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باز هم جلس��ه دیگری برای کارشناس��ی شیوهنامه فوالد
برگزار و در این جلسه مفادی از شیوهنامه ساماندهی عرضه
و تقاضای فوالد بررسی شد .در سومین نشستی که با هدف
بررس��ی این ش��یوهنامه برگزار شد ،س��عید عمرانی معاون
قضایی دادس��تانی کل کش��ور ،جعفر س��رقینی مدیرعامل
آس��کوتک ،مهدی صادقینیارکی معاون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سعید زرندی معاون طرح و برنامه
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،وجیهاهلل جعفری معاون
وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو ،عباس قبادی معاون بازرگانی
داخلی ،عباس تابش معاون وزیر و رئیس س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان ،حام��د س��لطانینژاد
مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران ،اشکان میرمحمدی
بازرس کل کش��ور ،مصطفی عبداله��ی عضو هیات مدیره،
ت��ورج امینی دبیر انجمن و محس��ن ابوی��ی از اعضا انجمن
ن��وردکاران ف��والدی ای��ران و همچنی��ن رئی��س انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
اصفهان و مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه
پارس حضور داشتند.

 نگاهی انتقادی به مفاد شیوهنامه

مصطفی عبدالهی

احمد رضوینیک

بهگزارش روابطعمومی انجمن نوردکاران فوالدی ایران،
مصطف��ی عبدالهی ،عضو هیات مدی��ره انجمن نوردکاران
ف��والدی با اش��اره به جلس��ه برگزار ش��ده ،گف��ت :در این
نشس��ت ماده  ۱۰ ،۹و  ۱۱ش��یوهنامه بررسی شد .درهمین
حال ،س��ازکار اجرایی عرضه محصوالت زنجیره فوالد قبل
از ش��مش (ش��امل س��نگ آهن ،کنس��انتره ،گندله و آهن
اس��فنجی) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتایج نهایی
در ای��ن زمینه تا  ۳۰دی ماه ب��ه کارگروه تخصصی اجرایی
ارائه ش��ود .وی تصریح کرد :در ماده  ۱۰این شیوهنامه مقرر
شده تمامی خریداران شمش ،اسلب و ورق گرم مکلفند در
نخس��تین عرضه بعد از نهایی ش��دن معامله ،مطابق برنامه
اعالم��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نس��بت به عرضه
محص��والت خود در بورس کاال اق��دام کنند .اعضای هیات
مدی��ره انجمن نوردکاران ف��والدی تاکید کردند مهلت یک
هفت��های برای عرضه محصول نهایی بعد از خرید ش��مش
کم اس��ت ،چراکه امکان دارد شمش خریداری شده در این
مدت تحویل نش��ود و بهتر است الزام به عرضه به یک هفته
پ��س از حم��ل و بارگیری به کارخانه مقصد باش��د .اعضای
انجم��ن نوردکاران فوالدی تاکی��د کردند ضمانتهایی که
از واحده��ای بهویژه کوچک برای حضور در بورس کاال اخذ

عکس :آیدا فریدی

طی ماههای اخیر مجلس ش��ورای اس�لامی و
نمایندگان بهارستاننشین برای بازگشت آرامش
ب��ه بازار ف��والد ورود ک��رده و در ادامه طرحی را
با عنوان توس��عه و تولید پای��دار فوالد با رویکرد
اص�لاح سیاس��تهای تنظیم ب��ازار ارائه کردند.
هرچند انتقاداتی جدی به این طرح وارد اس��ت.
مش��کالت این طرح به قدری گس��ترده است که
نبای��د به اجرایی ش��دن آن امید داش��ت .گویی
سیاس��تگذاران کش��ور در حوزهه��ای مختلف
ط��ی ماههای اخیر عزم خ��ود را جزم کردهاند تا
حتما نقش��ی در بازگشت آرامش به این زنجیره
بر عهده بگیرن��د؛ هرچند هیچکدام هم در عمل
موفق نیستند.
ای��ن حج��م از ط��رح و مصوبه در حال��ی ارائه
میشوند که تنظیم بازار فوالد آنقدرها هم دشوار
نیست .حتی تجربه موفق برای کنترل بازار سایر
محصوالت با شرایط مشابه فوالد در کشور وجود
دارد .ازجمله این تجارب موفق میتوان به عرضه
محصوالت پتروش��یمی در بورس اشاره کرد .در
ای��ن معامالت تالش میش��ود میزان کف عرضه
واحده��ای تولیدی براس��اس می��زان تولید این
واحده��ا و همچنین میزان تقاض��ای واحدهای
پاییندستی مشخص شود.
اما متاس��فانه نهتنها هیچک��دام از این تجارب
م��ورد توجه ق��رار نگرفتهاند ،بلکه س��د بزرگی
در مس��یر ص��ادرات محصوالت زنجی��ره فوالد
ایجاد ش��ده اس��ت .در این طرح صادرات تمامی
محص��والت زنجیره فوالد فق��ط منوط به عرضه
هفتگی تولیدکنندگان در بورس کاال شده است.
در همین حال ،تولیدکنندگان موظف ش��دهاند
 ۱۰۰درص��د محصوالت خ��ود را در بورس کاال
عرضه کنند که اقدامی اش��تباه بهنظر میرس��د،
چراک��ه این اقدام زمینه افت صادرات محصوالت
فوالدی را فراهم میکند.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د که
تولیدکنن��دگان ب��رای فروش محص��والت خود
در ب��ازار بینالملل��ی نیاز به ثبات ش��رایط دارند
ام��ا چنین مف��ادی تداوم حضور آنه��ا را در بازار
جهانی با چالش روبهرو میکند .س��ختتر شدن
ش��رایط صادرات فوالد در حالی است که بررسی
آماره��ا حکایت از افت قابلتوجه محصوالت این
واحده��ا طی ماهه��ای گذش��ته دارد .در همین
حال ،نسبت عرضه این محصوالت در بورس کاال
نی��ز افزایش نیافته اس��ت .درواقع حتی با وجود
کاهش صادرات ،تولیدکنندگان تمایلی به فروش
محصوالت خود در بورس کاال ندارند.
گفتنی اس��ت در طرح یادش��ده مجلسیها به
بحث قیمتگ��ذاری ش��مش ورود نکردهاند .اما
بازار بورس کاالی ایران ،بازار رقابت کامل نیست.
درواق��ع همه ش��رکتهای جهان امکان حضور و
خری��د و ف��روش از این بازار را ندارند و فقط چند
شرکت محدود داخلی محصوالت خود را از کانال
ب��ورس کاال عرضه میکنند .بهعالوه آنکه اقتصاد
ما بیثبات و تورمی اس��ت .در چنین ش��رایطی،
تعیین فرمول قیمت پایه متناس��ب با متغیرهای
اقتصاد کالن ،ضروری بهنظر میرسد.
در این میان ،نبود هماهنگی میان معاونتهای
مختل��ف در وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
اصلیترین مش��کل در مس��یر تعادل بخش��ی به
زنجی��ره فوالد اس��ت .میان نظ��رات ،مصوبات و
بخشنامههای ارائه شده از سوی معاونت بازرگانی
با معاونت معدنی با نظرات فعاالن صنعتی تفاوت
وجود دارد.
ای��ن نبود هماهنگی و همچنی��ن نبود متولی
واحد ،زمینهساز چالشهای اساسی در این حوزه
است .در چنین شرایطی همه مسئوالن برای رفع
مشکالت این زنجیره احساس وظیفه میکنند و
پا به میدان میگذارند.
بهعن��وان مثال ،طی ماههای گذش��ته ش��اهد
اختالفات��ی می��ان متولیان ام��ر در وزارتخانه بر
س��ر تعیین نرخ پایه فوالد و همچنین مش��خص
کردن کف عرضه شمش در بورس کاال با فعاالن
صنعتی بودیم.
معاونت معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میزان کف عرضه ش��مش ف��والد را در معامالت
ب��ورس کاال را ماهانه براب��ر  ۶۶۰هزار تن عنوان
کرده اس��ت .درحالیک��ه تولیدکنندگان اعتقاد
دارند عرضه ماهانه حدود  ۴۰۰هزار تن ش��مش
در ب��ورس کاال ،نیاز بازار داخل را تامین میکند.
همین اختالفات نیز موجب ش��د تا درنهایت این
چالشها برطرف نش��ود و درنهایت مجلسیها به
آن ورود کنن��د .بنابراین ب��رای رفع چالشهای
یادش��ده ایجاد تفاهمی میان سیاستگذاران در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تولیدکنندگان
زنجیره فوالد ضروری بهنظر میرسد.

اصالح شیوهنامه با نظر تشکلهای بخش خصوصی

میشود ،بسیار سختگیرانه هستند؛ بنابراین انتظار میرود
در این ضمانتها تجدیدنظر شود .عبداللهی در ادامه با اشاره
به ابطال برخی معامالت بورس کاال گفت :در مواردی شاهد
ابط��ال برخ��ی محصوالت فوالدی در بورس کاال هس��تیم.
بدینترتی��ب واحده��ای نوردی موظف به عرضه هس��تند
ب��دون آنکه محصولی دریافت کرده باش��ند .معاون قضایی
دادس��تانی کل کشور پیشنهاد کرد این ضرر و زیان متوجه
نوردکار نش��ود اما بهدلیل اینکه هر یک معاملهای جداگانه
دارند ،مقرر شد بررسیهای بیشتری در اینباره انجام شود.

 اجازه فروش خارج از بورس

عبدالهی همچنین افزود :براساس ماده  ۱۱این شیوهنامه،
تامین مواد اولیه تمامی تولیدکنندگان زنجیره فوالد منوط
به عرضه محصوالت آنها در بورس کاالست ،بنابراین چنانچه
این تولیدکنندگان اقدام به عرضه محصوالت خود در بورس
کاال نکنند ،شرایط تنبیهی مانند لغو مجوز صادرات ،اخطار
کتب��ی ،تعلی��ق در خرید مواد اولی��ه و معرفی به واحدهای
نظارتی برای آنها اجرایی میش��ود .البته تصمیمی قطعی از
س��وی معاونت امور مع��دن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در اینباره اخذ نش��د .عبدالهی ضمن اشاره
به ماده  ۸این ش��یوهنامه مبنی ب��ر اینکه تمامی واحدهای
فعال در زنجیره فوالد ش��امل ش��مش ،اس��لب ،انواع ورق و
مقاطع طویل مکلفند محصوالت تولیدی خود را طبق برنامه
هفتگ��ی جهت فروش داخلی در ب��ورس کاال عرضه کنند،
گف��ت :اعضای هی��ات مدیره انجمن ن��وردکاران با این بند
مخالفت کردند .عرضه تمامی مقاطع فوالدی در بورس کاال

مجلس از فوالدسازان حمایت میکند
صنایع فوالدی کش��ور بخش مهمی از
نیروی انس��انی را مش��غول فعالیت کرده
و ب��ه همی��ن دلیل اگ��ر از صنعت فوالد
حمایت نشود احتمال دارد بخش اشتغال
هم آسیب ببیند.
بهگزارش شما نیوز ،اهللوردی دهقانی،
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
یازدهم درباره ضرورت حمایت از صنایع
فوالد کشور اظهارکرد :میزان تولید فوالد در کشور
حدود  ۳۰میلیون تن برآورد میشود .از این میزان
حدود نیمی از آن به مصرف داخلی میرسد و نیمی
دیگر به خارج از کشور صادر میشود؛ بنابراین باید
در ش��رایط تحری��م و جن��گ اقتص��ادی از صنایع
فوالدی کش��ور حداکثر حمایت انجام ش��ود ،تا هم
ارزآوری برای کشور داشته باشند و هم بتوانیم آثار
تحریمها را خنثی کنیم.
وی اف��زود :صنایع فوالدی کش��ور بخش مهمی
از میزان نیروی انس��انی را مشغول فعالیت کرده و
به همین دلیل اگر از صنعت فوالد حمایت نش��ود،
احتمال دارد بخش اشتغال هم آسیب ببیند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم

گفت :مجلس یازدهم دست فوالدسازان
کش��ور را میگی��رد و از آنه��ا حمای��ت
میکن��د تا هم م��ردم از این صنعت نفع
ببرند و هم مش��کالت پیش روی صنایع
فوالدی کشور حل و فصل و درنهایت نیز
به رشد این صنعت کمک شود.
دهقان��ی خاطرنش��ان ک��رد :م��ردم و
نماین��دگان مردم از فوالدس��ازان انتظار
دارن��د در ن��وع قیمتگ��ذاری محص��والت خ��ود
جان��ب انص��اف را رعای��ت کنن��د .در همین حال،
محصوالتشان را برای بازار داخلی چند درصد کمتر
از بازار جهانی به فروش برسانند و محصوالتشان را
در هر زنجیره فوالدی در بازار داخلی عرضه کنند تا
نیازهای بازار داخلی تأمین شود و مازاد تولیداتشان
را صادر کنند.
وی گف��ت :مجلس برای حمایت از فوالدس��ازان
حاضر اس��ت همه نوع حمایتی را داش��ته باش��د تا
فوالدسازان صادرات فوالد خام را متوقف و به جای
آن ش��مشهای فوالد را به محصوالت نهایی مانند
میلگرد تبدیل کنند .بدون تردید این اقدام ارزآوری
بیشتری هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

برگزاری هشتمین جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی

هش��تمین دوره جایزه بهرهوری معادن و صنایع
معدنی در س��ال  ۱۴۰۰از س��وی ایمی��درو برگزار
میش��ود .از اهداف این جایزه میت��وان به افزایش
آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهرهوری و کیفیت،
حرکت بهس��وی نظام مدیریت کیفیت جامع با در
اختی��ار قرار دادن ی��ک متدولوژی علم��ی ،امکان
خودارزیابی نظاممند از س��وی سازمانها و شناخت
نقاط قوت و زمینههای قابلبهبود با تمرکز بر کیفیت
و بهرهوری در انجام کارها و همچنین امکان مقایسه
با سایر شرکتها در بخش رویکردها و شاخصهای
نتایج اش��اره کرد .بهگزارش روابطعمومی ایمیدرو،
امکان شناسایی دس��تاوردهای موفق سازمانها در
زمین��ه بهبود بهرهوری و کیفی��ت و معرفی آنها به
سایر س��ازمانها بهمنظور الگوبرداری و ترویج این
دستاوردها با استفاده از امکانات رسانهای و مراسم
جایزه و همچنین ایجاد انگیزه رقابت در سازمانها
و شرکتها از دیگر اهداف این دوره بهشمار میرود.
ش��رکتهایی ک��ه در این دوره جای��زه به رهوری
شرکت میکنند میتوانند از مزایایی مانند برگزاری
دورهه��ای آموزش��ی آش��نایی با م��دل ،روشهای
خودارزیاب��ی و منط��ق رادار بهط��ور رای��گان برای
نماین��دگان ش��رکتها ،ارزیابی ش��رکت ازس��وی
ارزیابان خبره بهطور رایگان و ارائه مش��اوره رایگان
به شرکتها برای تعریف پروژههای بهبود متناسب

ب��ا نتایج ارزیاب��ی در قالب جلس��ات رودررو بعد از
ارزیابی ،بهرهمند شوند.
همچنین شناسایی و برجسته کردن موفقیتهای
ش��رکت با استفاده از امکانات رسانهای و ترویجی و
مراس��م جایزه از دیگر فرصتهایی است که متوجه
ش��رکتها خواهد ب��ود .ایمیدرو جای��زه بهرهوری
معادن و صنایع معدنی را بهعنوان «نخستین جایزه
دارای تاییدیه سازمان ملی بهرهوری ایران» از سال
 ۹۱برگ��زا ر کرده که تاکن��ون  ۷دوره از این رویداد
با موفقیت برگزار ش��ده اس��ت .از شرکتهای فعال
بخش مع��دن و صنایع معدنی دعوت میش��ود در
صورت عالقهمن��دی به حض��ور در فرآیند ارزیابی
جایزه ،با مراجعه به نشانی پایگاه اطالعرسانی جایزه
( ) http: //imidro.gov.ir/bahrevariقسمت
ثبتنام ،ضمن کس��ب اطالعات بیش��تر ،نسبت به
دریافت ،تکمیل و ارسال فرم ثبتنام حداکثر تا ۲۰
دی ماه جاری اقدام کنند.

باعث قفل ش��دن روند معامالت میشود ،چراکه در صورت
عرضه و دریافت نکردن تقاضا باید محصول خود را در عرضه
بعدی  ۵درصد زیر قیمت به بورس کاال بیاورند که با توجه
به مابهالتفاوت اندک بین شمش تا میلگرد امکان آن میسر
نیست .برهمین اساس پیشنهاد شد چنانچه محصول عرضه
ش��ده در بورس کاال خریداری نداشت آن را خارج از بورس
به فروش برسانند.

 اصالح با نظر جمعی

احم��د رضوینیک ،رئیس انجمن ن��وردکاران فوالد ایران
درب��اره دیدار بعدی اعضای این انجمن با وزیر صنعت ،معدن
و تجارت افزود :تاکید وزیر در این جلسه که برخی نوردکاران
دولت��ی از جمله ذوب آهن و فوالد خراس��ان نیز در آن حضور
داشتند ،بر اجرای شیوهنامه فوالد بود .وی بیان کرد :همچنین
رزمحس��ینی برای لزوم اصالح بخشهایی از ش��یوهنامه که
نیازمند اصالح اس��ت ،با همفکری تشکلهای مربوطه تاکید
ک��رد .رضوینیک تصریح ک��رد:نظر وزیر صنع��ت ،معدن و
تج��ارت بر جلوگیری از رانت ،تولید محصوالت اس��تاندارد و
توس��عه صادرات محصوالت نهایی و با ارزشافزوده باالتر در
زنجیره فوالد است .وی خاطرنشان کرد:در این دیدار و با ارائه
گزارشی از سوی انجمن نوردکاران به وزیر ،به رانتهای  ۶۰تا
 ۷۰هزار میلیارد تومانی و دراز بودن همیشگی انگشت اتهام به
س��مت پاییندستیها با فرافکنی عدهای اشاره شد .این مقام
صنفی گفت:در این جلسه اعالم کردیم قیمت تمامشده پایه
شمش مطابق کدال بورس کاال و سود سهام فوالدسازان بین
 ۳۸۰۰تومان تا  ۴۷۰۰تومان (متوس��ط  ۴۲۰۰تومان است).

وی ادامه داد :اکنون قیمت پایه شمش فوالدی  ۹۸۰۰تومان
اس��ت .نرخ فروش این محصول با احتس��اب ارزش افزوده ۱۰
ه��زار و  ۷۰۰تومان برآورد میش��ود؛ بنابراین فاصله قیمتی
حدود  ۷هزار تومانی بین قیمت تمامش��ده و قیمت فروش در
ب��ازار داخلی وجود دارد .وی اف��زود :وقتی این فاصله قیمتی
در تولی��د  ۲۴تا  ۲۷میلیون تنی ش��مش فوالد ضرب ش��ود،
متوجه حجم رانت توزیعی خواهیم ش��د .این در حالی اس��ت
که رانتخواران با در اختیار داش��تن ابزار و رسانه و خرج کردن
پول ،انگش��ت اتهامشان را به سمت نوردکاران نشانه میروند.
وی ب��ا بیان اینکه تاکید این انجمن بر منطقی ش��دن قیمت
ف��والد اس��ت ،ادامه داد :ت��ا  ۸۰درصد موافق این ش��یوهنامه
هستیم اما متاس��فانه برخی در  ۲۰درصد دیگر دست برده و
بندهایی در آن ق��رار میدهند که کار را قفل میکند .رضوی
نیک گف��ت:بهطور مثال ،در یک بند ش��یوهنامه آمده که هر
آنچه از شمش در کش��ور تولید میشود باید در بورس عرضه
شود ،اما باید پرسید اگر شمش تولید داخل غیراستاندارد بود،
مس��ئولیت آن با کیست؟ وی همچنین با اشاره به نبود تعادل
قیمتی در زنجیره فوالد ،بیان کرد :در حالیکه قیمت وس��ط
زنجیره باال برده ش��ده اما چنین ش��رایطی را در ابتدا و انتهای
زنجیره شاهد نیس��تیم .رضوینیک اضافه کرد :همچنین در
ش��یوهنامه ،فروش میلگرد در خارج از بورس ازسوی دالالن و
واسطهها آزاد گذاشته ش��ده ،در حالی که دالل پس از خرید
از ما ۱۰ ،تا  ۱۵درصد گراتر به آهن فروش��ان بازار میفروشد.
وی گف��ت :نظ��ر این انجمن ،ورود میلگرد به بورس و کش��ف
قیمت اس��ت اما در ادامه هر آنچه در ب��ورس به فروش نرفت
باید بتواند صادر شود.

 سخن پایانی

ازمجموع موارد یادش��ده اینگونه برداشت میشود
که شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد
با برگزاری جلس��ات مختلف در دس��ت اصالح است.
هرچند نظ��رات فعاالن این زنجیره به قدری متفاوت
از یکدیگ��ر اس��ت که کار اصالح آن به درازا کش��یده
اس��ت .امید میرود همه فعاالن زنجیره فوالد با حفظ
نگاهی ملی برای بهبود شرایط این زنجیره تالش کنند
و منفع��ت کوتاهمدت خود را کنار بگذارند تا بهزودی
شاهد بازگشت آرامش به این زنجیره باشیم.

