالت ســرمایه در گــردش صادراتی با 
نــرخ هــای ترجیحــی دریافــت کنند. البتــه گفتنی 
اســت صادرکنندگانی می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به 

چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند.
z مشوق های صادراتی غیرمستقیم

قمری ضمن اشاره به ارائه مشوق های صادراتی 
بــه صــورت غیرمســتقیم تصریــح کــرد: حضور در 
نمایشــگاه هــا، هیئــت هــای تجــاری و بازاریابــی، 
تبلیغات، صادرات فرش دستباف، خدمات فنی 
مهندســی، برند و تســهیالت بانکی مواردی است 
که در حال حاضر از وزارت امور دارایی و اقتصادی 
و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم 
کــه بــا تأمیــن بودجــه ایــن مــوارد نیــز بتوانیم در 

خدمت صادر کنندگان عزیز باشیم.
مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: پرداخت 
هر نوع از مشوق های صادراتی منوط به بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد بود.

نورد کاران تعیین کننده قیمت نیستند

عامل گرانی ها مشخص است ؛نشانی غلط ندهیم 

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت تشریح کرد:

شرط دریافت مشوق های صادراتی

وفق مفاد شیوه نامه 
قیمت پایه محصوالت 
فوالدی نظیر شمش و 
میلگرد باید بر اساس 

80 درصد قیمت 
صادراتی کشور های 
سی آی اس باشد و 

اگر این چنین باشد در 
معامالت سی نوامبر 
قیمت بیلت فوالدی 

483 دالر و نرخ میلگرد 
نیز 540 دالر اعالم 

شده است اما بورس 
کاال به دالیل کامال مبهم  

مبنای قیمت گذاری را 
تاریخ 27 نوامبر انتخاب 

کرده است که در این 
تاریخ شمش و میلگرد 
در کمترین فاصله خود 

دارد
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همایش بزرگ تجاری بین ایران و اروپا به صورت آن الین برگزار 
میشــود. به گزارش شــاتا، در این رویداد، نشســت های تجاری 
بین شــرکت های دو طرف برگزاری شــده  و در ســه روز همایش 
یعنی روزهای 24، 25 و 26 آذرماه بیش از 60 نفر از ایران واروپا 

سخنرانی خواهند کرد.
هدف اصلی، ایجاد زمینه برای شرکت های دو طرف جهت ورود 
به تعامل تجاری- اقتصادی است.ایجاد زمینه برای تحوالت جدید 
در ایــن حــوزه مــی توانــد منتهی بــه بازیابی روابط تجاری شــده و 
فرصتهای زیادی را برای توسعه صادرات غیر نفتی کشورمان به 
همراه تامین واردات کاالهای ســرمایه ای و واســطه ای از اروپا و 

زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات 
و متنــوع ســازی بازارهــای صادراتــی و نیز همکاری های مشــترک 

فراهم کند.
برگــزاری ایــن رویــداد تجــاری به صورت وبیناری و در وبســایت 

اختصاصی این رویداد به آدرس:
www.europeiranbusinessforum.com صورت می گیرد.

عالوه بر همایش سه روزه، 12 مبحث آموزشی مرتبط با تجارت 
بین الملل ونفوذ در بازارهای جهانی با کمک مدرسینی از ایران 
واروپا ارایه می شود که می تواند به ارتقای توان تخصصی شرکت 

های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی کمک کند.

نــوردکاران فــوالدی بــه دولــت پیشــنهاد داده انــد ســازوکاری را 
فراهم کند که نوردکاران فوالدی با هدف افزایش ظرفیت ارزآوری 

محصوالتش را بدون دغدغه به فروش برساند.
به گزارش انجمن نوردکاران فوالدی ایران، کریم سلیمی، عضو 
هیــات مدیــره انجمن نوردکاران فــوالدی ایران در یک گفت وگوی  
اختصاصی با تاکید روی شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد به عنوان 
یکــی از متن هــای مناســب سیاســت گذار در بــازار فــوالد تصریــح 
دارد: روند این شــیوه نامه نســبتا خوب و مســیر درستی است و 
به گونه ای سیاســت گذار طرح ریزی وبرنامه ریزی کرده که در گام 
اول فــوالد خــام بــه قــدر نیاز نوردکار تامین و تولیــد داخل از این 

ناحیه تغذیه شود.
به گفته سلیمی با راهکار ایجاد شده فوالدسازان هم می توانند 
نیــاز بــازار داخــل را تامیــن کــرد و هــم اینکــه مــازاد آن را در بــازار 
بفروشند؛ ماده اولیه نوردکار هم از این مسیر تامین می شود و 
می تواند محصول نهایی خود را به فروش برساند. در این میان اما 
به نظر می رسد با توجه به تنوع مشتری و پراکندگی جغرافیایی 
نوردکاران فوالدی، فروش این محصول باید در سازوکار مشخصی 

به فروش برسد تا نوردکار نیز متضرر نشود.
بــه گفتــه عضــو انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران مهم تریــن 
بــا شــیوه نامه  بــه دولــت در رابطــه  نــوردکاران  پیشــنهادی کــه 
ساماندهی بازار فوالد ارایه داده اند، به سازوکار فروش محصوالت 
نهایــی بــر می گــردد، زیرا که نوردکار براســاس گــردش مالی خرید 
می کند و خریدار محصوالتش آهن فروشان هستند که نه بورسی 
هســتند و نــه صورت هــای مالــی آنــان در ســامانه اطــالع رســانی 
ناشران )کدال( قابل انتشار است، بنابراین بسیار سخت است 
کــه نــوردکار تنهــا از طریق بــورس کاال بتواند همه محصوالتش را 
بفروشــد. از دیــد ســلیمی نــوردکاران بــرای حل چالــش پیش رو، 
پیشــنهاداتی را به دولت ارایه داده اند تا بدین واســطه بتوانند 
در فــروش بــا چالــش مواجه نشــوند. به نظر می رســد با توجه به 
ظرفیــت صادراتــی نــوردکاران فوالدی، بســیار مناســب اســت که 
دولت ســازوکاری را فراهم کند که نوردکاران با خیال آســوده تری 
محصوالتشــان را چــه در داخــل و چــه در خــارج بفروشــد و از این 
ناحیه، مسیر ارزآوری در پایان زنجیره صنعت فوالد فعال تر شود.  
به گفته او نوردکاران فوالدی و خریداران آنان به دلیل ساختاری 
که واحدهایی آنان دارند، سرمایه مالی کافی برای ورود به بورس 
را ندارند و از این حیث باید سازوکاری فراهم شود که محصوالت 
نهایــی نــوردکاران )مقاطــع فــوالدی همچــون میلگــرد یــا تیرآهن( 
بدون خواب سرمایه به فروش برسد. از دید سلیمی شیوه نامه 
ســاماندهی بــازار فــوالد بــرای افزایش صــادرات و ارزآوری بســیار 

مطلوب است اما سیاست گذاران باید با ارزیابی، مالحظات بخش 
پایانی زنجیره را نیز مدنظر قرار دهند.

سلیمی با اشاره اینکه قانون دولت در باب ساماندهی بازار فوالد 
اصــل اســت و طــرح مجلــس در مقام قانون به تصویب می رســد 
و بیش تر روی روندها و کلیات تاکید دارد. ســلیمی البته تاکید 
دارد قانون گــذار هــم باید پیچیدگی های بازار فوالد را بشناســد و 

از این رهگذر قانون وضع کند. 
مدیرعامــل فــوالد آناهیتــای گیــالن نســبت بــه عرضــه قطــره 
چکانی مواد اولیه نوردکاران در شش ماه نخست امسال توسط 
فوالدسازان گالیه و اعتراض دارد زیرا به گفته او بیشترین تقاضا 
بــرای فــوالد خام )شــمش فوالدی( متاثر از فصل ساخت وســازها 
در 6 ماه نخست سال شکل می گیرد و در نیمه دوم امسال این 
تقاضــا بــه طــور طبیعــی متاثــر از کاهــش تقاضــای فصلی کاهش 
می یابد. به نظر می رسد در شرایط فعلی با کاهش طبیعی تقاضا 
از سوی نوردکاران به دلیل شرایط فعلی، اکنون تامین مواد اولیه 
نوردکاران نمی تواند ضرر 6 ماه ابتدای ســال آنان را جبران کند، 
لذا این فعال نوردی تاکید دارد دولت به عنوان سیاست گذار و 
مجلس به عنوان قانون گذار باید ســازوکاری را مهیا کند که نیاز 
تقاضــا )مــواد اولیــه نوردکار( همواره تامین شــود تا بخش پایانی 

زنجیره بیشترین بهره و سود را نصیب کل زنجیره کند.   

انتقاد نوردکاران از فوالدسازان 

چگونه نعمت فوالد به 
نقمت فوالد تبدیل شد

بــا رانت   هــای شــکل گرفتــه در زنجیــره فــوالد که بــا چالش های 
خودســاخته ای همراه شــده، نعمت فوالد به نقمت فوالد تبدیل 
شد. به گزارش انجمن نوردکاران فوالدی ایران، علی محمد ابویی 
مهریــزی، عضــو هیئــت مدیره انجمن نــوردکاران فــوالدی در یک 
گفت وگــوی اختصاصــی بــا اشــاره اینکــه نعمت فــوالد درایران به 
نقمت تبدیل شــد، اظهار کرد: قرار بود بر مبنای اســتراتژی ها با 
بهره گیری از پتانســیل های داخلی همچون ذخایر متنوع انرژی، 
معادن گسترده و نیروی کار مطلوب، چشم انداز روشنی پیش روی 
صنعــت فــوالد ایــران قرار گیــرد اما این برنامه ریزی ها متاســفانه 
به وقوع نپیوســت. ابویی مهریزی در توضیح این مطلب عنوان 
کرد: در کشوری که تمام منابع در اختیار زنجیره فوالد قرار گرفته 
اســت، همچنــان فــوالد خام باالتر از قیمــت جهانی قیمت گذاری 
می شــود. از دیــد ابویــی اگــر زنجیــره فــوالد را یــک فرآینــد درنظــر 
بگیریم، با رانت های متعددی که در زنجیره فوالد شکل گرفته، 
چالش های عدیده ای در بخش پایین دستی زنجیره بوجود آمده 
است که بخشی از این رانت سازی ها در بورس کاال رُخ می دهد. 
رانــت  ســازی ها در مقیــاس ُخــرد، منافع زنجیره را زیرپا گذاشــته 
و در مقیاس کالن نیز، منافع ملی را به مخاطره انداخته است.

عضــو هیــات مدیــره نــوردکاران فوالدی ایران با اشــاره اینکه در 
شرایط خود تحریمی به سر می بریم و کاسبان تحریم از فرصت 
ایجاد شده نهایت استفاده را با قیمت گذاری دستوری و به بهانه 
کنترل بازار می برند، اظهار کرد: زیاده خواهی ها در ابتدای زنجیره 
منجر به رکود صنایع شده، این در حالی است که محافل قانونی 
همچون بورس کاال در رانتی شدن وضعیت کنونی، سهم عمده ای 
داشته است. ابویی مهریزی با بیان اینکه استنباط من این است 
که مجلس در مقام قانون گذار به دور از هیاهو و منافع سازمانی 
وارد مقوله ســاماندهی بازار فوالدی شــده اســت، ابراز امیدواری 
کرد طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازار محصوالت فوالدی 
به انحراف کشیده نشود. به گفته او حاشیه سود نامتعادل در 
صنعت فوالد از ابتدا تا پایان زنجیره نشــان می دهد، اختاپوس 
داخلی مافیای فوالدی به این راحتی دســت از زیاده خواهی ها و 

تحریم علیه مردم بر نمی دارد.
از دیــد عضــو انجمــن نوردکار فــوالدی راهکار اصلــی برای خروج 
از ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه تولیــد مــواد اولیــه )فــوالد خام( 
تولیدکننــدگان داخلــی بــه طــور کامل تامین شــود و تــا زمانی که 
نیاز داخلی تامین نشود، مجوز صادرات داده نشود و بعد از آن، 
مازاد ماده اولیه صادر شــود. از دید ابویی در یک ســال گذشــته 

این چالش همچنان الینحل باقی مانده است.
مقــام  در  وزارت صمــت  اینکــه  اشــاره  بــا  نــوردی  فعــال  ایــن 
سیاست گذار در شرایط کنونی سردرگم است، مجلس در مقام 
قانون گــذار بــه مســئله چالش هــای زنجیــره فــوالد ورود کــرده اما 
نتوانسته جلوی اختاپوس را بگیرد. این در حالی است که از دید 
او فوالدسازان به بهانه ارزآوری، سفره مردم را کوچک تر کرده اند 

و نعمت در اختیار داشتن فوالد را به نقمت تبدیل کرده اند. 
از دید ابویی چالش اصلی نوردکاران، تامین نیاز مواد اولیه شان 
است. به گفته او رفتارهای تناقض آمیز فوالدسازان در بورس کاال 
نشان می دهد که مشکل اصلی نزد فوالدسازان است و به قدری 
شرایط را سردرگم و پیچیده کرده اند که تامین آسان مواد اولیه 
نوردکاران به چالشی حل ناشدنی تبدیل شده است. وی تاکید 
دارد چالش خودســاخته فوالدســازان بسیار بیش تر از تحریم ها 
و اپیدمی کووید 1۹ روی تولیدکنندگان بخش نهایی محصوالت 

فوالدی تاثیر سوء به جا گذاشته است. 
ابویی در پایان ابراز امیدواری می کند با افشای اطالعات صحیح و 
در جریان گرفتن واقعیت ها، مجلس و دولت در یک گام مشترک 
بتواننــد بــا ارایه شــفافیت جلوی رانت هــا را گرفته و چالش های 

خودساخته فوالدسازان را از میان بردارند. 

عضو انجمن نوردکاران فوالدی ایران مطرح کرد

چرا باید دولت به پایان زنجیره فوالد اهمیت دهد

به همت سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود؛

برگزاری همایش بزرگ تجاری ایران- اروپا


