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طی س�الهای اخیر و به دنبال ش�دت گرفتن چالش در شرایط اقتصادی و رشد قابلتوجه تورم ،بازار فوالد نیز با التهاب روبهرو
ش�د .دولت س�یزدهم پس از آغاز فعالیت خود ،بر تنظیم بازار بسیاری از محصوالت و کاالهای اساسی تاکید داشته است .تنظیم
بازار فوالد نیز به دلیل کاربرد گس�ترده آن در صنعت ساختوس�از و همچنین س�ایر صنایع خودروس�ازی و ...از اهمیت ویژهای
برخوردار اس�ت؛ بنابراین سیاس�تگذاران در وزارت صنعت ،معدن و تجارت طرح جدیدی را با هدف تنظیم بازار ارائه کردهاند و
تنظیم عرضه و فروش فوالد را با ش�رایط ویژهتری دنبال میکنند .در طرح جدید ،بورس کاال بهعنوان جدیترین ابزار مدیریت
بازار فوالد انتخاب ش�ده اس�ت .عرضه  ۱۰۰درصدی محصوالت تولید ش�ده در این زنجیره در بورس کاال و همچنین بهرهمندی از
قابلیتها و س�از کارهای جدید این بازار ،یکی از مهمترین مس�ائل مطرحشده در این طرح جدید است .این بخش از بند یادشده
با بازخوردهای مثبت و منفی همراه است.

شرکتهای فوالدی وارد بورس شوند

در طرح جدید،
بورس کاال
بهعنوان
جدیترین ابزار
مدیریت بازار
فوالد انتخاب
شده است

س��یدرضا شهرس��تانی ،عضو هیاتمدی��ره انجمن
تولیدکنن��دگان ف��والد ایران در گفتوگو با ایراس��ین
اظه��ار ک��رد :بازار ف��والد در ط��ول س��الهای اخیر با
چالشهای جدی روبهرو شده است؛ در چنین شرایطی
عرض��ه  ۱۰۰درصدی فوالد در ب��ورس کاال ،مهمترین
راهکار برای تنظیم بازار این محصول اس��ت؛ یعنی باید
تمامی محصوالت تولیدش��ده در ای��ن زنجیره از حلقه
نخس��ت تا محصول نهای��ی و  ۱۰۰درصد در بورس کاال
عرضه ش��وند .وی در ادامه افزود :در حال حاضر با توجه
ت فوالد در بازار جهانی در پی شیوع ویروس
به افت قیم 
کرونا و نگرانیهای ناش��ی از شروع دوباره پاندمی و قفل
ش��دن دوباره بازار ،قراردادهایی که در گذشته با ایران با
قیمتهای باالتری بس��ته ش��ده بود ،لغو شده و قیمت
شمش از  ۶۰۰دالر به  ۵۵۰دالر کاهش یافته است.
وی گف��ت :از ط��رف دیگر با توجه به کمب��ود گاز در
کش��ور که منجر ب��ه افزایش قیمت مواد اولیه ش��ده و
همینطور بیتوجهی دولت به صادرات کاالهای داخلی
در حال حاضر و دستور صادرشده مبنیبر فروش کاالها
از طریق بورس ،قیمتها با روند کاهش��ی روبهرو ش��ده
است.
عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
بیان کرد :یکی دیگر از مشکالت اصلی در صنعت فوالد،
مش��کل ادامهدار کمبود گاز و برق اس��ت که احتماال در

عکس:

اطمینان ذوبآهن اصفهان به توان ش��رکتهای
داخلی بار دیگر موجب بومیس��ازی یک قطعه مهم
در تولید ریل ملی شد .محمدامین یوسفزاده ،مدیر
مهندسی نورد ذوبآهن اصفهان درباره بومیسازی
قطعات خط تولید ریل گفت :با توجه به حساس��یت
و اهمیت تولی��د ریل که در خط تولید آن از قطعات
بسیار پیش��رفته و هایتک استفاده میشود ،اقدام
ب��ه بومیس��ازی این قطع��ات کردیم .ب��ه گزارش
روابطعمومی شرکت ذوبآهن اصفهان ،وی با بیان
اینکه از  ۳س��ال پیش بومیسازی قطعات ریل آغاز
و در فاز اول بومیس��ازی مته ریل انجام شد ،گفت:
رژیم صهیونیستی تولیدکننده مته ریل است و این
احساس به وجود آمد که به بنبست بزرگی رسیدیم.
ب��رای حل این مش��کل به توانمندی ش��رکتهای
داخل��ی اطمین��ان کردیم و ش��رکتهای مختلفی
اع�لام آمادگی کردند و در بین آنها یک ش��رکت در
س��اخت مته بس��یار موفق عمل کرد به گونهای که
میزان بهرهبرداری از آن بیش از مدل س��اخت رژیم
صهیونیس��تی بود و باعث ش��گفتی همه شد .مدیر
مهندس��ی نورد ذوبآهن اصفهان گفت :اگر با مته
ساخت رژیم صهیونیس��تی قرار بود کار کنیم ،قادر
به ایجاد  ۱۰۰س��وراخ بودیم اما با مته ساخت داخل
 ۱۵۰س��وراخ با قطر مشخص را می توان ایجاد کرد.
وی اف��زود :تولی��د مته به دلیل گری��د آلیاژ خاص و
همچنی��ن پیچیدگی و زوایای خ��اص خود قطعه،
بسیار سخت بود ضمن اینکه باید روی آن یکسری
زیگمنت با دقت بسیار باال مونتاژ میشد و سرانجام
خروجی که از مته انتظار داشتیم یک سوراخ با قطر
مش��خص بود که خوشبختانه نخس��تین تست آن
فوقالعاده عالی بود .وی با اش��اره به اینکه تحریمها
اگرچه س��خت بود اما باعث ایجاد فرصتهای بسیار
بزرگی ش��د ،اضافه کرد :موفقیتهای مهمتری نیز
در بومیس��ازی سایر قطعات و تجهیزات تولید ریل
حاصل شده است .رضا توکلی ،سرپرست بخش ریل
ذوبآهن اصفهان نیز با اشاره به راهاندازی اره جدید
شماره  ۳برای برشکاری و سوراخکاری ریل گفت:
وجه تمایز آن با مشابه خارجی در متفاوت بودن فرم
و شکل مته است و با یکدهم هزینه مشابه خارجی
تولید شده است.

در گفتوگو با فعاالن زنجیره فوالد تشریح شد

تنظیم یا انحصار

چندین سال مشکالتی را به
وجود میآورد .اجرا نش��دن
سیاس��ت حضور شرکتها
بهط��ور کام��ل در ب��ورس،
باع��ث تعطیل��ی برخ��ی از
ش��رکتهای خصوصی شده اس��ت که با اجرا شدن این
سیاست ،عدالتی نسبی در صنعت فوالد کشور به وجود
خواهد آمد .شهرس��تانی ادامه داد :از طرف دیگر ،تغییر
و تحوالت��ی که در دنیا رخ داده ،سیاس��ت جهانی تولید
فوالد باکیفیت و لزوم وفقپذیری با ش��رایط یادش��ده
اهمیت بس��یار باالیی داش��ته و در غیر این صورت ،بازار
قابل رقابتی را با کش��ورهای خارجی در زمینه صادرات
نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد :در سال جاری ،بین  ۱۰تا  ۱۵درصد
کاهش تولید نس��بت به سال گذشته خواهیم داشت اما
درباره رس��یدن به افق تولید پیشبینی ش��ده در چشم
ان��داز  ،۱۴۰۴باید به چند نکته توج��ه کنیم .ابتدا باید
وضعی��ت قرارداد برجام بهطور کلی مش��خص ش��ود و
حضور کش��ورهای اروپایی را در ایران ش��اهد باشیم تا
بتوانیم از این ظرفیت بهخوبی استفاده کنیم .دوم ،باید
در زمینه تولید برق و گاز س��رمایهگذاری کرده و بخش
ریلی کش��ور را ارتقا دهیم .همه این س��رمایهگذاریها،
عددی بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر را نیاز خواهد داشت.

س��عید عس��کرزاده ،دبی��ر انجمن س��نگ آه��ن در گفتوگو با
اظهار کرد :عرضه کاالهای مختلف در بورس کاال سیاس��ت
صحیح��ی ارزیاب��ی میش��ود و میتواند تاثیری بس��زا ب��ر ارتقای
ش��فافیت معامالت داش��ته باش��د .با این وجود ،باید تاکید کرد در
فرآین��د عرضه محصوالت زنجیره فوالد از طریق بورس کاال ،امکانی
برای عرضه س��نگ آهن وجود ندارد .س��نگ آهن کاال نیس��ت بلکه
محصولی معدنی با گریدهای متفاوت اس��ت .همین تفاوتها زمینه
اختالف در تعیین قیمت پایه س��نگ آهنهای با مشخصات مختلف
را فراهم میکن��د و درنهایت مانع عرضه این محصول در بورس کاال
است.
وی افزود :البته طی ماههای گذش��ته ش��اهد عرضه س��نگ آهن
در رین��گ معام�لات ب��ورس کاال بودهایم .اما این عرضهها توس��ط
شرکتهای بزرگ معدنی که اغلب هم به دولت وابسته هستند انجام
میشود .سنگ آهن عرضهشده در بورس کاال نیز توسط شرکتهای
بزرگ دیگری خریداری میش��ود اما امکانی برای عرضه کنسانتره و
گندله در ب��ورس کاال وجود دارد؛ هرچند برای اظهارنظر درباره این
طرح باید دس��تورالعملها با جزئیات بیش��تری منتشر شوند .بدین
ترتیب میتوان نقاط قوت و ضعف این دستورالعمل را واکاوی کرد.
دبی��ر انجمن س��نگ آهن گفت :در حال حاض��ر جزئیاتی از طرح
جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای تنظیم بازار فوالد منتشر
ش��ده اس��ت .این جزئیات بیش��تر به محصوالت حلقههای میانی و
پایینی زنجیره فوالد اختصاص دارند .در همین مدتزمان کوتاه نیز
انتقاداتی به آن وارد است.

عرضه تلفیقی ش��امل ترکیب واردات
و تولی��د داخلی برای محصوالتی که نیاز
داخلی ب��ه آنها به مراتب بی��ش از تولید
براورد میش��ود؛ یکی از انتقادات اصلی
مطرح ش��ده به این طرح اس��ت .در این
بن��د از طرح یادش��ده ،امکانی خ��اص و ویژهای برای ش��رکتهای
تولیدکننده محصولی همچون ورق فوالدی برای واردات انحصاری
فراهم میش��ود .این در حالی است که در گذشته بازرگانان و تاجران
در این حوزه فعالیت میکردند؛ بدین ترتیب بخش��ی از بازرگانان در
فعالیت خود با چالش روبهرو خواهند شد .همانطور که بارها تاکید
شده ،انحصار به عملکرد صنایع آسیب وارد میکند.

سخن پایانی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ب��ه دنبال تنظیم بازار
فوالد اس��ت؛ با این وج��ود انتقاداتی به ط��رح وزارتخانه
برای تنظی��م بازار ف��والد مطرح میش��ود .ازجمله آنکه
برخ��ی از فعاالن این زنجی��ره عرضه  ۱۰۰درصدی فوالد
و محصوالت فوالدی در بورس کاال را سیاس��تی اش��تباه
عنوان میکنند .در چنین ش��رایطی از متولیان امر انتظار
میرود پیش از تدوین و نهایی ش��دن این دستورالعملها
با نظرخواهی از فعاالن اقتصادی ،این دس��ت مشکالت را
برطرف کنند.

دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان با استاندار ویژه خوزستان
امی��ن ابراهیمی مدیرعامل ش��رکت فوالد
خوزس��تان با صادق خلیلیان اس��تاندار ویژه
خوزستان دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار رواب��ط عمومی ،امین
ابراهیم��ی مدیرعام��ل با همراه��ی علیرضا
مخب��ر دزفولی قائممق��ام مدیرعامل در امور
ستادی و مس��ئولیتهای اجتماعی و محمد
جامع��ی مدی��ر ح��وزه دفت��ر مدیرعامل ،با
حضور در دفتر صادق خلیلیان استاندار ویژه
خوزستان با وی دیدار کردند.
در این دیدار صمیمانه گزارشی از وضعیت

شرکت فوالد خوزستان و چالشهای پیشرو
و اقدامات ش��رکت در حوزه مس��ئولیتهای
اجتماع��ی مطرح گردید و از اس��تاندار ویژه
خوزس��تان ب��رای بازدی��د از ش��رکت فوالد
خوزستان دعوت به عمل آمد.
خلیلیان اس��تاندار خوزستان در این دیدار
ضمن وعده بازدید از شرکت فوالد خوزستان
قول همراهی در جهت حل مشکالت و رفع
چالشهای موجود ش��رکت فوالد خوزستان
را دادند.
همچنین در این جلس��ه به دس��تگاههای

ذیرب��ط ب��رای هم��کاری با ش��رکت فوالد
خوزستان دستورات الزم را صادر کردند.

