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اخبار فوالد

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

پیام تبریک مدیرعامل
فوالدمبارکه به مناسبت انتخاب
وزیر صمت

گرهگشایی از بازار ورق فوالدی
از ابتدای راهاندازی بورس
کاال در کشور ،شرکت
فوالد مبارکه همواره و
بهصورتپیوستهومنظم،
تنهاشرکتعرضهکنندۀ
ورقهای فوالدی بوده
است؛ درحالیکه دیگر
تولیدکنندگانورق،
تاکنونهیچگونهعرضهای
در بورس کاال نداشتهاند و
پیگیرینهادهاینظارتی
نیزمنجربهعرضۀآنها
نشدهاست

مدتــی اســت ورقهــای
فوالدی در کش وقــوس میان
تولیدکنندگانومصرفکنندگان
روزهای پرالتهابی را میگذراند.
تولیدکنندگانمیگویندهرچهدر
توان داشته اند برای تولید بیشتر
به کار گرفته اند .مصرف کنندگان
نیز نظام توزیــع کاالها را مقصر
اصلی میدانند که آنها را مجبور
میکند به بــازاری روی بیاورند
که سکان آن در دست دالالن و
واسطه هاست .واقعیت آن است
که سیستم نظارتی و مکانیسمی
که برای توزیع ورقهای فوالدی
طراحی شــده کارایــی الزم را
ندارد و سیســتمهایی موازی
پیش روی خریــداران قرار داده
تا کاال را با دردسر و قیمت بیشتر
خریداری کنند .اینجاســت که
نه تولیدکننــده از آنچه از جیب
مصرف کنندۀ نهایــی و واقعی
خارج میشود منتفع میگردد و
نه مصرفکننده کاالی خود را به
بهای واقعی دریافت میکند .این
رویه مدتهاست که پابرجاست
و مشکالت همچنان وجود دارد.
طهمورث جوانبخت ،معاون
فــروش و بازاریابی شــرکت
فوالد مبارکه ،بــا تأکید بر اینکه
تولیدکنندگان فوالد به فروش
محصوالت خود کامــا پایبند
بودهاند و به تعهدات خود عمل
میکنند ،بر این باور اســت که
کنترل دســتوری قیمت فوالد
ســبب اختالف قیمت ورق در
بازار شده است؛ بنابراین دولت
باید مکانیسمهایی را به کار گیرد
که توزیــع ورق بهصورت کامال
نظارتشده و بدون دخالتهای
دستوری دولت به شیوۀ عرضه و
تقاضا پیش رود.
مدت زیادی است که قیمت
ورقهای فوالدی در بازار با چالش
مواجه اســت .تولیدکنندگان
میگویند هر آنچه تولید میکنند
بــه بــازار ارائــه میدهند و
مصرفکنندگان بر این باورند که
دستشان به آنچه نیاز واحدهای
تولیدیشان اســت نمیرسد.
نمونۀ آن هم تولیدکنندگان لوازم
خانگیهستندکهتولیدکنندگان
محصوالت فــوالدی را مقصر
میدانند .بههرحال شرکت فوالد
مبارکه ازجمله شرکتهای معظم
تولیدکننــدۀ ورق فــوالدی و
تأمینکنندۀ اصلی نیاز صنایع
پاییندستی در این حوزه است.
ریشۀ بروز اختالفات قیمت ورق
در بازار چیست؟
بدون تردیــد دلیل اصلی اختالف
قیمت ورق در بازار ،کنترل دستوری
قیمت ورق فــوالدی بهجای تعیین

قیمت در فرایند شفاف عرضه و تقاضا
در بورس کاالســت .البته باید به این
نکته هم توجه داشــت که نوسانات
قیمــت ارز و انتظــار افزایش قیمت
ورقهای فوالدی در بین مشتریان نیز
بیتأثیر نبوده و اوضاع به نحوی پیش
رفتهکهموجبافزایشتقاضاوانباشت
ورق در شــرکتهای خریدار بهدلیل
ترس از افزایش قیمت بیشــتر و نیز
سفتهبازیوسودجوییدالالنبهدلیل
ناتوانی شرکتهای تولیدکنندۀواقعی
از خرید شود .در این میان ،اصرار بیش
از حد بر کنترل قیمت در بورس کاال
نیز دقیقا سبب ورود دالالن به چرخۀ
خرید محصول شده اســت .با انجام
عملیات ســفتهبازانه ،اقــام الزم به
دست تولیدکنندۀ واقعی که بهنوعی
مصرفکننــدۀ واقعــی محصوالت
فوالدی است ،نمیرسد؛ چراکه دالالن
این فرصت را از صنایع پاییندســتی
بهعنــوان مصرفکننــدۀ واقعــی
میگیرند .بنابراین باید تأکید کرد که
الزم است همانند سالهای گذشته،
عرضۀ اختصاصی هرچه بیشتر برای
شــرکتهایی همچون فوالد مبارکه
فعال گــردد تا نیــاز تولیدکنندگان
واقعی بر اســاس شــناخت و تجربۀ
 25سالۀ این شــرکت تأمین گردد و
ضرورتی برای مراجعۀ مشــتریان به
بازار و ایســتادن در صف انبوه دالالن
نباشد و سفتهبازی نیز کاهش یابد.
بههرحــال دولــت هم
میخواهد نقش خود را بهعنوان
سیاســتگذار و مداخلهگــر
بهمنظور تنظیم بازار ایفا کند و
بنابراین درست یا غلط ،دست به
اقداماتی میزنــد .آیا در حوزۀ
محصوالت فوالدی تخت ،واقعا
کمبــود تولید وجــود دارد یا
مکانیسمهای عرضه بهخوبی کار
نمیکنند؟
واقعیت آن اســت که در سال 98
مصرف ظاهری اسلب در کشور حدود
 8میلیون تن بوده کــه تقریبا همین
مقدار نیز به بازار داخل عرضه شــده
است .البته الزم اســت جهت تأمین
هرچه بیشــتر اســلب موردنیاز بازار
داخلی ،اهتمام بیشتری صورت گیرد
و تولیدکنندگانی که توأمان اســلب،
بلوم و بیلت تولیــد میکنند ،تمرکز
اصلی خــود را بر تأمیــن حداکثری
اسلب موردنیاز بازار داخلی قرار دهند.
همچنین باید به این نکته توجه داشت
که اسلب تحویلشــده به نوردکاران
کشور برای تولید محصوالت خطوط
پاییندستیفوالدی،نظیرمحصوالت
گرم ،ســرد و پوششدار اســت و بر
این اســاس ،اگر دیگر شــرکتهای
نوردکار ،محصــوالت تولیدی خود را
مانند شرکت فوالد مبارکه بهصورت
منظم و مداوم در بورس عرضه کنند،
تقاضای بــازار فروکش میکند و بین
عرضه و تقاضا تعادل ایجاد میشــود.

برای این مهم ضروری است چند اقدام
اساسی صورت گیرد :اوال نوردکاران
باید زمینۀ افزایش بهرهوری خطوط
تولیدی خود را فراهم سازند؛ ثانیا قرار
تعهد تولید برای آنها از سوی دولت و
سیاستگذار صادر گردد .البته این دو
اقدام بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه نکتۀ
سومی که باید مورد توجه قرار گیرد آن
اســت که قیمت پایه برای نوردکاران
باید بر اســاس میانگین کشفشدۀ
قیمتهای قبلی باشد.
شــائبهای از ســوی
مصرفکنندگانورقهایفوالدی
مطرح میشود و آن اینکه خود
تولیدکننــدگان شــرایط را
بهگونــهای پیــش میبرند که
وضعیت بازار اینطور باشــد .با
توجه به این توضیحات ،آیا باز هم
شما معتقدید تولیدکنندگان از
عرضۀ بهموقع و مکفی ورق سر باز
میزنند یا این کار اصوال صرفهای
برای تولیدکنندگان ورق ندارد؟
همانطــور کــه مســتحضرید
از ابتــدای راهاندازی بــورس کاال در
کشور ،شرکت فوالد مبارکه همواره
و بهصورت پیوســته و منظــم ،تنها
شــرکت عرضهکننــدۀ ورقهــای
فوالدی بوده است؛ درحالیکه دیگر
تولیدکنندگانورق ،تاکنونهیچگونه
عرضهای در بورس کاال نداشــتهاند و
پیگیری نهادهــای نظارتی نیز منجر
به عرضۀ آنها نشــده اســت .بر این
اساس ،مقتضی اســت تدابیر الزم و
مؤثری در این خصــوص اتخاذ گردد
و نظــارت دســتگاههای نظارتی بر
عملکرد این شــرکتها بیشتر شود.
ما این نکتــه را قبول داریــم که باید
همۀ تولیدکنندگان دســت به دست
هــم دهند و نیــاز داخلــی و صنایع
پاییندستی را با قیمت مناسب و در
شــرایط خوب تأمین کنند ،اما فوالد
مبارکه در این مسیر از هیچ کوششی
دریغ نکرده است.
بههر حــا ل هجمــۀ
تو لید کننــد گا ن صنا یــع
پاییندستیبهمجموعههاییمثل
فوالد مبارکه هر چند وقت یکبار
فضای بــازار را در برمیگیرد و
مقامات مسئول را درگیر میکند.
ســؤال اصلی اینجاست که چه
دالیلــی در ذهــن صنایــع
پاییندســتی هســت که به
شــکلگیری این فضاها منجر
میگردد؟
شــرکت فــوالد مبارکــه دارای
کاملتریــن زنجیرۀ خطــوط تولید
محصوالت فــوالدی تخــت و تنها
عرضهکننــدۀ همیشــه در صحنۀ
بورس کاال بوده و هســت و همواره از
سیاســتگذاریهای کالن کشور از
جمله عرضۀ محصــوالت در بورس
کاال ،فــروش محصوالت بر اســاس
ســامانۀ بهین یاب و مــواردی از این

دست تبعیت کرده و اطالعات شفاف
و روشــنی در اختیار تمام نهادهای
نظارتی و عامۀ مردم گذاشــته است؛
همیندالیلباعثشدهازفوالدمبارکه
انتظار برود که بهعنــوان تنها مرجع
شــفاف تأمین ورق فوالدی تخت در
کشور ،کاالی موردنیاز تمام صنایع را،
خصوصا مشتریانی که به محصوالت
باکیفیت نیاز بیشــتری دارند ،تأمین
کند.
بههرحــال دغدغۀ تأمین
پایــدار مــواد اولیــۀ صنایع
پاییندســتی در حوزۀ فوالد
هموارهوجودداشتهاست.چگونه
میتوان ایــن دغدغه را برطرف
کرد؟
همانطور که میدانید تأمین مواد
اولیه برای هر تولیدکنندهای چالشها
و دغدغههایی ایجــاد میکند که بر
هیچکسپوشیدهنیست؛ولیدرحوزۀ
محصوالت فــوالدی جهت اطمینان
خاطر تولیدکنندگان از تأمین پایدار
مواد اولیــه ،نیاز اســت قراردادهای
بلندمدتی منعقد شــود و این مهم از
طریــق ترکیبی از عرضــۀ عمومی و
اختصاصــی در بــورس کاال قابلیت
تحقق دارد.
شــما چه برنامههایی برای
تأمیــن ورق موردنیاز صنایعی
مانندخودروسازی،قطعهسازانو
لوازم خانگی دارید؟
تقاضای ماهانۀ کالف و ورق سرد
 88هزار تن بوده که  65هزار تن از آن
مربوط به تقاضای صنایع استراتژیک
خودروسازی ،قطعهســازی و لوازم
خانگی است و تأمین نیاز این صنایع
فقط با عرضۀ عمومی بدون شــک به
مخاطره خواهد افتــاد .بنابراین تنها
راهحل این است که تأمین نیاز صنایع
اســتراتژیک مذکــور از طریق  90تا
95درصد عرضۀ اختصاصی در بورس
کاال و مابقــی از طریق عرضۀ عمومی
انجام پذیرد .بدین ترتیب کل تقاضای
صنایع مذکور که در کشور قابلتولید
است تأمین خواهد شــد .در همین
راستا فقط بشـــکهسازان بتوانند از
محلحداکثر 10درصدعرضۀعمومی
در بورس کاال نیازشان را تأمین کنند
که چون مقدار تقاضا و عرضۀ عمومی
متناسب میشود ،قیمت کشفشده
کاهش خواهد یافت.
را هحل مدیریــت فضای
کنونی چیســت و دولت با چه
روشهایی میتواند این فضا را
کنترلکند؟
یکــی از بهتریــن راهحلهــای
کارشناســی که دولت بهواسطۀ آن
میتواند شــرایط را بهبود بخشــد،
تســهیل عرضۀ اختصاصــی فوالد
مبارکه اســت که بر اساس شناخت
فنیوکارشناسی 25سالۀاینشرکت،
نیاز مشتریان واقعی را تأمین میکند
و تضمین میشود که تولیدکنندگان

واقعی دغدغــۀ تأمین مــواد اولیه را
نداشــته باشــند .از همین رو ،تقاضا
در بازار کاهش مییابد و حساســیت
بــر تعیین قیمــت در بــورس هم از
بین مــیرود و در مدت حداکثر  3ماه
قیمتها به شرایط عادی برمیگردد و
عمال بازار کنترل خواهد شد.
آیــا روشهایی مثل بورس
کاال میتواند بــازار را به آرامش
برساند؟
کنترل دســتوری قیمت و بر هم
زدن نظام کشف قیمت از طریق عرضه
و تقاضــا در بورس در مــرداد 1397
نیز تجربه شــد که به افزایش تقاضا و
تشــدید اختالف بین قیمت بورس و
بازار منجر شــد .از آذر همان سال که
فشارها برداشته شد ،قیمتها کنترل
شــد و بازار آرامش یافت .بههرحال
فوالد مبارکه  ۱۰۰درصد محصوالت
خود را در بــورس عرضــه میکند؛
ضمن اینکه  ۴۰درصــد محصوالت
گرم در تاالرهای اصلــی و  ۶۰درصد
باقی مانده بر اساس دستورالعملهای
ستاد تنظیم بازار عرضه میشود .نکتۀ
حائز اهمیت آن اســت که بر اساس
دستورالعملهای ستاد تنظیم بازار،
این شــرکت در مورد ورق ســرد نیز
در تاالرهای اصلــی  ۲۰درصد و برای
صنایع اســتراتژیک فوالد  ۸۰درصد
عرضه دارد .بنابرایــن همانطور که
گفتم ،از ســال  ۸۵محصوالت فوالد
مبارکــه در بورس کاال عرضه شــده
و این شــرکت به وظیفــۀ حاکمیتی
خود عمل کرده اســت .بــه این نکته
نیز باید توجه داشت که عرضۀ فوالد
مبارکه دقیقا بر اســاس برنامهریزی
بورس کاالست .ما از همان ابتدا کف
عرضه را رعایت میکنیم؛ لذا اول هر
ماه عرضۀ عمومی انجام میشــود .از
ســوی دیگر ،مچینگ فوالد مبارکه
کامال مشخص است و عرضه بهصورت
اختصاصی به تولیدکنندگان واقعی
صورت میگیرد .در عرضۀ اختصاصی
نیز کار کارشناســی صورت گرفته و
ظرفیت تولیدکنندگان پاییندست
را ارزیابی میکنیــم .بههرحال فوالد
مبارکه بر اساس تجارب چندینساله
در عرضۀ محصوالت به بازار ،اطمینان
داردباتعیینقیمتطبقفرایندعرضه
و تقاضا ،فعال شدن فروش مچینگ و
بازگشت به روال عادی عرضه در بورس
کاال ،التهاب قیمت در بازار روند نزولی
خواهد گرفت و این امر در مجموع به
نفع زنجیرۀ فوالد کشــور و بازگشت
ثبات به بازار محصوالت فوالدی تخت
خواهد بــود .برای اجــرای این مهم
الزم است تمامی بندهای تصمیمات
هشتادمینجلسۀکارگروهتنظیمبازار
اجرا شود ،از جمله عرضۀ محصوالت
سایر شرکتهای خریدار ورق فوالدی
و نوردکاران در بــورس کاال ،فروش
انواع لوله و پروفیل حداکثر  ۱۲درصد
بیشتر از قیمت ورق گرم دریافتی در

همان ماه ،نظارت و کنترل بر موجودی
انبارهای مستقر در استانها ،تسهیل
در عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه به
میزان  ۴۰درصد ورق گرم و  ۲۰درصد
ورق سرد در تاالر معامالت بورس کاال
و فروش بقیه تولیــدات در مچینگ و
عدم ابطال معامالت .همچنین روش
تعییــن قیمت پایه در بــورس کاال و
سقف رقابت نیز باید اصالح شود که بر
این اساس ،پیشنهاد میگردد قیمت
پایه برابر با متوســط مــوزون قیمت
کشفشدۀ قبلی برای هر نماد در نظر
گرفته شــود و امکان رقابت تا سقف
قیمتهایجهانیبانرختسعیر ارزسنا
(اسکناس) در نظر گرفته شود .با این
روش نوســانات قیمت در عرضههای
متوالی به حداقل میرسد و مشتریان
بهدلیل اطمینان از ثبات نسبی قیمت
و دریافت کاال برای خرید از بورس کاال
هجوم نمیآورند .از ســوی دیگر ،به
علت نیاز گروه فوالد مبارکه به ارز برای
تأمین برخی تجهیزات و مواد اولیه از
خارج کشــور ،الزم اســت صادرات
حدود  ۲۵درصد مجموع محصوالت
گروه فوالد مبارکه مجاز باشد و موانع
انجام صادرات این گروه تا این سقف
برداشتهشود؛ضمناینکهجهتتداوم
تولیددرشرکتهای فوالدسازازجمله
فوالد مبارکه تأمیــن بهموقع و کافی
مواد اولیۀ موردنیاز ازجمله سنگآهن
و کنسانتره الزم و ضروری است و باید
معادن و کارخانجات تولیدی ملزم به
تأمین بهموقع و مداوم مواد اولیه برای
شرکتهای فوالدی باشند.
به هــر روی ،الزم اســت اجرای
تصمیمات کمیتــۀ تخصصی تنظیم
بازار مورخ  99/5/1بهمنظور بررسی
کارشناســی دقیقتر به تأخیر افتد
تا پس از اصــاح آن مجــددا ابالغ
گردد .نباید فراموش کرد که شرکت
فوالد مبارکه برای توســعه و تأمین
صنایع داخل کشور گامهای مؤثری
برداشــته اســت؛ در نتیجه میزان
واردات محصوالت فــوالدی تخت
طی چند سال گذشته از  3میلیون و
 678هزار تن به  ۵۰۸هزار تن در سال
 ۹۸رســید و  ۸۶درصد تنزل یافت.
بدین ترتیب از یک طرف وابســتگی
صنایع فلزی به فوالدسازان خارجی و
دیگر کشورها کاهش یافت و از طرف
دیگر موجبات اشــتغالزایی و رونق
تولید بیشــتر در داخل کشور فراهم
شــد که البته در کنار آن میتوان به
جلوگیری از خــروج میلیاردها دالر
از کشور نیز اشــاره کرد .ضمن اینکه
مشتریان فوالد مبارکه در  ۱۲زمینۀ
مختلف فعالیت میکننــد که یکی
از آنهــا مربوط به صنایــع تکمیلی
و نوردکاران اســت .فوالد مبارکه با
رویکرد توسعۀ زنجیرۀ پاییندستی
و در جهــت حمایت از بــازار داخل،
کاالی موردنیاز و خــوراک خطوط
تولیدی شرکتهای فوالدی را تأمین
کرد تا از یک ســو در شــرکتهای
مذکور تولید و اشتغال تداوم یابد و از
سوی دیگر محصوالت فوالدی تخت
تولیدشده در آن شــرکتها به بازار
عرضه گردد.

حمیدرضــا عظیمیــان ،مدیرعامــل
فوالدمبارکه طی پیامــی انتخاب علیرضا رزم
حسینی به عنوان وزیر صنعت ،معدن و تجارت
را تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
جناب آقای رزم حسینی
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
نبرد تمام عیــار ایران اســامی در جبهه
صنعت و اقتصاد ،تدبیر و تجربه مدیرانی زبده
را می طلبد تا همچنان این سرزمین پر گوهر از
این دوران تاریخی نیز به سالمت عبور نموده
و سرافراز بماند.
بدون شک تجارب ارزنده و دانش شما ،نیاز
امروز مجموعه صنعت کشــور است که امید
داریم همچون مسئولیتهای قبلی پرچمدار
افتخارات بزرگی برای کشور باشید.
حضور یکی از همرزمان و نزدیکان ســردار
بزرگ ایران شــهید ســپهبد ســلیمانی در
مجموعه صمت در شــرایطی که در ســخت
ترین دوران جنگ اقتصادی انقالب با دشمنان
آن قرارداریم ،نوید جریان مقاومت و حرکتی
جهادی برای رفــع مشــکالت را میدهد که
در ســایه منویات مقام معظم رهبری محقق
خواهد شد.
اینجانب بــه نمایندگی ازخانــواده بزرگ
فوالد مبارکه ضمن اطمینــان به حضرتعالی
برای همکاری همــه جانبه مدیران وکارکنان
این شــرکت برای تحقق سیاست های پیش
رو ،حسن انتخاب دولت محترم و حسن اعتماد
مجلس شورای اسالمی را به شــما و خانواده
بزرگ صنعت،معدن و تجارت ایران اســامی
تبریک عرض نموده ،توفیــق و بهروزی برای
شــما و همکارانتان ازخداوند منان طلب می
نمایم.
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالدمبارکه

هلدینگ فوالد متیل
درختی بارور و تنومند است

در آستانۀ بیســت و نهمین سالروز تأسیس
هلدینــگ فــوالد متیــل ،مجتبــی مهدیان
مدیرعامل این گروه ضمن گرامیداشــت یاد و
خاطرۀ حماســه آفرینان دوران دفاع مقدس
گفت :امروز یادآور به بار نشستن اندیشۀ تأسیس
نهادی است که رسالت اصلی آن ،عالوه بر رونق
بخشیدن به صنعت کشور ،ارائۀ خدمات مطلوب
به خانوادۀ بزرگ فوالد ایران عزیزمان است.
وی با تأکید بر اینکــه این نهال ارزشآفرین
در ســال  1370با حمایت فوالد مبارکه جان
گرفت ،ادامــه داد :هلدینگ فوالد متیل اکنون
به درختی بارور و تنومند تبدیل شــده اســت
که بیش از هر زمان میتوان به ثمربخشــی آن
امید داشــت .مهدیان ضمن ابراز خرسندی از
دســتاوردها و تالشهای این هلدینگ اظهار
داشــت :متیل با بهرهگیــری از دانش و تجربۀ
نیروهای مســئولیتپذیر و توانمنــد ،عالوه
بر خدمترســانی به جامعۀ هــدف ،در تأمین
نیاز بنگاههای تولیــدی ،مدیریت ثروت و بازار
سرمایه در بخشهای مهم و تأثیرگذار صنعت و
همچنین با حمایت از کسبوکارهای کوچک و
متوسط و جلوگیری از تأثیر سوء نوسانات بازار
بهخوبی ایفای نقش کرده و همچنان با امید به
افقی روشن و امیدبخش گام برمیدارد.
وی از تالش همــۀ همکارانی کــه پیش از
این برای اعتالی فوالد متیل همت گماشتند،
قدردانــی کــرد و گفــت :امــروز امانتدار
دستاوردهای عزیزانی هستیم که تالش کردند
به تعهدات خود به صنعت فوالد کشــور و سایر
ذینفعان جامۀ عمل بپوشانند.

