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بر اسـاس اطالعاتی که سـازمان بورس 
اوراق بهـادار و بـورس کاال منتشـر کـرده 
شـمش  شـده  تمـام  قیمـت   ، اسـت 
فـوالدی کمتـر از کیلویـی 4 هـزار تومـان 
بـوده در حالیکـه قیمـت ایـن محصـول از 
4 هـزار و 700 تومـان در فروردیـن مـاه 
شـروع شـده و تـا کیلویـی 11 هـزار تومان 
بدیـن  اسـت  رفتـه  پیـش  مـاه  مهـر  در 
سـال  ابتـدای  از  سـازان  فـوالد  ترتیـب 
تاکنـون شـمش فـوالدی را تـا سـه برابـر 
قیمـت تمـام شـده بـه فـروش رسـانیده 
نـرخ  التفـاوت  بـه  مـا  حالیکـه  در  انـد 
شـمش بـه میلگـرد بـه طـور متوسـط 10 
تا 11 درصد بوده ، این درست است که  
هزینه سرمایه گذاری واحد های فوالدی 
بیشـتر از واحـد هـای  نـوردی اسـت امـا 

ایـن همـه تفـاوت قیمـت بـدور از منطـق  
و تجمیع سـود های کالن در یک بخش 
 ، ایجـاد رانـت شـده  از زنجیـره موجـب 
در همیـن حـال بـا وجـود داشـتن سـنگ 
ارزان  و نیـروی انسـانی  انـرژی   ، آهـن 
متخصص قیمت فروش شمش فوالدی 
از ابتـدای سـال از قیمـت هـای صادراتـی 
کـه  اسـت  معنـی  بدیـن  و  بـوده  باالتـر 
مصرف کننده ایرانی از داشتن محصول 
فـوالدی بـا قیمـت مناسـب محـروم بوده 
قیمـت  بـا  فـوالدی  شـمش  سـویی  از  و 
کمتر از داخلی صادر شده و برای کشور 
هـای همسـایه ایجـاد اشـتغال کـرده ایـم 
بدیـن ترتیـب هـم گـران فروشـی داخلـی 
داشتیم و هم اشتغال را در بازار داخلی 

بـه مخاطـره انداختـه ایـم.

نگاهی به قیمت تمام شده شمش فوالدی در سال جاری

عجیب اما واقعی !
روند قیمت شمش فوالدی و میلگرد در بازار داخلی

 و صادراتی از ابتدای سال تاکنون 

تغییرات قیمت شمش و میلگرد از ابتدای سال تا پایان آبان ماه )کیلو/ریال(

قیمت ماه
جهانی 

قیمت داخلی 
شمش

قیمت داخلی 
میلگرد

ما به التفاوت قیمت 
شمش به میلگرد 

47,50442,62751,54721فروردین

49,08748,98753,7039,6اردیبهشت

57,59056,78663,03612,7خرداد

62,95772,78878,8518,3تیر

73,61575,18182,4149,6مرداد

87,62489,32991,7569,4شهریور

1162501010801094038,2مهر

1082609840811011811,8آبان

قیمت تمام شده محصوالت داخلی و صادراتی 3 شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399
 منبع : سامانه اطالع رسانی ناشران ) کدال (   )کیلو/تومان(

فوالدخوزستان
صنعتی و معدنی چادرملوفوالد خراسان )سال مالی 99,12,30(

قیمت تمام 
شده

منتهی 
به پایان 

شهریور 99

 )سال مالی 
 )99,12,30

منتهی 
به پایان 

شهریور 99

 )سال مالی 
)99,12,30

منتهی به 
پایان شهریور  

99

2674,7فوالد3811,9شمش3818,9بلوم و بیلت

قیمت تمام شده شمش فوالدی و نرخ فرو ش آن در بورس کاال و صادراتی و قیمت فروش میلگرد در بورس کاال 

قیمت تمام شده شمش فوالدی

3800
متوسط قیمت میلگرد

طی سه ماه اخیر

10،376
متوسط قیمت فروش شمش 
در بورس کاال طی سه ماه اخیر

10،405
متوسط قیمت شمش فوالدی 

صادراتی طی  4 ماه اخیر

9،644

 زیر و بم  شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

شیوه نامه ؛ شیون نامه نشود
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شیوه نامه بازار فوالد
 با اصالحات نهایی

قابلیت اجرایی دارد
صفحه4
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رشـد بـی رویـه قیمـت فـوالد در سـال 
جـاری باعـث شـد تـا معاونـت اقتصـادی 
رییـس جمهـور بـا ورود به موضوع شـیوه 
و  عرضـه  سـاماندهی  بـرای  را  ای  نامـه 
تقاضـای زنجیـره فـوالد منتشـر کنـد کـه 
اسـت  مـاده   19 دارای  نامـه  ایـن شـیوه 
کـه در مـورد بخـش هـای مختلـف عرضـه 
و تقاضـای زنجیـره فـوالد تعییـن تکلیـف 
نامـه  شـیوه  ایـن   8 بنـد  در  امـا  کـرده  
کلیـه واحدهـای فعـال در زنجیـره فـوالد 
و  ورق  انـواع  اسـلب،  شـمش،  شـامل 
مقاطـع طویـل )میلگـرد، تیرآهن، نبشـی 
و ناودانـی( را مکلـف بـه عرضـه در بورس 
وزارت  کـه  هفتگـی  برنامـه  طبـق  کاال 
صمت به شرکت ها اعالم کرده ، میکند 
و آمـده اسـت کـه هـر گونـه فـروش خارج 
فـروش  منزلـه  بـه  و  ممنـوع  بـورس  از 
خارج از شبکه محسوب میشود.این در 
حالیسـت کـه واحـد هـای تولیدی بخش 
خصوصی فوالدی اغلب به دلیل شرایط 
سخت گیرانه بورس کاال تاکنون انگیزه 
ای بـرای حضـور و عرضـه محصـوالت در 
بـورس کاال را نداشـتند ، ایـن واحـد هـا 
اغلـب کوچـک و متوسـط بـوده و میـزان 
تولیـدات آنهـا کمتـر از 500 هـزار تـن در 
سال است . از این رو بند 8 شیوه نامه 
ساماندهی فوالد برای آن دسته از تولید 
کنندگان که حتی در بورس کاال پذیرش 
نشـده انـد عرصـه را تنـگ کـرده و آنهـا را 

دچـار بالتکلیفـی کـرده اسـت.
از یک سو این دسته از تولیدکنندگان 
حتـی آنهایـی کـه وارد بـورس کاال شـده 
انـد عـالوه بـر فـروش بـه صـورت هفتگـی 
محصـوالت  غلـب  ا ال  کا بـورس  در 
در  منطقـه  و  شـهر  در  را  خـود  تولیـدی 
محـدوده واحـد تولیـدی خـود بـه فـروش 
کاال  بـورس  در  فـروش  و  میرسـاندند 
بـرای تولیدکننـدگان کوچـک که سـرمایه 
گاه  بایـد  و  ندارنـد  چندانـی  گـردش  در 
هفته ها منتظر مشـتری بورسـی بمانند 

اسـت. آورده  همـراه  بـه  ،سـردرگمی 
در همیـن راسـتا اعضـای هیـات مدیـره 
در  ایـران  فـوالدی  کاران  نـورد  انجمـن 
میزگردی که در فضای مجازی برگزار شد 
بـه طـرح نقـاط ضعـف و قوت شـیوه نامه 
سـاماندهی زنجیـره فـوالد پرداختنـد کـه 

مشـروح آن در ادامـه آمـده اسـت:

z  نـورد کاران نگـران مفـاد ایـن شـیوه نامـه
شـند نبا

سـید احمـد رضـوی نیـک در خصـوص 
فـوالد  زنجیـره  سـاماندهی  نامـه  شـیوه 
اظهـار داشـت : کلیـات ایـن شـیوه نامـه 
در  امـا  بـوده  کاران  نـورد  حمایـت  مـورد 

برخـی مفـاد ایـن شـیوه نامـه مشـکالتی 
وجـود دارد کـه بایـد ایـن موضـوع را نیـز 
در نظـر گرفـت کـه مفـاد ایـن شـیوه نامـه 
بـرای کلیـه تولیـد کنندگان زنجیره فوالد 

اسـت.
رییس انجمن نورد کاران فوالدی ایران 
اظهـار داشـت: نـورد کاران اغلـب بورسـی 
نیسـتند و کاالی خـود را خـارج از بـورس 
بـه فـروش میرسـانند و الـزام بـه عرضـه 
در بـورس کاال آن در هـم در مـدت زمـان 
انـدک شـاید تولیـد در ایـن بخـش را بـا 
مخاطراتـی مواجـه کنـد اما در ادامه قطعا 
بـه نفـع واحـد هـای تولیـدی خواهـد بود.
معـاون  کرد:خوشـبختانه  تصریـح  وی 
معدنی وزارت صمت با اشراف و درایتی 
کـه دارد  حتـی بـا وجـود آنکـه در نامـه ای 
بـه واحـد هـای نـوردی ابـالغ شـد بـود کـه 
بایـد فـروش در بـورس کاال انجـام دهنـد 
تا اجازه صادرات داشته باشند به دلیل 
در نظـر گرفتـن شـرایط تولیـد کننـدگان 
فرصتی هفته ای به آنها داد تا در بورس 
کاال عرضه داشته و در این مدت مسیر 

صـادرات آنهـا نیـز باز شـد .
رضـوی نیـک تاکیـد کـرد: ایـن انعطـاف 
صحبـت  مقابـل  در  معدنـی  معاونـت 
هـای منطقـی باعـث امیـدواری اسـت که 
اگـر در اجـرای ایـن شـیوه نامـه مشـکلی 
ایجـاد شـود قطعـا بـا حمایـت مسـولین 

حـل خواهـد شـد.
بـه  همچنیـن  افـزود:  همچنیـن  وی 
معاونـت محتـرم معدنـی نیـز پیشـنهاد 
شـده به دلیل این که واحد های نوردی 
کـه  اندکـی  گردشـی  سـرمایه  دلیـل  بـه 
دارند اگر در یک هفته متقاضی نداشته 
باشـند امـکان اینکـه تـا یـک هفتـه دیگـر 
بـا 5 درصـد  منتظـر عرضـه هـای بعـدی 
کاهـش قیمـت شـوند را ندارنـد و بهتـر 
اسـت بتواننـد در ایـن مـدت فـروش بـا 
قیمت کشف شده در بورس کاال حداقل 
بـا 5 درصـد کاهـش قیمـت در خـارج از 
بورس کاال داشـته باشـند اما برای رصد 
ایـن واحـد هـا فاکتـور فـروش در سـامانه 

تجـارت الکترونیـک ثبـت شـود.
بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  نیـک  رضـوی 
اینکـه در ایـن شـیوه نامـه بـه صـادرات 
در حـوزه محصـوالت فـوالدی تاکید شـده 
بنابرایـن ایـن واحـد هـا بایـد بـه سـمت 
بازاریابـی بیـن المللـی رفتـه و در صـورت 
نبـودن تقاضـای داخلی بتوانند صادرات 

داشـته باشـند .

z مشکالت شیوه نامه در اجرا حل میشود
در همیـن خصـوص علـی محمـد ابویـی 
اظهـار داشـت: در خصـوص اجـرای بند 8 

شـیوه نامه بالتکلیفی های زیادی وجود 
دارد چرا که این امکان وجد دارد در یک 
واحـدی  نـوردی  بـرای محصـوالت  هفتـه 
مشـتری نباشـد و بـر اسـاس مفـاد ایـن 
شـیوه نامـه تـا هفتـه بعـد امـکان فـروش 
از سـوی کارخانه وجود ندارد و در هفته 
بعدی باید 5 درصد زیر قیمت بفروشد.
ایـن عضـو هیـات مدیـره انجمـن نـورد 
کاران فـوالدی ایـران تاکیـد کـرد: بـا ایـن 
نحـوه فـروش پـای واسـطه هـا بـه بـورس 
آهـن  بـازار  بـه  مجـدد  آنهـا  و  شـده  بـاز 
بازمیگردنـد در حالیکـه فـروش مویرگـی 
واحد های نوردی باعث شـده تا واسـطه 

هـا در ایـن بخـش کـم شـوند.
ابویـی یـادآور شـد: در حـال حاضـر 200 
حـوزه  در  مختلـف  هـزار صنـف  تـا 300 
صنایـع فـوالدی فعالیـت دارنـد که با این 
مـاده واحـده قانونـی اصنـاف مختلـف از 
بیـن خواهـد رفـت و پـای واسـطه هـا بـه 

بـورس بـاز میشـود.
وی تاکیـد کـرد: البتـه ترجیـح بـر ایـن 
کلیـات  کـه  نامـه  ایـن شـیوه  کـه  اسـت 
آن باعـث از بیـن رفتـن رانـت میشـود ، 
اجرایـی شـود و در مرحلـه اجـرا مشـکالت 
آن حـل شـود قطعـا مسـولین در مرحلـه 
اجـرا اجـازه نمیدهنـد این شـیوه نامه که 
با هدف سـاماندهی تدوین شـده باعث 
تخریـب رسـته ای از اصنـاف و یـا تولیـد 

کننـدگان شـود.

z  فـروش محصـوالت نـوردی مشـتری محـور
سـت  ا

بـه گفتـه کریـم رحیمـی در دنیـا رسـم 
بـر ایـن اسـت زمانـی کـه دولـت هـا قصـد 
دارنـد قوانینـی در حـوزه ای وضـع کننـد 
پیـدا  مشـروعیت  زمانـی  قوانیـن  ایـن 
میکند که مورد قبول عامه باشـد اما در 
خصـوص بنـد 8 شـیوه نامـه تردیـد هـا و 
بالتکلیفـی زیـادی بـرای تولیـد کننـدگان 
نوردی وجود دارد از یک سو اصال شرایط 
فـوالدی  و شـمش  اولیـه  مـواد  دریافـت 
مهیا نشده به یکباره به تولید کنندگان 
نـوردی فشـار مـی آورنـد کـه محصـوالت 

خـود را در بـورس کاال عرضـه کننـد.
مدیـر عامـل فـوالد نـاب تبریـز معتقـد 
اسـت در اجـرای بنـد 8 شـیوه نامـه بایـد 
مـوارد زیـادی مـد نظـر قـرار گیـرد و گرنـه 
نـوردی  مـاده واحـد هـای  ایـن  اعمـال  بـا 
متضرر شده و اصناف حوزه آهن از بین 
میرونـد چـرا کـه بـه ایـن رسـته از صنـف 

آهـن اصـال توجهـی نشـده اسـت.
ایـن عضـو هیـات مدیـره انجمـن نـورد 
کاران فـوالدی ایـران تصریـح کرد: فروش 
واحـد هـای ذوبـی و حتـی القایـی مویرگـی 

بـه  آنهـا  محصـوالت  فـروش  و  نیسـت 
هـای  واحـد  اولیـه  مـاده  اینکـه  دلیـل 
نـوردی اسـت بـه تولیـد کننـده و با حجم 
بـاال صـورت میگیـرد و امـا فـروش واحـد 
ومشـتری  بـوده  مویرگـی  نـوردی  هـای 

اسـت. محـور 
رحیمـی تاکیـد کرد: متاسـفانه به دلیل 
اینکـه ایـن مـاده واحـده در شـیوه نامـه 
بـه صـورت کارشناسـی تهیـه نشـده در 
نهایـت بـه ضـرر تولیـد کننـدگان نـوردی 
منجـر شـده و شـیون نامـه خواهـد شـد.
وی اظهـار امیـدواری کـرد: بایـد قبـل از 
اجـرای ایـن شـیوه نامـه نقـاط ضعف این 
شیوه نامه مشخص شده و به مسولین 

انتقال داده شـود.

z  گـذر از شـرایط گـذار بحـران بـا همدلـی و
د  تحـا ا

بـا اشـاره بـه رونـد  مصطفـی عبدالهـی 
فـروش واحـد هـای نـوردی در چنـد هفته 
اخیـر گفـت: در چنـد هفتـه گذشـته بـا 
توجـه بـه افزایـش حجـم عرضـه از سـوی 
واحـد هـای نـوردی و کاهـش سـاخت و 
سـاز بـه دلیـل شـیوع کرونـا و همچنیـن 
فصل سرما اغلب عرضه های محصوالت 
و  نمیشـود  مواجـه  اسـتقبال  بـا  نـوردی 
اگـر بـرای چندیـن هفتـه بـه صورت مکرر 
نکننـد  دریافـت  تقاضایـی  محصـوالت 
امـکان اینکـه در اجـرا بـا تعدیـل ینـد 8 
این شیوه نامه روبرو شویم وجود دارد .
عضـو هیـات مدیره انجمن نورد کاران 
فوالدی ایران تصریح کرد: ما به عنوان 
اعضـای نـورد کاران فـوالدی ایـران بایـد 
نقـاط ضعـف و قـوت ایـن شـیوه نامـه 
را بـه معاونـت معدنـو صنایـع معدنـی 
وزارت صمـت متذکـر شـویم کمـا اینکـه 
تاکنـون ایـن اتـاق نیـز از سـوی رییـس 
منتقـل  بـه  مـوارد  و  افتـاده  انجمـن 
شـده اسـت امـا در نهایـت تابـع قوانین 
حفـظ  بـا  بایـد  کاران  نـورد  و  هسـتیم 
گـذار  شـرایط  ایـن  از  همدلـی  و  اتحـاد 
عبـور کننـد و نبایـد اجـازه بدهیـم نفاق 

بـه نـورد کاران ایجـاد شـود.
وی همچنیـن بـر ایـن موضـوع تاکیـد 
ایـن  پایـان  نـوردی در  کـرد: واحـد هـای 
بـه  آنهـا  فـروش  و  دارنـد  قـرار  زنجیـره 
مصرف کننده اسـت و نه تولید کننده 
لذا عرضه در بورس خود عاملی میشود 
کـه محصـول فـوالدی بـه دسـت مصـرف 
کننـده بـه صـورت مسـتقیم نرسـد امـا 
قبـول  را  نامـه  شـیوه  ایـن  کلیـات  مـا 
داریـم و مابقـی مـوارد نیـز امیدواریـم بـا 
درایـت معاونـت معدنـی وزارت صمـت 

حـل شـود.

کریم رحیمی عبدالهی ابوی

 زیر و بم  شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

شیوه نامه ؛ شیون نامه نشود
نورد کاران از کلیات شیوه نامه فوالد حمایت کردند اگر با تعابیر مختلف به اجرا نرسد 

کریم رحیمی:
در دنیا رسم بر این 

است زمانی که دولت 
ها قصد دارند قوانینی 

در حوزه ای وضع 
کنند این قوانین 
زمانی مشروعیت 

پیدا میکند که مورد 
قبول عامه باشد اما 

در خصوص بند 8 
شیوه نامه تردید ها 

و بالتکلیفی زیادی 
برای تولید کنندگان 
نوردی وجود دارد از 
یک سو اصال شرایط 
دریافت مواد اولیه و 
شمش فوالدی مهیا 
نشده به یکباره به 

تولید کنندگان نوردی 
فشار می آورند که 

محصوالت خود را در 
بورس کاال عرضه کنند

ابویی:
در حال حاضر 200 
تا 300 هزار صنف 

مختلف در حوزه 
صنایع فوالدی فعالیت 

دارند که با این ماده 
واحده قانونی اصناف 

مختلف از بین خواهد 
رفت و پای واسطه ها 
به بورس باز می شود

رضوی نیک:
این انعطاف معاونت 

معدنی در مقابل 
صحبت های منطقی 

باعث امیدواری است 
که اگر در اجرای این 
شیوه نامه مشکلی 
ایجاد شود قطعا با 

حمایت مسولین حل 
خواهد شد
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z  توزیع سود متعادل در زنجیره با اجرای شیوه نامه
رضــوی نیــک تصریــح کــرد: ایــن شــیوه نامه 
باعــث خواهــد شــد تولیدکننــدگان واقعــی ، 
ســود مناســبی را از زنجیره فوالد کســب کرده 
و مصرف کنندگان نهایی این زنجیره نیز سود 
واقعــی آن را بــه دســت آورنــد و در نهایــت، 

قیمت ها متعادل شود.
وی ادامه داد: هدف از ابالغ شیوه نامه جدید 
دولــت، آن اســت کــه قبــل از تصویــب قانــون 
مجلس برای مدیریت بازار فوالد، یک بار این 
شــیوه نامه در تمــام بــازار زنجیره فوالد اجرایی 
شود و اگر جواب مورد نظر را داد، دیگر نیازی 
نیســت کــه بــه قانون مصــوب مجلس تبدیل 

شود.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 
ایــران در ادامــه این طوربیــان کــه کــرد که طرح 
مجلس در تقابل با شیوه نامه دولت نیست. 
او در توضیح بیشــتر گفت: کلیات شیوه نامه 
دولت با طرح مجلس برای مدیریت بازار فوالد 
یکی اســت؛ البته هم این شــیوه نامه نیاز به 
اصالحاتی در برخی بندهایش دارد و هم طرح 
مجلــس. امــا اگر این شــیوه نامه پس از انجام 
اصالحات الزم به طور کامل اجرا شود و نتیجه 
مثبتی داشــته باشــد، احتمال دارد دیگر طرح 
مجلــس نیــز پیگیــری نشــود، چــون بــا اجرای 
صحیــح شــیوه نامه دولــت مشــکل بــازار فوالد 

حل خواهد شد.
بــرای  مجلــس  طــرح  از  حمایــت  وی ضمــن 
مدیریــت بــازار فــوالد نیــز عنــوان کــرد: درباره 
طــرح مجلــس باید گفت که کارشناســان مرکز 

پژوهش هــا و نماینــدگان کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلــس دو تــا ســه ماه بــرای این طرح 
زمان گذاشته اند تا برای رفع مشکالت موجود 
در زنجیره فوالد و همچنین کمتر کردن اثر دالر 

روی قیمت محصوالت فوالدی کمک کنند.
رضــوی نیــک ادامــه داد: مــا بــه دنبــال ایــن 
هستیم که با اجرای صحیح شیوه نامه دولت 
و طرح فوالدی مجلس، در صنعت فوالد برای 
کشورمان اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شود؛ 
چراکــه مــا بــه دنبــال ایجــاد رانــت نیســتیم و 
در جلســه بــا نماینــدگان دولت نیــز از کلیات 
شیوه نامه حمایت کردیم؛ اما متاسفانه عده ای 
که مخالف شیوه نامه هستند، انگشت اتهام 

را به سمت افراد دیگری گرفته اند.

z  دلیل مخالفت برخی ها با کلیات شیوه نامه
چیست؟

رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران  با 
انتقــاد از مخالفــت اعضــای انجمــن فــوالد بــا 
طــرح مجلس و شــیوه نامه دولــت عنوان کرد: 
در روزهای اخیر بیشــتر بحث های حاشــیه ای 
درباره شیوه نامه دولت از طرف اعضای انجمن 
فــوالد انجــام گرفتــه اســت و مــا متوجــه ایــن 
نشدیم که اعضای این انجمن چرا هم با طرح 
مجلــس و هــم با شــیوه نامه دولــت مخالفت 
می کنند و علیه بخش های خصوصی و دولتی 
ســایر قســمت های زنجیــره گام برمی دارنــد و 
حتــی بــه امضــای خودشــان در جلســاتی کــه 
بــا معــاون امــور صنایــع معدنــی وزرات صمت 

داشته اند، احترام نمی گذارند؟

رضــوی نیــک ادامــه داد: البته هیچ اشــکالی 
ندارد که دوستان با این طرح مخالفت کنند، 
چــون هــر طرحــی می توانــد تعــدادی موافقــت 
یــا مخالــف داشــته باشــد،. امــا ســوال اصلــی 
اینجاست که چرا این دوستان در جلسه ای که 
بابت بررســی این شیوه نامه با حضور معاون 
اقتصادی رییس جمهور و معاون امور معدن و 
صنایع معدنی وزارت صمت و تولید کنندگان 
و کارشناســان تشکیل شد ،شرکت نکردند تا 

نظرشان را بیان کنند.

z  بند 8 شیوه نامه نیاز به تکمیل دارد
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 
ایــران همچنیــن درباره پیشــنهاد ایــن انجمن 
بــرای اصــالح ماده مربوط بــه لزوم عرضه تمام 
محصــوالت میانــی و پایانــی زنجیــره فــوالد در 
شیوه نامه دولت نیز توضیح داد: از آنجایی که 
نیــاز کشــور به مقاطع طویــل از ظرفیت تولید 
واحدهــای نــوردی در شــرایطی کــه مــواد اولیه 
به قدر کافی به آنها برسد، کمتر است، ما در 
جلســه دیــروز بــرای اصالح ماده 8 شــیوه نامه 
دولــت پیشــنهاد کردیــم کــه بهتر اســت مازاد 
تولیــد مقاطــع پــس از عرضــه در بــورس صادر 
شود و البته اگر شرایط صادرات فراهم نبود، 
واحدهای نوردی بتوانند تا 5  درصد پایین تر 
از قیمت کشف شده در بورس، مقاطع خود را 

در بازار آزاد بفروشند.
وی افزود: البته در چنین شرایطی نوردکاران 
موظــف خواهنــد بــود کــه فاکتورهــای رســمی 
فروش های خود را در سامانه های جامع تجارت 

و بهین یــاب ثبــت کننــد کــه ایــن موضــوع به 
طــور ضمنی مــورد موافقت معاون امور صنایع 
معدنــی وزارت صمــت قــرار گرفتــه ؛ چراکه به 
هر حال، ممکن است عده ای که به محصوالت 
نهایــی زنجیــره فــوالد نیــاز دارند، بــه هر دلیل 
نتوانند محصوالت مورد نظرشــان را از بورس 
کاال تهیــه کننــد و مــا نبایــد راه خرید و فروش 
محصــوالت نهایــی در خارج از بورس را به طور 

کامل ببندیم.
افزایــش  لــزوم  بــر  پایــان  در  نیــک  رضــوی 
صــادرات مقاطــع طویــل فوالدی بــر طبق مفاد 
شیوه نامه جدید دولت نیز تاکید کرد و گفت: 
چون برخی دوستان در سال های آینده فعاالن 
فوالدی کشــورهای همســایه را عادت داده اند 
که مواد اولیه را از ایران بخرند، اکنون در این 
کشــورها روی مواد اولیه مثل شمش وارداتی 
ایران هیچ عوارضی بســته نشــده اســت و به 
همیــن دلیــل برخی افراد مدعی آن می شــوند 
کــه صــادرات مقاطــع طویل نفعی برای کشــور 
ندارد؛ اما اگر شرایط در بازار داخلی به گونه ای 
فراهــم شــود کــه نــوردکاران بتوانند  شــمش 
را ارزان تــر تهیــه کننــد و این شــمش ارزان به 
دست تولیدکننده خارجی نرسد، حتی با وضع 
تعرفه وارداتی از سوی کشورهای همسایه نیز 
صــادرات محصــوالت نهایی ارزآوری بیشــتری 
بــرای کشــور نســبت بــه صــادرات فــوالد خام 
خواهــد داشــت، چراکــه در آن شــرایط قیمت 
مقاطــع صادراتــی ما از ســایر کشــورها ارزان تر 
تمام شــده  و مشــتریان خارجی به خرید این 

مقاطع میل پیدا می کنند.

در گفت و گو با رییس هیات مدیره 
انجمن نورد کاران فوالدی ایران مورد بررسی قرار گرفت

نقاط ضعف و قوت شیوه نامه 
ساماندهی زنجیره فوالد

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالد ایران اجرای شیوه نامه دولت برای ساماندهی زنجیره فوالد را گامی مؤثر 
در جهت از بین بردن رانت در زنجیره فوالد دانست و اظهار داشت:  با قاطعیت اعالم می کنم که انجمن نوردکاران 
با 85 درصد از متن این شیوه نامه کامال موافق است؛ چراکه کلیت این شیوه نامه به گونه ای تنظیم شده که منافع 

تمام زنجیره فوالد را در برمی گیرد و اگر برخی اعضای زنجیره فوالد، به فکر رانت نباشند، این شیوه نامه در جهت 
منافع ملی است و حقوق همه اعضای زنجیره در آن رعایت شده است.

هفتــه  در  فــوالدی  شــمش  دادوســتدهای 
نخســت آذر مترصــد یــک تغییــر بنیــادی در 
رونــد قیمت گذاری بود که به ســبب ابالغیه 
وزارت صمت در رابطه با بخشنامه شیوه نامه 
ساماندهی بازار فوالد انتظار می رفت بازیگران 
زنجیره فوالد با عمل به آن، در راستای تامین 

زنجیره فوالد گام بردارند.
بررســی ها در دو هفتــه گذشــته آذر گویــای 
شــیوه  وجــود  بــا  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن 
قیمت گــذاری جدیــد منــدرج در این ابالغیه، 
قیمــت هــر کیلو شــمش داخلی با احتســاب 
قیمت شــمش جهانی بایــد زیر 9 هزارتومان 
قیمت گذاری می شد اما قیمت ها دوباره بدون 
منطق محاسباتی باالی 9 هزار تومان تثبیت 
شــد. البته تولیدکنندگان شمش القایی که 
بــا هزینــه بســیار باالتــری از تولیدکننــدگان 
روبــه رو  تولیــد  فرآینــد  در  ذوبــی  شــمش 
هســتند، قیمــت خــود را غیرمنطقــی تغییــر 
ندادنــد. بــا این وصــف، قیمت ها همچنان از 

پشتوانه منطق بازار برخوردار نیست.
از دید ناظران شــکاف قیمت تمام شــده با 
قیمــت فــروش بایــد به گونه ای باشــد که در 
شــرایط کاهش تقاضای فصلی شــمش مورد 

نیاز نوردکاران منطبق بر عرضه و تقاضا باشد 
و بــا پذیرفتن این اســتدالل، طبیعی خواهد 
بــود کــه شــکاف قیمتــی نســبت بــه فصــول 
قبلی ســال کاهش شــود. بررسی میدانی اما 

نشــان می دهد منطق بــازار در فرآیند تامین 
فوالدخام نوردکاران مورد لحاظ قرار نمی گیرد؛ 
البته بخشی از آن به معیوب بودن ساختار 
بازارها در اقتصاد ایران بر می گردد و بخشی 
از آن نیــز بــه دلیــل قایــل نبــودن بازیگــران 
بــه منطــق بازار و حرکت همســو بــا تغییرات 

جهانی است.
بــا بررســی مولفه هــای حاکــم بــر درون بازار 
همچــون تضعیــف تقاضــای فصلــی شــمش 
بــه دلیــل کاهــش ساخت وســازها در فصــل 
زمســتان و مولفه های بیرون از بازار همچون 
نوســان بــازار ارز، انتظار مــی رود قیمت ها به 
صــورت طبیعــی بــا منطق عرضــه و تقاضا در 
ســیکل نزولــی قــرار گیــرد. ایــن امــا در حالــی 
اســت کــه همچنــان قیمت هــا بــا مقاومــت 
عرضه کنندگان شمش روبه روست که البته 
ایــن رفتــار بــا فشــار ســمت تقاضــا و کاهش 
نوسانات بازار ارز ممکن است در هفته های 

آینده دوباره تغییر کند.

گریزی به معامالت شمش در بورس کاال

چرابازیگرانازمنطقبازارپیروینمیکنند؟
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تفاوت قیمت شمش با میلگرد به 3 درصد رسید

نوردکاراندرزیان

به دلیل رکود فصلی و همچنین نوسان نرخ 
ارز تقاضا برای خرید شــمش و میگرد کاهش 
پیــدا کــرده و این کاهش تقاضا منجر به افت 
قیمت فوالد شــده اما در این بین نورد کاران 

متضرر این افت قیمت ها هستند .
عضو انجمن نورد کاران فوالدی ایران با بیان 
مطلب فوق اظهار داشــت :مابه التفاوت بین 
قیمت شمش و میلگرد در بورس کاال تا حدی 
کاهــش پیــدا کــرده کــه منجــر به ضــرر و زیان 
نورد کاران شــده اســت. کریم ســلیمی افزود 
: در حالیکــه وزارت صمــت نیــز ما به التفاوت 
تبدیل شمش فوالدی به میلگرد را  11 درصد 
تعییــن کــرده  ، متاســفانه در معامــالت ایــن 
هفتــه مابــه التفاوت شــمش به میلگرد به 3 
درصــد رســید کــه این میزان باعــث ضرر نورد 
کاران خواهد شــد. شــمش گران تر از میلگرد 

قیمت گذاری شد
وی ادامه داد : با برگزاری جلســات توجیهی 
در خصــوص شــیوه نامــه ســاماندهی عرضه و 
تقاضــای زنجیــره فــوالد و تاکیــد بر اجــرای هر 
چه سریعتر این شیوه نامه اما باز هم شاهد 
تخلف بورس کاال و فوالد ســازان هســتیم به 
طوریکــه قیمــت پایه عرضه شــمش فوالدی از 
سوی بورس کاال برای معامالت هفته جاری  با 
840 تومان رشــد نســبت به هفته گذشته 9 
هزار و 770 تومان اعالم شــد. ســلیمی افزود: 
این پایه قیمت حتی از نرخ معامالت میلگرد 
در بازار نیز باالتر است ، در حال حاضر قیمت 
میلگــرد در بــازار 10 هــزار و 200 تومان معامله 
میشود در حالیکه قیمت شمش فوالدی درب 
کارخانــه از ســوی بــورس کاال با لحاظ 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 هزار و 700 
تومان اعالم شد و بدین ترتیب قیمت شمش 
فوالد در بورس کاال کیلویی 500 تومان گران تر 

از میلگرد در بازار آزاد ، قیمت خورد.
z وزارت صمت با متخلفان برخورد کند

ایــن عضــو هیات مدیــره انجمن نــورد کاران 
فــوالدی ایــران تصریح کرد: البتــه کامال واضح 
اســت کــه ایــن گران فروشــی به قصــد عرضه 
بی ثمر در بورس کاال و دریافت مجوز صادرات 
اســت و امیــد آن میــرود  مســوالن در وزارت 
صنعــت ، معــدن و تجــارت کــه برای رســیدن 
بــه شــیوه نامــه و اجــرای آن ســاعت هــا وقت 
گذاشــتند بــه موضوع ورود کــرده و مانع گران 
فروشــی بــورس کاال شــده و قیمــت پایــه را بر 
اساس نرخ های شیوه نامه تعیین کنند و با 
متخلفان برخورد قانونی داشــته باشــند ، چرا 
که اگر قرار باشد در بدو اجرای این شیوه نامه 
شــاهد شــیطنت هایی باشــیم مشــخصا این 

شیوه نامه اجرایی نخواهد شد.
z متولی نورد کشور انجمن نورد کاران فوالدی است

از سویی انجمن فوالد کشور اقدام به برگزاری 
جلســه ای برای رســته نورد کاران کرده اســت 
ایــن در حالیســت کــه تاکنــون در مقابل نورد 
کاران جبهه گرفته و در طول ماه های گذشته 
نیز تمامی اقدامات انجام شــده انجمن فوالد 
بــر مخالف منافع و خواســته نــورد کاران بوده 
از همیــن رو نــورد کاران از ایــن انجمن منفک 
شده و با تشکیل انجمن مستقل نورد کاران 
ایــن انتظــار میرود که دیگر مداخله ای ســوی 
سایر انجمن ها را در این رسته شاهد نباشیم.

شیوه نامه ساماندهی بازار فوالد 
اگرچــه در کلیات آن مطلوب بوده 
امــا فعــاالن زنجیره صنعــت فوالد 
روی بنــد 8 ایــن شــیوه نامه نقطه 

نظرات اصالحی دارند.
 بــه گــزارش انجمــن نــوردکاران 
رضــا  حمید  ، ن یــرا ا ی  د ال فــو
طاهری زاده، عضو انجمن نوردکاران 
فــوالدی ایــران در خصــوص بحــث 
شــیوه نامه ســاماندهی بازار فوالد 
شــیوه نامه  کلیــات  دارد  تاکیــد 
ســاماندهی بــازار فــوالدی مطلوب 
اســت امــا همگــی فعــاالن عرصــه 
فــوالد روی بنــد 8 این شــیوه نامه  
دارنــد.  اصالحــی  نظــرات  نقطــه 
انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران 
شــیوه نامه  ایــن   8 مــاده  دربــاره 
معتقد است این بند باید اصالح 
شود؛ به طوریکه با توجه به تنوع 
مشــتریان و پراکندگی جغرافیایی 
بــازار محصــوالت مقطــع فــوالدی، 
تمایــل دارنــد  فــوالدی  نــوردکاران 
اصالح این ماده به گونه ای باشــد 
که محصوالت مقاطع طویل فوالدی 
همانند تبصره ماده 3 از عرضه در 

بورس کاال معاف شود.
رونــد  طاهــری زاده  گفتــه  بــه 
شــیوه نامه ســاماندهی بازار فوالد 
بایــد حافــظ منافــع همــه زنجیــره 

صنعــت فوالد باشــد و نباید هیچ 
یــک از زنجیــره صنعــت فــوالد در 
دیــد  از  شــوند.  متضــرر  این بــاره 
ایــن فعــال عرصــه فــوالدی کلیات 
شیوه نامه مناسب است اما نکات 
نــوردکاران  انجمــن  مالحظــات  و 
دســت  بــه  بایــد  ایــران  فــوالدی 
اعمــال  بــا  تــا  برســد  دولتمــردان 
نقطه نظرات اصالحی، شــیوه نامه  

قابلیت اجرایی پیدا کند.
حمیدرضــا طاهــری زاده با اشــاره 
ســاماندهی  نامــه  شــیوه  اینکــه 
بازار فوالد که اخیرا توســط وزارت 
صمت نهایی و ابالغ شد، مشکالت 
تصریــح  دارد،  را  خــودش  خــاص 
کرد: اگر چه در کلیات شــیوه نامه 

خــوب جلوه می نماید امــا اینگونه 
نبــوده اگر هر بخشــنامه ای نهایی 
و ابــالغ شــود، تمامــی مشــکالت و 
چالش هــای فعــاالن فــوالدی رفــع 
انجمــن  ایــن عضــو  شــود.از دیــد 
نــوردکاران فوالدی، فعاالن زنجیره 
فــوالد در ســال های اخیــر همــواره 
بــا چالش هــای عدیــده ای مواجــه 
شــده اند امــا وی ابــراز امیــدواری 
می کند با برگزاری جلسات فعاالن 
عرصه فوالدی، بتوان به توافقات 
جدیدی برای رویه بهتر شیوه نامه 
دســت  فــوالد  بــازار  ســاماندهی 

یافت. 
بر مبنای صحبت های طاهری زاده 
فعــاالن  هماهنگــی  نشســت های 

عرصــه فــوالد در خصــوص نقطــه 
نظرات درباره شیوه نامه ساماندهی 
بازار فوالد در هفته های آینده هم 
برگزار می شود تا پس از توافق روی 
نقطه نظرات مشترک، یک بسته 
پیشــنهادی مشــترک بــرای بهتــر 
اجرایی شدن شیوه نامه دوباره در 
اختیــار دولــت قــرار گیــرد و دولت 
هــم بــا درنظرگرفتــن مالحظــات و 
منافع همه زنجیره فوالد، گام های 
حمایتی را در دستورکار قرار دهد.
نــوردکاران  انجمــن  عضــو  ایــن 
اینکــه  تاکیــد  بــا  ایــران  فــوالدی 
شــیوه نامه  مــوارد  از  بســیاری 
عالــی  فــوالد  بــازار  ســاماندهی 
است، ابراز امیدواری کرد دولت و 
سیاست گذار باید با درنظر گرفتن 
مالحظات زنجیره فوالد، اصالحات 
جزیی در برخی موارد اعمال نماید 

تا شیوه نامه بهتر اجرا شود.
انجمن نوردکاران فوالدی پیش تر 
ســاماندهی  جدیــد  شــیوه نامه  از 
بــازار فــوالد حمایــت کامل خــود را 
ابــراز کــرده بــود و رئیــس انجمــن 
هــم از موضوع درخواســت اصالح 
و پیشــنهادات در خصوص شــیوه 
نامه ســاماندهی عرضه و تقاضای 
زنجیره فوالد به دولت توسط این 

انجمن خبر داده بود.

عضو انجمن نوردکاران فوالدی ایران مطرح کرد

شیوهنامهبازارفوالدبااصالحاتنهاییقابلیتاجراییدارد

شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فوالد 
دارای کلیات مثبتی است اما نقاط ضعفی نیز 

دارد که باید قبل از اجرا اصالح شود.
بــه گزارش انجمن روابــط عمومی نوردکاران 
فــوالدی ایــران، عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
نوردکاران فوالدی ایران با اشاره اینکه، شیوه 
نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فوالد کلیات 
قابــل قبولــی دارد گفــت: کلیــات شــیوه نامه 
ســاماندهی زنجیــره فوالد مــورد حمیات نورد 
کاران است اما برخی مفاد نقاط مغفولی دارد 

که باید قبل از اجرا اصالح شود.
امیــد ظفــر تصریــح کرد: مهمترین شــاخصه 
مثبــت این شــیوه نامه این اســت کــه از خام 
فروشــی ماده خام و اولیه جلوگیری میکند و 
تمام واحد های را مکلف به عرضه در بورس 
کاال کــرده و ایــن موضــوع بــه متعــادل ســازی 

قیمت ها در بازار کمک میکند.
وی ادامه داد: اما متاسفانه در همین شیوه 
نامه نکاتی وجود دارد که حاکی از این است 
که شرایط تمامی تولید کنندگان لحاظ نشده 
و آن هــم فــروش کلیــه محصــوالت در بورس 
کاال اســت و این موضوع برای نورد کاران که 
در پاییــن دســت بــا تولیــد کننــده ســرو کار 
ندارنــد  و مصرف کنندگان خرد دارند اوضاع 
را کمــی پیچیــده کــرده اســت. رییــس هیات 
مدیره شرکت فوالد ظفر بناب گفت: در چرخه 

زنجیــره فوالد همــه مصرف کنندگان در واقع 
تولیــد کننده هســتند امــا نوردی ها در پایان 
ایــن زنجیــره قرار دارند و حلقه بعدی مصرف 
کننــده نهایــی بــوده و تــوان حضــور در بورس 
کاال را ندارنــد از ایــن رو امــکان دارد محصــول 
آنهــا در هفتــه ای مشــتری نداشــته باشــد و 
طبــق مفــاد ایــن شــیوه نامه باید بــا 5 درصد 
زیر قیمت بفروشد که این برای تولید کننده 
امکان پذیر نیســت چرا که واحد های نوردی 
این رقم سود ندارند که بتوانند با این میزان 

کمتر بفروشند .
نــوردکاران  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
از  کــرد:  تصریــح  همچنیــن  ایــران  فــوالدی 
ســوی دیگر بــازار آهن آالت کشــور به صورت 
سنتی فعالیت می کند و امکان اینکه تمامی 
گریدهــا و محصــوالت فــوالدی بــه دلیــل نوع 
مشــتریان  پراکندگــی  و  مصرف کننده هــا 
بــه بــورس بیاینــد، مقــدور نیســت، چــرا کــه 
زیرســاخت بــورس کاال و کل بــازار آهــن آالت 
بــرای چنیــن ســازوکاری بسترســازی نشــده 

است.
از دیــد ظفــر این ماده مندرج در شــیوه نامه 
باید اصالح شــود و یا حداقل شــرایطی فراهم 
شود که باقیمانده عرضه محصوالت فوالدی یا 
مازاد آن به صورت مچینگ در بازار فروخته تا 
فشارها از این ناحیه از دوش تولیدکنندگان 

برداشته شود.
امید ظفر در بخش دیگری از صحبت هایش 
تاکیــد کــرد: در نیمــه نخســت ســال جــاری ، 
هــر تن شــمش )فــوالد خام( عرضه شــده در 
بورس کاال 20 تا 30 دالر باالتر از نرخ جهانی 
بود و همین مسئله باعث شد تا نورد کاران 
بــه دلیــل افزایــش هزینه تامین مــواد اولیه، 
بازارهــای صادراتی در کشــورهای همســایه از 

دست بدهند.
امــکان صــادرات آن  ایــن رو  از  افــزود:  وی 
هــم در شــرایط تحریــم کمی زمان بر اســت و 
امکان اینکه اگر در هفته ای مشتری داخلی 
نداشتیم بتوانیم صادرات را جایگزین کنیم 

طی یک هفته وجود ندارد .
وی همچنین تاکید کرد: میان طرح مجلس 
و شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فوالد 
وجــه اشــتراکات خوبی هم وجــود دارد اما در 
عمــل، شــیوه نامه مزبور بیشــتر مطلوب نظر 

واحدهای نوردی خواهد بود. 
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد انجمــن 
نــوردکاران فــوالدی بــا پیگیــری بــرای اصــالح 
ماده 8 شیوه نامه راهکار مناسب و تمهیدات 
ویــژه ای را بــا همــکاری دولــت و مجلــس ارایه 
دهــد تا در آینــده واحدهای تولیدی با عرضه 
محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال با مشــکل 

مواجه نشوند.

عضو هیات مدیره انجمن نورد کاران فوالدی ایران مطرح کرد

کلیات شیوه نامه ساماندهی
 بازار فوالد  مورد قبول است


