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تولید ورق گالوانیزه با پوشش 
TOC در شرکت فوالد تاراز 

چهارمحال و بختیاری
با برنامه ریزی و تالش مدیریت و کارکنان 
ســختکوش شــرکت فوالد تاراز چهارمحال 
و بختیــاری در تاریــخ ۲۵ شــهریور ۱۳۹۹ 
  Tin  Organic تولیــد محصــول جدیــد
 Coating) TOC (بــا  کیفیــت مطلوب 

از سر گرفته شد.
مدیرعامل این شرکت ضمن تأیید این خبر 
در خصوص ویژگی های ایــن محصول گفت: 
پس از پوشــش فلِز روی بر ســطح ورق های 
فول هارد نورد سرد، پوشــش نازک ارگانیک 
برای محافظت و جلوگیری از شــوره بر سطح 

ورق گالوانیزه اعمال می شود.
 سعید رشــیدی از زیبایی ظاهری به دلیل 
رنگ و براقیــت خاص ســطح ورق، مقاومت 
فوق العــاده در برابر شــوره کــه از معضالت 
ورق گالوانیــزه اســت، قابلیــت فرم پذیری 
مناســب بدون نیاز بــه اســتفاده از روانکار، 
مقاومت باال در برابر نور خورشــید و خوردگی 
و هزینــۀ کمتر تولید نســبت بــه ورق رنگی 
 TOC به عنوان بارزتریــن ویژگی های ورق 

یاد کرد.
وی با بیـــــان اینــــکه این محـــصول 
در تولیــــــد پــــوشش سقــف هـــــا، 
ســاندویچ پانل ها و برخــی از بخش هــای 
لوازم خانگــی کاربــرد دارد گفــت: بــا 
توجــه بــه مزایــای یادشــده، ورق هــای 
 TOC می توانــد جایگزین مناســبی برای 

ورق های رنگی باشد.

مدیرعامل شــرکت تــاراز از برنامه ریزی 
برای  تولید این محصول در رنگ های مختلف 
خبر داد   و   تصریح کرد: شــرکت فوالد    تاراز 
چهارمحــال و بختیــاری تنهــا تولیدکنندۀ 

ورق های TOC در کشور است.
به گفتۀ رشــیدی با توجه بــه جدید بودن 
محصول و نیاز به معرفی به بازار، در حال حاضر 
برنامه تولید ۳ هزار تن در ماه پیش بینی شده 
که این مقدار در آینده بر اساس تقاضای بازار تا 

بیش از ۵ هزار تن قابل افزایش است.
وی با اشاره به اینکه محصول جدید نیازمند 
اتخاذ شیوه های بازاریابی طبق اصول مرتبط و 
سپس معرفی و نفوذ در بازار و در نهایت تثبیت و 
توسعۀ آن است، ادامه داد: این محصول در چند 
سال گذشته نیز در شــرکت فوالد تاراز تولید 
و مقداری هم به بازار عرضه شــد، ولی به علت 
عدم تداوم عرضه،  معرفی مناسبی انجام نشد. 
برنامۀ این شــرکت اســتفاده از قابلیت های 
منحصربه فرد تکنولوژی خط تولید برای تولید 
و عرضۀ محصوالت با ارزش افزوده بیشتر است 
که ورق گالوانیزه TOC نیز یکی از آن هاست.

مدیرعامــل شــرکت تــاراز بــا تأکید بر 
اینکه برای تولیــد محصــول TOC نیاز به 
ورق ســرد فول هارد با ضخامــت 0.۵ و 0.6 
میلی متر اســت ادامه داد: در این زمینه باید 
از همکاری شــرکت فوالد مبارکــه در تأمین 
کالف ســرد فول هارد قدردانی کنیم. ضمن 
اینکه باید در نظر داشــته باشیم این همکاری 
 می توانــد موجب رشــد و توســعۀ تولیدات 

شرکت فوالد تاراز شود.
رشیدی در بخش پایانی ســخنان خود با 
اشاره به ظرفیت های داخلی و خارجی عرضۀ 
این محصول تصریح کــرد: در صورت تأمین 
مواد اولیه (ورق فول هــارد( و افزایش تولید، 
امــکان صــادرات ورق TOC بــه بازارهای 
جهانی به خصوص کشــورهای منطقه فراهم 
اســت و می تواند برای مجموعۀ فوالد مبارکه 
ارزش افزوده اقتصادی و برای کشور ارزآوری 

ایجاد کند.
گفتنی اســت شــرکت تاراز چهارمحال و 
بختیاری بــا ظرفیت تولید ۲60 هــزار تن از 
سال ۱۳۹۵ در شــهرک صنعتی شهرکرد به 
بهره برداری رســید. این شــرکت در صورت 
تأمین مواد اولیه از قبیل ورق فول هارد ســرد 
قابلیت تولیــد انواع محصــوالت گالوانیزه را 
دارد. محصوالت تولیدشده در این شرکت در 
صنایع ساختمان، صنایع فلزی سبک، ساخت 
برخی قطعات خودرو    و   صنعت لوازم خانگی 

کاربرد دارد.
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اخبار فوالد

حجت االسالم محرابی دادستان 
عمومی و انقالب شهرســتان مبارکه 
به همراه اصغر هدایــت فرماندار این 
شهرســتان در جلسۀ مشــترکی با 
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه،  ضمن گفت و گو و تبادل نظر 
در خصوص راهکارهای تعامل هرچه 
بیشتر بین منطقه و صنعت با اهدای 
لوح تقدیر به مدیرعامل فوالد مبارکه از 
همکاری های این صنعت با شهرستان 
مبارکه تجلیل نمودند. در این جلسه 
که در محل برگزاری جلسات مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، حجت 
االسالم محرابی دادســتان عمومی 
و انقالب شهرســتان مبارکه ضمن 
 گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
8سال دفاع مقدس، به حمایت های 
فــوالد مبارکه از انجمــن حمایت از 
خانــواده های زندانیان و مســاعدت 
های این شرکت در احداث سوله های 
اشتغال و مهارت آموزی برای زندانیان 
اشاره کرد و گفت: ســازمان زندان ها 
معموال بخشی از هزینه های خود را از 
محل کمک های نهادها و مراکز مردم 

نهاد تامین می کرده است.
وی در ادامه افزود: در ســال های 
اخیر با نــگاه مثبــت مدیریت فوالد 
مبارکه شاهد کمک های قابل توجهی 
از جانب این شــرکت بوده ایــم  که از 

آن جمله می توان بــه تامین هزینه 
ساخت سوله سه هزار متر مربعی زندان 
اســدآباد بعنوان یک اردوگاه استانی 

اشاره کرد.
دادســتان شهرســتان مبارکه 
مشــارکت در تکمیل پــروژه زندان 
اسدآباد را به عنوان یک اقدام اجتماعی 
بسیار ارزشمند و با اولویت باال برشمرد 
و بهره مندی اقشــار آســیب پذیر و 
دریافت خدمات اشتغالزایی را از جمله 
دالیل اهمیت تکمیل این طرح استانی  

دانست.
در ادامه این دیــدار اصغر هدایت 
فرماندار شهرستان مبارکه نیز هدف از 
حضور در شرکت فوالد مبارکه را تشکر 
و قدردانی از مدیریت فوالد مبارکه به 
جهت اقدامات صورت گرفته در عرصه 
مسئولیت های اجتماعی برشمرد و 
ضمن درخواست استمرار حمایت های 
صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک ها 
در کاهش آســیب های اجتماعی در 

خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد: 
همواره شاهد مشارکت فوالد مبارکه 
در خصوص حمایت از زندانیان و اقشار 
آسیب پذیر بوده ایم  و باید اذعان داشته 
باشیم که حمایت های صورت گرفته 
در حــوزه تکمیل زندان اســدآباد به 
عنوان یک اردوگاه استانی، تنها بخشی 

از اقدامات تاثیرگذار و قابل تقدیر این 
شرکت در این عرصه است.

فرمانــدار شهرســتان مبارکــه 
همچنین به حمایت های شــرکت 
فوالد مبارکه از بیمارســتان حضرت 
محمدرسول اهلل و شــبکه بهداشت 
و درمان این شهرســتان در مقابله با 
بیماری کرونا اشــاره کــرد و افزود: 
خوشبختانه با همکاری مردم شریف 
شهرســتان مبارکــه و حمایت های 
بســیار خوب فوالد مبارکه، وضعیت 
شهرستان مبارکه هیچ گاه به محدوده 
قرمز و بحرانی وارد نشده است که جا 
دارد به عنوان یک ایرانی مراتب قدردانی 
خود را به جهت کمک های قابل توجه 
فوالد مبارکه به دانشگاه علوم پزشکی 
استان و سیستم بهداشــت و درمان 

شهرستان مبارکه ابراز نمایم.
بنابر این گزارش در ادامه این دیدار 
مدیر عامل فوالد مبارکه نیز بر تعهد 
فوالد مبارکه در عمل به مسئولیت های 
اجتماعی تاکید و خاطر نشــان کرد: 
فوالد مبارکه با افزایــش قابل توجه 
کمــک هــا و حمایت های خــود به 
منطقه پیرامونی تالش نموده اســت 
در چارچوب قوانین شرکت و با توجه 
به بضاعــت موجود، ســهم کوچکی 
در جهت رفع مشــکالت منطقه ای 

داشته باشد.

مهندس عظیمیــان تاکید کرد: 
رویکرد مدیریت فــوالد مبارکه در 
ســال های اخیر مبتنی بر افزایش 
و توســعۀ همکاری هــا و تعامالت 
بوده اســت. حجت االسالم محرابی 
دادســتان عمومــی و انقــالب 
شهرســتان مبارکه به همراه اصغر 
هدایت فرماندار این شهرستان روز 
یکشنبه ۳0 شــهریورماه در جلسۀ 
مشــترکی با مهنــدس عظیمیان 
مدیرعامــل فوالد مبارکــه،  ضمن 
گفت و گو و تبــادل نظر در خصوص 
راهکارهــای تعامل هرچه بیشــتر 
بین منطقه و صنعت بــا اهدای لوح 
تقدیر به مدیرعامل فــوالد مبارکه 
از همکاری هــای ایــن صنعــت با 

شهرستان مبارکه تجلیل نمودند.
در این جلسه که در محل برگزاری 
جلسات مدیریت شرکت فوالد مبارکه 
برگزار شــد، حجت االسالم محرابی 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
مبارکه ضمــن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، 
به حمایت های فوالد مبارکه از انجمن 
حمایــت از خانواده هــای زندانیان و 
مساعدت های این شرکت در احداث 
سوله های اشــتغال و مهارت آموزی 
برای زندانیان اشــاره کــرد و گفت: 
ســازمان زندان ها معموال بخشی از 

هزینه های خود را از محل کمک های 
نهادها و مراکز مــردم نهاد تامین می 
کرده اســت. وی در ادامه افــزود: در 
سال های اخیر با نگاه مثبت مدیریت 
فوالد مبارکه شاهد کمک های قابل 
توجهی از جانب این شرکت بوده ایم  
که از آن جمله می توان به تامین هزینه 
ساخت ســوله ســه هزار متر مربعی 
زندان اســدآباد بعنوان یک اردوگاه 
استانی اشاره کرد. دادستان شهرستان 
مبارکه مشــارکت در تکمیل پروژه 
زندان اســدآباد را به عنوان یک اقدام 
اجتماعی بسیار ارزشمند و با اولویت 
باال برشمرد و بهره مندی اقشار آسیب 
پذیر و دریافت خدمات اشتغالزایی را از 
جمله دالیل اهمیت تکمیل این طرح 

استانی  دانست.
در ادامه این دیــدار اصغر هدایت 
فرماندار شهرستان مبارکه نیز هدف از 
حضور در شرکت فوالد مبارکه را تشکر 
و قدردانی از مدیریت فوالد مبارکه به 
جهت اقدامات صورت گرفته در عرصه 
مسئولیت های اجتماعی برشمرد و 
ضمن درخواست استمرار حمایت های 
صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک ها 
در کاهش آســیب های اجتماعی در 

خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد: 
همواره شاهد مشارکت فوالد مبارکه 

در خصــوص حمایــت از زندانیان و 
اقشار آسیب پذیر بوده ایم  و باید اذعان 
داشته باشیم که حمایت های صورت 
گرفته در حوزه تکمیل زندان اسدآباد 
به عنوان یک اردوگاه اســتانی، تنها 
بخشــی از اقدامات تاثیرگذار و قابل 
تقدیر این شرکت در این عرصه است. 
فرماندار شهرستان مبارکه همچنین 
به حمایت های شرکت فوالد مبارکه 
از بیمارســتان حضرت محمد رسول 
اهلل و شــبکه بهداشــت و درمان این 
شهرستان در مقابله با بیماری کرونا 
اشــاره کرد و افزود: خوشــبختانه با 
همکاری مردم شــریف شهرســتان 
مبارکه و حمایت های بســیار خوب 
فوالد مبارکه، وضعیت شهرســتان 
مبارکه هیچ گاه به محــدوده قرمز و 
بحرانی وارد نشده است که جا دارد به 
عنوان یک ایرانی مراتب قدردانی خود 
را به جهت کمک های قابل توجه فوالد 
مبارکه به دانشگاه علوم پزشکی استان 
و سیستم بهداشت و درمان شهرستان 
مبارکه ابراز نمایم. بنابر این گزارش در 
ادامه این دیدار مدیر عامل فوالد مبارکه 
نیز بر تعهد فــوالد مبارکه در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی تاکید و خاطر 
نشان کرد: فوالد مبارکه با افزایش قابل 
توجه کمک ها و حمایت های خود به 
منطقه پیرامونی تالش نموده اســت 
در چارچوب قوانین شرکت و با توجه 
به بضاعــت موجود، ســهم کوچکی 
در جهت رفع مشــکالت منطقه ای 

داشته باشد.
مهنــدس عظیمیان تاکیــد کرد: 
رویکرد مدیریــت فــوالد مبارکه در 
ســال های اخیر مبتنی بــر افزایش و 
توسعۀ همکاری ها و تعامالت بوده است.

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید شد؛ 

تعامل منطقه و صنعت در جهت توسعه پایدار

خبر

بر اساس قوانین کشــور، بورس کاال محلی 
برای کشف قیمت اســت. بی تردید، مخدوش 
ساختن مکانیسم قیمت توسط سایر نهادهای 
دولتی، نه تنها با منطق دانش اقتصاد ســازگار 
نیست که خالف قوانین رســمی کشور نیز می 

باشد.
به گزارش ایلنا، مکانیســم قیمت در اقتصاد 
اهمیت تعیین کننــده دارد. قیمت یک کاال یا 
خدمات، بازتــاب دهنده همــه عوامل موثر در 
تولید است. سرکوب دستوری قیمت ها در واقع 
ســرکوب قیمت نهایی اســت، بدون آن که در 

هزینه تولید، کاهشی ایجاد شده باشد.
مکانیســم قیمت، راهنمای عمــل تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان است. مهم ترین 
اشکالی که با قیمت گذاری دستوری شکل می 
گیرد، گمراهی تولید کننــده و مصرف کننده 
در برنامه ریزی اقتصادی اســت. به بیان بهتر، 
قیمت دستوری، اصل کم یابی منابع را نادیده 
می گیــرد و به طــرف عرضه و طــرف تقاضا، 

سیگنال نادرست می دهد.
به طور کلــی قیمت در یک اقتصاد ســالم و 
رقابتی انعکاســی از کیفیت و ارزش کاالست و 
مصرف کنندگان برای کاالها و خدمات مطلوب و  
با کیفیت و خدمات پس از فروش مورد نظر خود 

حاضر به پرداخت بهای آن می باشند.
نظام قیمت گذاری در بورس کاال

براســاس ماده ۱8 قانون توســعه ابزارها  و 
نهادهــای مالــی »دولت مکلف اســت کاالی 
پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری 

خارج نماید.« همچنین  بر مبنای بند ت ماده 7 
قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه »ایجاد و تحمیل 
هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج ذر قوانین 
بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی حتی 
تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع اســت.« و بنا بر 
بند ج ماده ۳6 قانون احــکام دائمی " کاالهایی 
که در بورس های  کاالیی به عنوان بازار متشکل، 
سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند 
و مورد داد و ســتد قرار می گیرند طبق قوانین و 
مقررات حاکم بر آن بــورس عرضه، معامله می 
شوند و عرضه ، معامله، تســویه و تحویل نهایی 
کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط 

به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست.«
نقش شورای رقابت

 شــورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه ای با 
هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیتهای بخش 
خصوصی و جلوگیری از انحصار شــکل گرفته، 
تنها نهاد صالحیت دار در خصوص قیمت گذاری 

کاالهای انحصاری می باشد.
قیمت گذاری محصوالت فوالدی

در میــان بخــش هــای تولیــدی، یکی 
از حوزه هایی که به شــدت تحــت تاثیر نظام 
قیمت گذاری دستوری قرار گرفته، محصوالت 
فوالدی اســت. در این خصوص نیز باید توجه 
داشت که مخدوش ســاختن مکانیسم عرضه 
و تقاضا، به شــدت به این صنعت، آســیب می 
زند و ســیگنال نادرســتی را به تولید کننده و 

مصرف کننده، ارسال می کند.
در مورد محصوالت فوالدی تخت براساس 

تشــخیص شــورای رقابت صرفا بخشــی از 
محصوالت (ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی 
متر( مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که 
در این خصوص با توافق صــورت گرفته تحت 
عنوان " تصمیم جلسه ۳00 شورای رقابت مورخ 
۱۳۹6/0۵/0۲ "، شورای رقابت دستورالعملی 
تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم 
فوالدی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر" تدوین 
نموده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در 

این شورا تایید گردیده است.
بر اساس این دســتورالعمل که در راستای 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی و برای ورق گرم فوالدی با ضخامت کمتر 
از ۵ میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در 
بازار محصوالت فوالدی کشــور (مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فوالد گیالن( 
ابالغ شــده اســت، این واحدها جهت فروش 
داخل ملزم به عرضه تمامــی ورق گرم فوالدی 
خود با رعایت قوانین و مقــررات مربوطه و این 
دستورالعمل در بورس کاال هستند و همچنین 
در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه 
ورق گرم فوالدی در بورس کاال تعیین گردیده و 
در تبصره ۲ این دستورالعمل ذکر شده است که 
"برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف 
قیمتی( اعمال نمی شــود ." و در واقع کشــف 

قیمت تابع مقررات بورس کاال می باشد.
درادامه در ماده 4 این دســتورالعمل آمده 
است که این شرکتها موظفند حداقل ۲۵ درصد 
از میزان عرضــه هر کاال را در تــاالر بورس کاال 

عرضه کننــد و در ماده ۵ شــرکتهای تولیدی 
فوق الذکــر را موظف نموده که بــا رعایت ماده 
4 این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها 
قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ( دارند را به 
شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطالع رسانی 
خود منتشــر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد 
محصوالت شــرکتهای فوالدی در بورس کاال 
کشف قیمت شده و بقیه محصوالت نیز با همان 
قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ 
به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در 

اختیار نهادهای ذیربط قرار داده میشود.
لذا براســاس مجموعه قوانیــن و مقررات 
اعالمی، عرضه در بورس محصوالت شرکتهای 
فوالدی با هماهنگی نهاد ذیصالح شورای رقابت 
بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس 
کاال می باشــد و هرگونه دخالت سایر نهادهای 

دولتی در این رویه غیرقانونی بــوده و منجر به 
دستوری شــدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع 
رانت و فاصله گرفتن از  اهداف سیاستهای اصل 
44 در خصوص  ایجاد فضای کسب و کار رقابتی 

در کشور می شود.
کشف قیمت در بورس کاال

بر اساس قوانین کشــور، بورس کاال محلی 
برای کشف قیمت اســت. بی تردید، مخدوش 
ساختن مکانیسم قیمت توسط سایر نهادهای 
دولتی، نه تنها با منطق دانش اقتصاد ســازگار 
نیســت که خالف قوانین رســمی کشــور نیز 

می باشد.
مداخله دســتوری وزارت صمت در فرایند 
کشف قیمت در بورس کاال، هم با ماهیت و فلسفه 
وجودی بورس کاال مغایر اســت و هم تخلف و 

قانون شکنی آشکار به شمار می آید.

تخلف از قوانین کشور با قیمت گذاری دستوری محصوالت فوالدی

 در سال های اخیر با نگاه 
مثبت مدیریت فوالد 

مبارکه شاهد کمک های 
قابل توجهی از جانب این 
شرکت بوده ایم  که از آن 
جمله می توان به تامین 
هزینه ساخت سوله سه 

هزار متر مربعی زندان 
اسدآباد بعنوان یک 

اردوگاه استانی اشاره کرد
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