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اواس��ط مرداد اخباری مبنی بر بازگش��ت ثبات به بازار
میلگرد و تیرآهن منتش��ر ش��د .اما گویی روزهای آرامش
این بازار ،آنقدرها هم دوام نداش��ت .رش��د نرخ ارز نیمایی
زمینه افزایش قیمت پایه شمش فوالد را بهدنبال داشت.
نب��ود اطمینان نس��بت ب��ه آینده و احتمال ت��داوم این
روند صعودی رقابت برای خرید را افزایش داد .این رش��د
قیمتی در ادامه خود را در نرخهای خرید و فروش مقاطع

طویل فوالدی مانند میلگرد و تیرآهن نیز نش��ان داد .رشد
قیم��ت ارز در بازارآزاد و بهدنبال آن افزایش ارز نیمایی از
دالیل اصلی افزایش قیمت آهنآالت اس��ت ،چراکه معیار
قیمتگذاری ش��مش براساس نرخ فروش شمش صادراتی
ضربدر نرخ ارز نیمایی اس��ت؛ بنابراین رش��د نرخ ارز نوید
افزای��ش قیمت محصوالت ف��والدی را در هفتههای آتی و
عرضههای بع��دی میدهد .درنتیجه خری��د آهنآالت به
منزله کسب سود است.
در چنین شرایطی نقدینگی قابلتوجهی به سمت خرید
و ف��روش آهنآالت س��رریز میش��ود و تقاض��ا را افزایش

میده��د .بنابراین اثرگذاری ن��رخ دالر در تعیین نرخ پایه
آهنآالت از ابتدا اش��تباه بوده ،چراکه زمینهساز التهاب در
بازار فوالد و رشد قابلتوجه قیمتها شده است.
ع�لاوه بر رش��د نرخ ارز ،کمبود ش��مش فوالد و عرضه
حسابش��ده آن نی��ز زمینه رش��د هرچه بیش��تر قیمت
آهنآالت را فراهم کرده اس��ت .به اعتق��اد تولیدکنندگان
میلگرد و تیرآهن بخش محدودی از تولید ش��مش کشور
در بورس عرضه میش��ود؛ درنتیجه رقابت برای خرید آن
افزای��ش مییابد و قیمتها باال میرود .طبیعی اس��ت که
با رش��د قیمت مواد اولیه نرخ تمامشده تولید نیز افزایش

یاب��د و ش��اهد افزایش ن��رخ ف��روش آه��نآالت در بازار
باش��یم .این فعاالن صنعتی تاکید دارند ک��ه مصوبه الزام
60درصدی عرضه ش��مش تولیدکنن��دگان در بورس کاال
اجرایی نمیشود .گویی زور دولت به فوالدسازان نمیرسد
و ای��ن بازار با کمبود روبهرو ش��ده اس��ت .ب��ا وجود تمام
دالیل یادش��ده برای رش��د قیمتها اما بازار آهنآالت در
موقعیت کنونی از رونق برخوردار نیس��ت؛ یعنی قیمتها
به قدری باالس��ت که این بازار با رکود روبهرو ش��ده است.
برای بررسی بیش��تر موضوع با فعاالن صنعت فوالد کشور
گفتوگو کردهایم.

روند قیمتگذاری شمش فوالد اشتباه است
علیمحم��د زمانی ،مدیرعامل ش��رکت صباف��والد زاگرس در
گفتوگو با «روزگار معدن» ،علت اصلی رش��د قیمت محصوالت
طوی��ل ف��والدی مانند میلگرد و تیرآهن را در  ۲هفته گذش��ته،
ش��یوه قیمتگذاری ش��مش فوالد در بورس کاال دانست و افزود:
ش��مش فوالد در رینگهای معامالتی بورس کاال براس��اس نرخ
فروش ش��مش در فوب خلیجف��ارس و ارز نیمایی ،قیمتگذاری
میش��ود؛ بنابراین با رش��د ن��رخ دالر نیمای��ی در روزهای اخیر،
زمین��ه صع��ود مجدد قیم��ت محصوالت طویل ف��والدی فراهم
شده است.
وی افزود :در همین حال با محدودیت عرضه ش��مش از سوی
فوالدس��ازان روبهرو هس��تیم .همین کمبود عرضه مواد اولیه را
ت میلگرد و تیرآهن دانس��ت،
باید از موثرترین دالیل رش��د قیم 
چراکه محصوالت فوالدی ۱۱درصد بیشتر از نرخ فروش شمش،
قیمتگذاری میشوند.

مدیرعامل ش��رکت صبافوالد زاگرس در ادامه گفت:
رش��د قیمتها به مصرفکننده نهایی یعنی پروژههای
ساختوس��از ساختمان منتقل میشود ،چراکه حتی با
وجود رش��د قابلتوجه قیمت این محصوالت ،فردی که
پروژه س��اختمانی را آغاز کرده ،باید ساخت آن را ادامه
بده��د .زمانی درباره تاثیر این رش��د قیمتی بر عملکرد
تولیدکنندگان گفت :گاهی بازار ش��اهد یک رش��د قیمت ساالنه
است و پس از آن ثبات بر خرید و فروشها حاکم میشود .اما این
روزها اقتصاد کشور با پدیده تورم لحظهای روبهرو شده است .در
چنین ش��رایطی نسبت به آینده فعالیت صنایع نمیتوان امیدوار
بود که به کاهش فعالیتهای صنعتی و س��رمایهگذاری در تولید
منجر میشود.

 دولت تنظیمگر بازار است

مدیرعامل ش��رکت صبافوالد زاگرس در تبیین نقش دولت در

این موقعیت گفت :دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده
دارد .توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که منظور
از تنظیم بازار ،دخالت در قیمتگذاری نیست ،بلکه باید
ش��رایط عرضه و تقاضا مدیریت شود .بهعنوان مثال ،در
موقعیتی که عرضه ش��مش فوالدی در کش��ور محدود
شده است با تنظیم صادرات این کاال ،کمبود بازار داخلی
برطرف شود .بدون تردید این دست اقدامات تنشهای موجود در
بازار فوالد را به حداقل میرساند.
وی تاکید کرد :همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،کمبود عرضه
ش��مش در چند ماه گذش��ته دلیل اصلی التهاب در این بازار بوده،
چرا که صادرات این کاال خارج از رویه انجام ش��ده اس��ت .هرچند
طی ماههای گذش��ته بارها ش��اهد اعالم آم��اری مبنی بر کاهش
صادرات فوالد بودیم اما باید خاطرنش��ان کرد که این افت متوجه
محصوالت فوالدی بوده اس��ت .کاهش��ی که در سایه رشد قیمت

م��واد اولیه و غیررقابتی بودن ص��ادرات محصوالت فوالدی ایجاد
ش��ده است .در چنین ش��رایطی ،عدهای از این آمارها برای کسب
منفع��ت گروهی خاص از فعاالن این زنجیره یعنی تولیدکنندگان
شمش بهره میگیرند .زمانی افزود :با توجه به چالش مورد بحث،
دولت میتواند نقش��ی اساس��ی در برطرف کردن این مشکالت و
تنظیم بازار بر عهده بگیرد .بدون تردید برنامهریزی برای صادرات
ضروری است.
البته در حال حاضر مقررشده فوالدسازان  60درصد محصوالت
خود را در بازار داخلی عرضه و برای صادرات  40درصد باقیمانده
برنامهری��زی کنن��د .چنانچ��ه این الزام اجرایی ش��ود ،بس��یاری
از کمبوده��ا در ای��ن بخش برطرف خواهد ش��د و ب��ازار به تعادل
میرسد .توجه به این نکته ضروری میرسد که این دست اقدامات
به منزله دخالت در بازار نیس��ت ،بلکه تنها زمینه تنظیم ش��رایط
را فراهم میکند.

بحران کمبود شمش فوالد جدی است
مجید س��عیدیان مدیر عامل فوالد خرمدش��ت تاکس��تان در
گفتوگو با «روزگار معدن» و در پاس��خ به سوالی مبنی بر دالیل
رش��د قیم��ت محصوالت فوالدی مانند میلگ��رد و تیرآهن در دو
هفته گذشته گفت :تولیدکنندگان محصوالت فوالدی از شمش
و بیل��ت بهعنوان ماده اولیه اس��تفاده میکنند .از آنجا که بخش
قابلتوجهی از ش��مش تولید ش��ده در کشور صادر میشود ،این
تولیدکنن��دگان ب��ا محدودیت در خرید مواد اولیه مورد نیاز خود
در تولید روبهرو هس��تند .در چنین ش��رایطی با پیش��ی گرفتن
تقاض��ا بر عرضه ش��مش ف��والدی ،قیمت این کاالی واس��طهای
رش��د قابلتوجهی داش��ته اس��ت .درنتیج��ه تولیدکنندگان نیز
ناچار هس��تند محصول نهایی خود را با قیمت باالتری به فروش
برسانند .وی در ادامه افزود :در ماههای گذشته با رشد قابلتوجه
ن��رخ ارز در مقاب��ل ریال روبهرو بودیم .همین موضوع نیز از دیگر
دالیل اصلی رش��د قیمتهاس��ت .اما در موقعیت کنونی بسیاری
از تولیدکنندگان ش��مش ترجیح میدهن��د محصول خود را در
بازار جهانی به فروش برسانند و از درآمدهای ارزی حاصل از آن
منتفع شوند .در چنین شرایطی ،طبیعی است که بازار داخلی با
محدودیت در عرضه شمش روبهرو شود و قیمتها افزایش یابد.
س��عیدیان گفت :بحران کمبود مواد اولیه به قدری جدی اس��ت
که نوردکاران به سختی از پس تامین مواد اولیه خود بر میآیند.
در همین حال در عرضههای ش��مش در بورس کاال شاهد شدت
گرفت��ن رقابت برای خرید محصوالت هس��تیم .درنتیجه قیمت

نهایی فروش بهدلیل تقاضای باال از قیمت پایه به مراتب
افزایش مییابد و تولید برای نوردکاران به صرفه نخواهد
بود .وی درباره آمار نزولی صادرات ش��مش در ماههای
نخست سال جاری گفت :متاسفانه آمار ارائهشده چندان
هم قابل اتکا نیستند .بخش قابلتوجهی از تولید شمش
کش��ور در اختیار واحدهای بزرگ فوالدی اس��ت که به
نوعی به دولت وابس��ته هس��تند؛ بنابراین اغلب برای حفظ منافع
این واحدها تالش میشود .درنتیجه نباید به آمار کاهش صادرات
ش��مش در سال جاری اعتماد داش��ت .کما اینکه بررسی شرایط
بازار موید همین نکته اس��ت .میزان تولید ش��مش در کشور ما به
مراتب بیش از نیاز صنایع داخلی اس��ت .وقتی این بازار با کمبود
قابل توجه ش��مش روبهرو اس��ت ،یعنی مابقی تولیدات در جای
دیگری به فروش میرسد.

 مصوبات اجرایی نمیشود

ای��ن فعال صنعت ف��والد افزود :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
این تولیدکنندهها را موظف کرده ماهانه  60درصد تولیدات خود
را در بورس کاال عرضه کنند .در چنین ش��رایطی آنها میتوانند
باقیمانده تولیدات خود را در بازار بینالمللی به فروش برس��انند.
در همی��ن ح��ال خریداران ش��مش نیز موظفند ب��ه ازای خرید
م��واد اولیه ،محص��والت نهایی خود را در ب��ورس کاال به فروش
برسانند .اما متاسفانه این دست مصوبات اجرایی نمیشود؛ یعنی
فوالدس��ازان 60 ،درصد ش��مش تولیدی خ��ود را در بورس کاال

عرض��ه نمیکنند .مجموع عرضه ماهانه این واحدها در
بورس کاال حدود  300تا  400هزار تن برآورد میشود
ک��ه این رقم ب��ه مراتب کمتر از عرضه تکلیف ش��ده از
س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اس��ت؛ بنابراین
طبیعی اس��ت که در چنین شرایطی تعادل از این بازار
رخت بر بندد.

 مخالف صادرات نیستیم

وی تاکی��د ک��رد :مخالف ص��ادرات نیس��تیم ،چراکه صادرات
به منزله ارزآوری برای کش��ور اس��ت و زمینه توس��عه صنایع را
فراه��م میکن��د .اما این صادرات باید مدیریت هم پاییندس��تی
رونق مییابد.بنابراین همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،چنانچه
دولت بخش��نامههای صادر ش��ده را عملیاتی کند ،مشکالت این
زنجیره برطرف خواهد شد .اما گویی زور دولت به تولیدکنندگان
شمش نمیرسد.
س��عیدیان در پاسخ به س��والی مبنی بر تاثیر این رشد قیمتی
بر عملکرد واحدهای پاییندس��تی صنعت فوالد کشور گفت :در
چنین ش��رایطی تولید این واحدها بهش��دت محدود شده است.
بس��یاری از تولیدکنندگان محصوالت طوی��ل ،نوبتهای کاری
خ��ود را ک��م کردهاند و با حداقل ظرفیت کار میکنند .با توجه به
اینکه ،س��ال جاری از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان جهش
تولید نامگذاری شده است اما در شرایط کنونی امکان تحقق این
ش��عار در صنایع پاییندستی فوالد وجود ندارد .وی افزود :اغلب

تولیدکنندگان ش��مش فوالدی به دولت وابس��ته هستند و مواد
اولی��ه خود را با قیمتهای بس��یار ارزان خریداری میکنند .این
درحالی است که اغلب واحدهای پاییندستی این صنعت ،نهتنها
از هیچ امتیازی برخوردار نیس��تند ،بلکه با انواع چالشهای مورد
بح��ث نیز روبهرو هس��تند که روند تولید آنه��ا را تحتتاثیر قرار
میدهد .در چنین موقعیتی بهاحتمال زیاد بسیاری از واحدهای
تولیدکننده محصوالت فوالدی به س��مت تعطیلی و تعدیل نیرو
پیش خواهند رفت.

سخن پایانی

رش��د نرخ ارز ،س��رریز ش��دن نقدینگی از بازار سرمایه
س��مت بازارهای کاالیی ،کمبود ش��مش فوالد ،عرضه
به
یش��ده مواد اولیه ،رش��د نرخ جهانی و ...از دالیل
مهندس 
مطر حش��ده برای توجی��ه افزایش نرخ ف��روش آهنآالت
بازار هس��تند .هرکدام از موارد یادش��ده به س��هم خود
در
الته��اب و نابس��امانی این ب��ازار موثر هس��تند .اما آنچه
در
همیت دارد این اس��ت که در این روند رشد قیمتی فعالیت
ا
یش��ود.
تولیدکنندگان محصوالت پاییندس��تی متاثر م 
بس��یاری از این تولیدکنندگان به س��مت کاهش ظرفیت
تولید و تعدیل نیروی انسانی پیش میروند؛ بنابراین باید از
آینده این بازار نگران بود.

فوالد مبارکه دومین شرکت پیشگام در خرید سهام خزانه
فوالد مبارکه اصفه��ان در نظر دارد با توجه به ارزندگی
سهام خود ،به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی
برای نخستین بار اقدام به خرید سهام خزانه کند.
این شرکت پس از باما دومین شرکت پیشگام در خرید
سهام خزانه است.
به گزارش بورس  ،۲۴مهدی توانگر ،رئیس امور س��هام
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از خرید سهام خزانه توسط

این ش��رکت خبر داد و گفت :مدارک الزم برای این سهام
خزانه ارس��ال شده ،هنوز بیانیههای س��هام خزانه نیامده،
پ��س از تایید نزد س��ازمان ،در هیات مدیره ارقام و درصد
خرید مشخص خواهد شد.
وی گفت :تا س��ازوکار کامل نش��ده و فرمهای بیانیه در
اختیار ناش��ر ق��رار نگرفته ،هنوز در هی��ات مدیره اقدامی
انجام نمیشود.

توانگ��ر گف��ت :البت��ه ب��ه مح��ض دریاف��ت بیانی��ه،
هیاتمدی��ره ف��والد مبارکه اصفه��ان اقدام��ات عملیاتی
ب��رای ای��ن س��هام خزان��ه را در دس��تور کار ق��رار
میدهد.
وی اف��زود :در صورت تایید ،همه موارد ،درصد و ارقام و
جزییات آن اطالع رسانی خواهد شد.
توانگر گف��ت :با توجه به ارزندگی س��هم ،فوالد مبارکه

اصفه��ان با خرید س��هام خزانه به س��هام ش��رکت کمک
میکند.
رئیس امور س��هام ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت:
همچنین س��هامداران عمده (مجموعه رفاه ،زنگان و صدر
تامی��ن) هم همچن��ان در حال حمایت و خرید از س��هام
ف��والد مبارکه هس��تند که ای��ن حمایتها ب��ه نفع فوالد
مبارکه اصفهان است.

نشست بررس��ی فرآیند بهینه به منظور استقرار
نظام خالقیت و نوآوری ۲۳ ،ش��هریورماه در دفتر
مدیریت تحقیقات ،فناوری و بهینهس��ازی برگزار
ش��د .به گ��زارش روابطعمومی فوالد خوزس��تان،
نمایندگان حاضر از سوی فوالد خوزستان ابراهیم
دادرس ،مدی��ر تحقیقات ،فناوری و بهینهس��ازی،
پیمان معظمی گودرزی مدیر تشکیالت و روشها،
جعف��ر جنامی نی��ا مدیر آموزش و توس��عه منابع
انسانی ،سیامک س��نگری رئیس راهبری فناوری،
عل��ی بدوی رئیس امکانس��نجی ،کام��ران طاهر
رئیس تحقیق و توس��عه و نوی��د عالقهمند رئیس
بهپوی��ی و نمایندگان ش��رکت مش��اور ،مهندس
احمدپور و خانم صامت از ش��رکت اندیش��ه تنویر
بودند .این گزارش حاکی است نمایندگان شرکت
مش��اور به تش��ریح نحوه انجام کار و استقرار نظام
خالقی��ت و نوآوری در ش��رکت فوالد خوزس��تان
پرداخت��ه و پیش��نهاداتی نیز در ای��ن زمینه ارائه
کردند .همچنین حاضرین ضمن پرسش و پاسخ با
مشاور ،به بررسی ،تحلیل دادهها و همچنین طرح
نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات پرداختند .ابراهیم
دادرس ،مدی��ر تحقیقات ،فناوری و بهینهس��ازی
هدف از برپایی این نشس��ت را طراحی و اس��تقرار
نظام خالقیت و نوآوری در شرکت فوالد خوزستان
دانست.

امضای تفاهمنامه میان
ذوبآهن اصفهان و دانشگاه
صنعتی مالک اشتر

در زمین��ه تالش علمی و توس��عه پژوهشهای
کارب��ردی در س��ال جهش تولی��د و فراهم آوردن
زمینه مس��اعد برای تقویت هر چه بیشتر تعامالت
س��ازنده و همکاریهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی
و فناورانه ،تفاهمنام ه همکاری فیمابین ذوبآهن
اصفه��ان و دانش��گاه صنعتی مالکاش��تر منعقد
ش��د .به گزارش روابطعمومی ذوبآهن اصفهان،
ای��ن تفاهمنامه  ۲۲ش��هریور ماه در نشس��تی با
حض��ور منصور ی��زدیزاده مدیرعام��ل ذوب آهن
اصفه��ان ،مه��دی نصر مع��اون برنامهری��زی و تو
س��عه ،مهدی بهرامی معاون منابع انس��انی و امور
اجتماعی ،مرتضی ش��یرین پ��رور مدیر تحقیق و
توس��عه ذوبآهن اصفهان ،ابوطالب شفقت رئیس
و تنی چند از مس��ئوالن دانش��گاه صنعتی مالک
اشتر در س��الن اجتماعات این دانش��گاه به امضاء
طرفین رس��ید .یزدیزاده در این مراس��م ،ضمن
ابراز خرسندی از وجود مراکز دانشبنیان و علمی
متنوع در سراس��ر کش��ور گفت :ارتباط صنعت و
دانش��گاه همواره رابطهای پیوسته ،جداییناپذیر و
منش��ا اثر بوده و این تعامل و همافزایی در پیشبرد
اهداف و چش��ماندازهای علمی و صنعتی کش��ور
نقش بسزایی داشته است .وی اظهارکرد :ذوبآهن
اصفهان از دیرباز به عنوان دانشگاه مدیران صنعت
کشور شناخته شده و توانس��ته با تربیت مدیران،
مهندس��ان و ف��نآوران بس��یار و معرف��ی آنان به
صنعت کشور نقشی بیبدلیل در پیشرفت صنعتی
کش��ور ایفا کند و ب��ه عنوان پایگاه��ی علمی در
کشور بشمار میآید .مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
افزود :با اعتماد و ش��ناختی که از دانش��گاه بزرگ
و ارزش��مند صنعتی مالک اش��تر داریم ،آمادهایم
در تمامی زمینههای علمی ،آموزش��ی ،تحقیقاتی،
پژوه��ش و فن��اوری همکاری ک��رده و بتوانیم در
راه پیش��برد اهداف عالی کش��ور در س��ال جهش
تولید گامهای موثری برداری��م .در ادامه ابوطالب
ش��فقت ،رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت:
این دانش��گاه بیش��تر در صنعت دفاعی ،تربیت و
ارتقای توانمندی نیروی انس��انی فع��ال و اولویت
اول آن فعالیت پژوهش��ی صنایع دفاعی اس��ت اما
حسب شرایط کشور و با توجه به تحریمهای انجام
شده ،شرایط خاص صنعت کشور و مشکالت فنی
مهندس��ی و فناوری ک��ه در صنای��ع پیش آمده،
تصمی��م گرفتی��م تا ب��ا همه صنای��ع به خصوص
صنعت فوالد کش��ور همکاری خوبی داشته باشیم
چ��را که ظرفیت علمی و فن��اوری باالیی در حوزه
صنعت فوالد با همه گرایشهای فنی مهندسی را
دارا هستیم .وی با اشاره به توانمندیهای صنعتی
کش��ور ،تصریح کرد :به نظر میرسد که میتوانیم
در زمینههای ارتق��ای بهرهوری اجتماعی ،کاهش
هزینهه��ا ،کاه��ش انرژی مصرفی ،ارتقای س��طح
نیروی انس��انی و پژوهشهای م��ورد نیاز صنعت
ی خوبی با
ف��والد و بومیس��ازی قطعات هم��کار 
صنعت فوالد کش��ور داشته باش��یم و با کمک هم
بتوانی��م ای��ران را به ردههای ب��االی جدول فوالد
جهان برسانیم.

