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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

قیمت باال را پرداخت می کند، ولی ما به التفاوت 
ها از تولید کنندگان زنجیره فوالد خارج می شود و 
به عده ای می رسد که هیچ نقشی در این زنجیره 
ندارند و کسانی هستند که گاهی اوقات موردی 
آمده اند یا به دنبال واسطه گری و داللی هستند.

به  ادامه  در  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس 
اولویت های این انجمن به عنوان یک تشکل صنفی 
پرداخت و گفت: مطمئن باشید که انجمن سنگ 
آهن و بخش معدن 3 موضوع مهم را مد نظر قرار 
دارد: موضوع اول که اولویت یک ما است؛ تامین 
نیاز بازار داخلی است و ما به دنبال این هستیم 
که نیاز داخل کشور را صد در صد تامین کنیم و 
شمش سازها باید در تامین سنگ آهن و کنسانتره 

مورد نیاز خودشان هیچ نگرانی نداشته باشند.
دولت  اینکه  است.  صادرات  بحث  دوم  موضوع 
صادرات سنگ آهن را متوقف کرده است از دید 
ما اشتباه است. باید مفر صادرات حتی به صورت 
حداقلی باز باشد، چرا که منجر به ایجاد شفافیت 
می شود و از طرفی همه واحدهای فعال در این 
صنعت مخصوصا برای واردات تجهیزات، قطعات 
یدکی و ماشین آالت خودشان نیاز به ارز دارند و 

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با 
خبرنگار ایراسین درباره چند نرخی بودن قیمت سنگ آهن 
در بازار گفت: متاسفانه دولت با چند نرخه کردن قیمت ها 
یک اجحافی را به همه تولیدکنندگان زنجیره فوالد وارد 
کرده است و فرقی هم نمی کند این تولیدکننده، تولید 
کننده سنگ آهن یا شمش، کنسانتره و... باشد و دولت 

اجازه نمی دهد قیمت ها واقعی باشد.
وی افزود: سود حاصل از این فاصله با قیمت های واقعی 
به جیب عده ای واسطه می رسد و مصرف کننده نهایی 

در حال حاضر جایی وجود ندارد که به کارخانه تولیدی ما 
ارز بدهد. صادرات با هدف تامین نیاز ارزی فعاالن معدنی 
از  محدودی  بخش  می رود  انتظار  بنابراین  است.  ضروری 
ظرفیت این صنایع به صادرات اختصاص یابد. بدون تردید 
زنجیره  باالدستی  محصوالت  از  محدودی  بخش  صادرات 
فوالد ضربه ای به تولید نمی زند، اما می تواند زمینه تامین ارز 
مورد نیاز این واحدها برای مورد نیاز بخش معدن و صنایع 

معدنی را فراهم کند.
اکبریان در خاتمه به اولویت سوم این انجمن اشاره کرد و 
گفت: باید رانت ها و فسادی که در بازار وجود دارد از بین 
این موضوعی است که همه به دنبال آن هستند.  برود و 
قیمت  و  دولتی  غلط  تصمیمات  آن  اصلی  علت  متاسفانه 
گذاری اجباری است که باعث شده ما همیشه خالء هایی 
را در بازار داشته باشیم و سوء استفاده کنندگان از این فضا 
قطعا کسانی خارج از تولیدکنندگان زنجیره هستند. لذا این 
سه موضوع سرلوحه کار ما در انجمن است. همچنین در 
پابان باید بگویم ما با تولیدکنندگان شمش هیچ مشکلی 
نداریم و آماده همفکری برای حل موضوعات قیمت گذاری 
تاثیر  سنگ  قیمت  رفتن  باال  کنم  می  تاکید  و   هستیم 

آنچنانی در قیمت نهایی شمش ندارد.

عرضه محصوالت باالدست در بورس کاال ادامه می يابد.
سعيدعسکرزاده گفت: قرار است هفته آينده تفاهمنامه ای 
از آن دو محصول کااليی  و پس  امضا کنيم  کاال  بورس  با 
انجمن  شد.  خواهد  عرضه  بورس  در  گندله  و  کنسانتره 
را  گندله  و  کنسانتره  توليدکننده  کارخانجات  ليست 
برای  بورس  در  پذيرش  روند  تا  می کند  اعالم  بورس  به 

شرکت ها تسريع شود.

انجمن  دبیر  عسکرزاده  سعید  گودرزی؛  طاهره  اقتصادآنالین- 
با  گفت وگو  در  سنگ آهن  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
اقتصادآنالین پیرامون عرضه سنگ آهن در بورس کاال گفت: پیرو 
عرضه سنگ آهن در روز شنبه 11 بهمن ماه در بورس کاال که با 
همکاری ایمیدرو صورت گرفت، انجمن ایرادات وارد شده به این 
عرضه را به بورس و معاونت نظارت بر بازار اطالع داد. بر همین 
اساس جلسه ای با حضور اعضای انجمن سنگ آهن و معاون نظارت 
بر بازار بورس کاال تشکیل و قرار شد عرضه دو محصول کاالیی 

کنسانتره و گندله در بورس ادامه یابد.
وی ادامه داد: قابلیت استفاده از ابزار بورس برای شفافیت و منطقی 
شدن قیمت های این دو محصول در بورس کاال وجود دارد و با 
هماهنگی های به عمل آمده و طبق تفاهمنامه ای که اوایل هفته 
آینده با بورس کاال امضا خواهیم کرد از این پس کنسانتره و گندله 
در بورس کاال عرضه شوند. مهمترین بحث  صورت گرفته در این 

جلسه، در مورد نحوه پذیرش شرکت ها در بورس کاال بود.
دبیر انجمن سنگ آهن بیان داشت: مقرر شد بورس کاال مراحل 

ثبت پذیرش و فرم های مورد نیاز را برای انجمن ارسال 
اسامی  همچنین  شود.  هماهنگ  شرکت ها  با  تا  کند 
سوی  از  گندله  و  کنسانتره  تولیدکننده  شرکت های 
انجمن در اختیار بورس کاال قرار گیرد تا روند پذیرش 

در بورس برای شرکت ها تسریع شود.
سعید عسکرزاده در ادامه تاکید کرد: ممکن است برخی 
فرمول های  اساس  بر  بلندمدتی  قراردادهای  شرکت ها 
وزارت صمت در دست اجرا داشته باشند و تا پایان سال 
بایستی بر اساس آن عمل کنند اما قطعا بعد از پایان 
بورس  در  باید  شرکت ها  تمام  مدت،  بلند  قراردادهای 
کاال عرضه کنند. لذا بستر مناسب برای عرضه باالدست 
و مواد اولیه در بورس کاال فراهم است و همه باید از این 

بستر که باعث شفافیت می شود، استفاده کنند.
پایه محصوالت  قیمت  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
باشد، گفت: قیمت  باالدست قرار است بر چه مبنایی 
پایه کنسانتره و گندله در بورس کاال بر اساس توافق 
بورس کاال خواهد  نظارت  با  فروشنده  و  میان خریدار 
بود و به نظر نمی رسد مشکلی بر روی قیمت پایه وجود 
داشته باشد. نتایج قیمت بعد از عرضه و تقاضاهایی که 
در بورس اتفاق می افتد، مشخص می شود و قطعا قیمت 
محصوالت عرضه شده در بورس طبق قوانین سازمان 

بورس اوراق بهادار خواهد بود.
عسکرزاده خاطر نشان کرد: در عرضه کنسانتره و گندله، 
شرایط مطلوبی برای مصرف کننده و تولیدکننده فراهم 

تفاهم نامه بورس کاال و انجمن سنگ آهن در مورد عرضه باالدست

برای آن گذاشته می شود که  مبنای منطقی  و یک  خواهد شد 
خریداران بدون ریسک اقدام به خرید کنند. همچنین از بورس 
نیز  اسفنجی  آهن  عرضه  برای  را  شرایط  که  کردیم  تقاضا  کاال 
فراهم کند. گویا قرار بر این شده است که آهن اسفنجی توسط 
ایمیدرو صورت بگیرد و بعد از آن شاهد عرضه کل زنجیره فوالد 
از باالدست تا پایین دست در بورس کاال خواهیم بود و قطعا یک 

روند شفاف و عادالنه شکل خواهد گرفت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، با اشاره به 
عدم تقاضا در عرضه های کنسانتره و گندله در بورس کاال و گرفتن 
مجوز صادراتی بر آن اساس توضیح داد: بر اساس شیوه نامه اگر یک 
بار محصول در بورس عرضه شود و تقاضایی برای آن نباشد، عرضه 
کننده می تواند برای آن محموله مجوز صادراتی بگیرد، بر همین 
مبنا انجمن قصد دارد در کاالهای باالدست که قرار است در بورس 
کاال عرضه شود به الگویی دست یابد که به تجارت سر و سامان دهد.

عسکرزاده در پایان تاکید کرد: اطمینان دارم توافق میان بورس 
کاال و انجمن سنگ آهن، توافقی جامع و خوب خواهد بود که فعال 
در مرحله پیش نویس است. بر اساس این توافق، اگر کاالیی در 
داخل مصرف نداشته باشد می تواند با سهولت در رینگ صادراتی 
قرار گیرد و صادر شود. سهولت از این جهت خواهد بود که در 
فروشنده  آن  زیرمجموعه  شرکت های  و  انجمن  صادرات،  بخش 
حضور دارند و در تمام دنیا خریدار برای فروشنده شرایط را تسهیل 
می کند. اگر قرار باشد کاال به درستی و با قیمت مناسب به فروش 
برسد، می بایست قواعد بین المللی در خرید و فروش رعایت شود تا 

بتوانیم سهم مناسبی از بازار کسب کنیم.
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دولت به درستی تنظیم نشده و همچنان دست دالالن 
از طول زنجیره فوالد کوتاه نشده است.

در این شرایط اما بعد از آن که هفته گذشته معاون 
اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر کار، به معاون 
شیوه نامه  که  داد  دستور  رئیس جمهور  اقتصادی 
فوالدی اخیر دولت را اصالح کند، دوشنبه این هفته 
معاونت  جدید  سرپرست  سعدمحمدی،  اردشیر  نیز 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در سخنرانی 
خود در همایش استیل پرایس ۷ از این خبر داد که 
طبق رایزنی هایش در جلسه روز یکشنبه با نمایندگان 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شده است که 
زنجیره  فعاالن  هم فکری  با  روز   1۵ ظرف  شیوه نامه 
فوالد اصالح شود و ظاهرا بنا بر این شده که نمایندگان 
مجلس نیز نهایی کردن جزئیات طرح فوالدی خود و 
ارسال آن به صحن علنی را به بعد از ایجاد تغییرات 

الزم در شیوه نامه موکول کنند.
انجمن  عمومی  روابط  اعالم  براساس  میان  این  در 
است  قرار  آینده  شنبه  ایران،  فوالدی  نوردکاران 
فعاالن  برخی  با  را  مشترک  جلسه ای  سعدمحمدی 
صنفی زنجیره فوالد در ساختمان اصلی وزارت صمت 
عرضه های  بررسی  پیرامون  آن ها  با  و  دهد  تشکیل 
فوالدی و اصالحات شیوه نامه به گفت وگو بنشیند. با 
توجه به این موضوع، فوالدبان با طرح این پرسش که 
دولت چه اصالحاتی را باید در شیوه نامه اعمال کند به 

سراغ فعاالن زنجیره فوالد کشور رفته است.
در همین راستا، سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ 
آهن ایران به خبرنگار فوالدبان گفت: نظم بخشی به 
فرآیند عرضه و تقاضای بازار فوالد داستان درازی شده 
نیاز  شفاف  دستورالعمل  یک  به  ما  مشخصا  و  است 
داریم. این اتفاقات همواره تا قسمتی به درستی پیش 
رفته، اما متأسفانه در مقاطع گوناگون به دالیل مختلف 

به ایده آل خود نرسیده و عملیاتی نشده است.
و  صنایع  کمیسیون  هفته  این  جلسه  در  افزود:  وی 
به  دیگری  فرصت  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
را  مطرح شده  شیوه نامه  بتواند  تا  شد  داده  وزارتخانه 
به کمک تشکل ها اصالح و دستورالعملی قابل قبول را 
به مجلس ارائه کند؛ البته ما معتقدیم مجلس نیازمند 
این است که به جزئیات تنظیم بازار وارد نشود و در 
تعریف شود که هم ریل گذاری  فرآیندی  عین حال، 
توسط مجلس به درستی انجام شود و هم اصل فرآیند 

نظارت پذیر باشد.
اینکه  بر  تأکید  با  ایران  آهن  سنگ  انجمن  دبیر 
مربوط  دستورالعمل های  نظارت پذیری  لزوم  دولت ها 

کرد:  تصریح  می گیرند،  نادیده  را  فوالد  زنجیره  به 
در حال حاضر، دستورالعمل ها خلق الساعه شده اند 
و از طرف دیگر، نظارتی بر اجرای کامل آن ها وجود 
ندارد. آن چیزی که مورد نظر است، این است که 
بتوانیم پیشنهادی را تنظیم کنیم که همه تشکل ها 
به آن پایبند باشند و این شیوه نامه مورد تأیید آن ها 
باشد و از طرفی، وزارتخانه هم آن را تأیید کند و 
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود تا 
به عنوان پیشنهاد کمیسیون در صحن علنی مطرح 
حوزه  فعاالن  همه  برای  مطلوبی  شرایط  و  شود 

صنعت فوالد فراهم گردد.
عسکرزاده درباره تغییراتی که باید در شیوه نامه در 
حوزه سنگ آهن انجام شود نیز اظهار داشت: ما باید 
فوالد  زنجیره  تمام  برای  اجرایی  یک دستورالعمل 
حلقه های  سایر  از  آهن  سنگ  بحث  و  کنیم  ارائه 
زنجیره جدا نیست و کار باید به نحوی پیش برود 
که برای کل زنجیره تسهیل تجارت داشته باشیم و 
عدالت را به مجموعه زنجیره فوالد در بخش سنگ 
کار  این  که  بازگردانیم  فوالدی  محصوالت  و  آهن 

صرفا با تعامل اتفاق خواهد افتاد.
و  آهن  شورای  یک  هم  این  از  پیش  افزود:  وی 
فوالد تشکیل شده بود، اما هیچ وقت از این قابلیت 
به  بتوانیم  که  هستیم  امیدوار  حاال  نشد.  استفاده 
تهیه شود  و دستورالعملی  برسیم  یک جمع بندی 
که همه تشکل ها روی آن اتفاق نظر داشته باشند و 

از ظرفیت مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.
دبیر کل انجمن سنگ آهن کشور با بیان این که 
اصالحات  به  نیاز  مجلس  فوالدی  طرح  جزئیات 
جدی دارد، اضافه کرد: واقعیت این است که در این 
طرح انسجام در کل ماده ها وجود ندارد، یعنی این 
طرح در مقطعی از حالت قانون خارج شده و شبیه 
یک بخشنامه دولتی شده و حتی در برخی موارد به 

دستورالعمل اجرایی تبدیل شده است.
حاضر،  حال  در  کرد:  تصریح  پایان  در  عسکرزاده 
نمی توانم بگویم که تغییر کدام بند و کدام تبصره 
ما  اما  است،  قطعی  مجلس  طرح  یا  شیوه نامه  در 
در  می رسد  نظر  به  داده ایم.  را  خود  پیشنهادات 
جلسه تشکل ها، خیلی از موارد مورد تأیید همگان 
به  که  است  این  ما  اصلی  محورهای  گیرد.  قرار 
صادرات دقت کنیم و همچنین باید به موضاعاتی 
نیاز داخل و عدالت در زنجیره فوالد  تأمین  مانند 
نیز توجه داشته باشیم و این مسائل باید بند به بند 

مطابق قانون باشد و وارد وظایف دولت نشویم.

به  اشاره  با  ايران  آهن  سنگ  انجمن  دبير 
اصالح  برای  صمت  وزارت  روزه   15 فرصت 
کرد:  تصريح  دولت  اخير  فوالدی  شيوه نامه 
تغيير کند که  گونه ای  به  بايد  اين شيوه نامه 
حاضر،  حال  در  چراکه  باشد،  نظارت پذير 
دستورالعمل ها خلق الساعه شده اند و از طرف 
وجود  آن ها  کامل  اجرای  بر  نظارتی  ديگر، 

ندارد.

به گزارش فوالدبان؛ از ۲۸ آبان امسال که شیوه نامه 
ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد ابالغ شد 
تا امروز که نزدیک ۸۰ روز از ابالغ این شیوه نامه 
می گذرد، تازه ترین دستورالعمل دولتی برای تنظیم 
بازار فوالد در مسیر اجرا با چالش های زیادی مواجه 
شده و این چالش ها نیز دو مسئول مهم دولتی را از 

مرکب مدیریت به زیر کشانده است.
شیوه نامه ای که البته از همان نخستین روزهای ابالغ 
زیادی در میان حلقه های مختلف  نقدهای  با  آن 
زنجیره فوالد بخصوص در میان فوالدسازان روبه رو 
شد و همین مخالفت ها نیز اجرای بخش های زیادی 
زنجیره  باالدستی  محصوالت  عرضه  مانند  آن  از 
فوالد در بورس کاال و برنامه ریزی دولت برای انتقال 
حداقل ۲۰ درصد از صادرات محصوالت فوالدی به 

انتهای زنجیره را ابتر نگه داشته است.
اگرچه که در ۸۰ روز اخیر شاهد بهبود محسوس 
زنجیره  پایانی  و  میانی  محصوالت  عرضه  حجم 
فوالد در بورس کاال بودیم و حتی در ایام اجرای 
از  از تولیدکنندگانی که پیش  شیوه نامه، بسیاری 
این کمتر حاضر به عرضه محصوالتشان در بورس 
فوالد  بازار  اما  شده،  باز  بورس  در  پایشان  بودند، 
از  ماه  سه  گذشت حدود  از  بعد  هم  هنوز  کشور 
ابالغ و البته اجرای ناقص شیوه نامه فوالدی اخیر 

شیوه نامه باید نظارت پذیر شود
دولت چه اصالحاتی را باید در شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد اعمال کند؟

                 اخبار
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رونمایی از طرح جامع اکتشاف؛ به زودی

دنيای اقتصاد: رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه شناسايی ذخاير 
قابل برداشت، نياز به اکتشافات سيستماتيک دارد از رونمايی طرح جامع 
 اکتشاف برای تحقق اين مهم در آينده ای نزديک توسط ايميدرو خبر داد.

)ایمیدرو(،  ایران  نوسازی معادن و صنایع معدنی  و  اعالم سازمان توسعه  طبق 
انجام شده در بخش  اقدامات  وجیه اهلل جعفری در جلسه روز گذشته »پایش 
اکتشاف و حفاری«، ضمن اعالم این موضوع، اظهار کرد: با تعریف برنامه جامع 
اکتشاف و تشکیل کمیته تخصصی، برنامه ها به صورت کارشناسی بررسی می شود 
و به تبع آن مشکالت در شورای عالی معادن مطرح و در جهت حل آنها اقدامات 

الزم انجام خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تعیین مشاوران خبره در حوزه اکتشاف را ضروری 
دانسته و افزود: انتخاب مشاوران غیرتخصصی زمینه ساز ارائه اطالعات نادرست 
به متولیان بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد. مشاوران داخلی باید در 
کنار مشاوران خارجی دانش روز را فراگرفته تا اطالعات ما به روزآوری شود. وی 
همچنین شناسایی آزمایشگاه های فعال در تسریع برنامه های حوزه اکتشاف را 
نیز ضروری خوانده و گفت: ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، بسترساز عملیاتی کردن برنامه های شرکت ها در بخش های مختلف از 
جمله اکتشاف و حفاری است. این سازمان در راستای توسعه اکتشافات و حفاری 
شرکت های تاثیرگذار، حل مسائل کلیدی همچون تامین مالی و تجهیزات را 
در دستور کار قرار داده است. عالوه بر این خرید تجهیزات اکتشاف و حفاری از 
محل منابع صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز از راهکارهای این 
سازمان خواهد بود. در ادامه این جلسه علی اصغرزاده، مدیر اکتشاف ایمیدرو نیز 
ضمن اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته ساالنه به طور میانگین 1۰۰۰ پروانه 
اکتشاف و ۵۰۰ گواهی کشف در کشور صادر شده است؛ گفت: حجم حفاری های 
امسال ایمیدرو و شرکت های تحت پوشش آن 1۷۴ هزار متر بوده که با در نظر 
گرفتن برنامه های بخش خصوصی در این بخش، میزان حفاری ها در سال جاری 
به ۵۰۰ هزار متر می رسد. وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز اکتشاف کل کشور 
متر  هزار  انجام ۵۰۰  با  کرد:  اظهار  است،  تومان  میلیارد  سال جاری ۶۵۰  در 
حفاری توسط ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه و همچنین انجام 3۶۰ هزار 
متر حفاری توسط بخش خصوصی، مجموع حفاری ها در سال آینده به ۸۶۰ 
هزار متر می رسد. خرید ۲۵ الی 3۰ دستگاه حفاری برای اجرای برنامه های این 

بخش، مورد توجه است.

توازن باید در زنجیره فوالد برقرار شود
دولت چه اصالحاتی را باید در شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد اعمال کند؟

بودیم و حتی در ایام اجرای شیوه نامه، بسیاری از تولیدکنندگانی 
که پیش از این کمتر حاضر به عرضه محصوالتشان در بورس 
بودند، پایشان به بورس کاال باز شده است، اما بعد از گذشت 
حدود سه ماه از ابالغ و البته اجرای ناقص شیوه نامه فوالدی 
اخیر دولت، هنوز هم بازار فوالد کشور به درستی تنظیم نشده 

و همچنان دست واسطه ها از زنجیره فوالد کوتاه نشده است.
اول  معاون  گذشته  هفته  که  آن  از  بعد  اما  شرایط  این  در 
اقتصادی  به معاون  نامه وزیر کار،  به  رئیس جمهور در پاسخ 
دولت  اخیر  فوالدی  شیوه نامه  که  داد  دستور  رئیس جمهور 
اردشیر سعدمحمدی،  نیز  این هفته  را اصالح کند، دوشنبه 
سرپرست جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت در سخنرانی خود در همایش استیل پرایس ۷ از این خبر 
داد که طبق رایزنی هایش در جلسه روز یکشنبه با نمایندگان 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شده است که شیوه نامه 
ظرف 1۵ روز با هم فکری فعاالن زنجیره فوالد اصالح شود و 
ظاهرا بنا بر این شده که نمایندگان مجلس نیز نهایی کردن 
جزئیات طرح فوالدی خود و ارسال آن به صحن علنی را به بعد 

از ایجاد تغییرات الزم در شیوه نامه موکول کنند.
نوردکاران  انجمن  اعالم روابط عمومی  براساس  این میان  در 
جلسه ای  سعدمحمدی  است  قرار  شنبه  روز  ایران،  فوالدی 
مشترک را با برخی فعاالن صنفی زنجیره فوالد در ساختمان 
بررسی  پیرامون  با آن ها  و  وزارت صمت تشکیل دهد  اصلی 
عرضه های فوالدی و اصالحات شیوه نامه به گفت وگو بنشیند. با 

توجه به این موضوع، فوالدبان با طرح این پرسش که دولت 
چه اصالحاتی را باید در شیوه نامه اعمال کند به سراغ فعاالن 

زنجیره فوالد کشور رفته است.
در همین راستا، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به بحث های مطرح شده در مورد 
اصالح شیوه نامه مدیریت عرضه و تقاضا فوالد که از محمد 
نهاوندیان سوی دبیر ستاد اقتصادی دولت در اواخر آبان 
ماه ابالغ شده بود در گفت و گو با خبرنگار فوالدبان؛عنوان 
اگر تشکل های صنفی زنجیره را  به نظر می رسد  کرد: 
مدیریت کرده و یک توازنی در این رابطه ایجاد شود؛ خیلی 
از مشکالت حل خواهد شد و نیازی به ورود مجلس ، دولت 
و وزارت صمت ورود کنند. خوشبختانه سعد محمدی انسان 
بنگاه های  در  و سابقه حضور  است  توانمندی  و  باهوش 
اقتصادی را دارند و در عرضه فوالد حضور داشتند؛ امکان 

ایجاد اتفاق خوب وجود دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: سعدی محمدی به همراه رئیس 
هیات عامل ایمیدرو می تواند با کمک تشکل های صنفی 
زنجیره مدلی را طراحی کند تا کل زنجیره را متوازن کرده؛ در 
این صورت به نظر من نیازی به ورود مجلس هم نخواهد بود.

بهرام شکوری با بیان اینکه باید تالش کرد تا در این دو هفته 
بازرگانی هم آمادگی  اتاق  افزود:  اتفاق خوب رقم بخورد؛ 
دارد و عالقه به ورود به این مسئله دارد تا با کمک دولت و 

تشکل های این حوزه تعادل در زنجیره به وجود بیاید.

 رئيس کميسيون معادن اتاق بازرگانی ايران با اشاره 
به بحث های مطرح شده در مورد اصالح شيوه نامه 
مديريت عرضه و تقاضا فوالد گفت: سعدی محمدی 
به همراه رئيس هيات عامل ايميدرو می تواند با کمک 
تشکل های صنفی زنجيره مدلی را طراحی کند تا کل 
زنجيره را متوازن کرده؛ که در اين صورت به نظر من 

نيازی به ورود مجلس هم نخواهد بود.

شیوه نامه  که  امسال  آبان   ۲۸ از  فوالدبان؛  گزارش  به 
ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد ابالغ شد تا امروز 
که نزدیک ۸۰ روز از ابالغ این شیوه نامه می گذرد، تازه ترین 
دستورالعمل دولتی برای تنظیم بازار فوالد در مسیر اجرا با 
چالش های زیادی مواجه شده و این چالش ها نیز دو مسئول 

مهم دولتی را از مرکب مدیریت به زیر کشانده است.
شیوه نامه ای که البته از همان نخستین روزهای ابالغ آن 
با نقدهای زیادی از سوی حلقه های مختلف زنجیره فوالد 
بخصوص در میان فوالدسازان روبه رو شد و همین مخالفت ها 
نیز اجرای بخش های زیادی از آن مانند عرضه محصوالت 
باالدستی زنجیره فوالد در بورس کاال و برنامه ریزی دولت 
برای انتقال حداقل ۲۰ درصد از صادرات محصوالت فوالدی 

به انتهای زنجیره را ابتر نگه داشته است.
اگرچه که در ۸۰ روز اخیر شاهد بهبود محسوس حجم 
عرضه محصوالت میانی و پایانی زنجیره فوالد در بورس کاال 
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یادداشت و مقاله
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چشم انداز بازار سنگ آهن در بهار 2۰2۱

و فروش داخلی )بورس کاال( و قیمت  گذاری 
فناوری،  »توسعه  فوالدی«،  محصوالت 
نسل  و  دیجیتال  تحول  بهره وری،  ارتقای 
فوالد«،  صنعت  در  صنعتی  انقالب  چهارم 
میزان  سازنده،   تعامل  تولید،  پایدار  »توازن 
چرخه  ارکان  سود  سهم  و  سرمایه  گذاری 
استراتژی  تدوین  »بازنگری،  فوالد«،  تولید 
»ارتباط  فوالد«،  جامع  طرح  به  روزآوری  و 
دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فوالد،  
اکتشاف  »توسعه  تهدیدها«،  و  فرصت ها 
و  سنگ آهن  راکد  معادن  راه اندازی  و 
اجتماعی  »مسوولیت های  و  زغال سنگ« 
شرکت های معدنی و صنعتی حوزه فوالد« 
نمایشگاه  و  همایش  اصلی  محور  هفت 
ایران  و سنگ آهن  فوالد  چشم انداز صنعت 

با نگاهی به بازار است.

دنیای اقتصاد : جدیدترین گزارش های جهانی در خصوص 
فرآوری و مصرف سنگ آهن از رشد تقاضا برای این کاال 
در پایان فصل نخست سال ۲۰۲1 حکایت دارد. این رشد 
گرچه موانعی دارد، اما به نظر می رسد در افق این رشد با 
مشکالتی روبه رو است. با این حال کاهش تمایل به عرضه 
انبوه سنگ آهن احتماال موجب خواهد شد تا قیمت ها 
نه تنها در سطح فعلی باقی بماند که حتی اندکی افزایش 
اینکه قضاوت کنونی در خصوص  با  نیز تجربه کند.  را 
تردیدهایی  با  سنگ آهن  قیمت  و  تقاضا  کیف  و  کم 
روبه روست اما بررسی گزارش s&p درخصوص بازار فوالد 
و سنگ آهن گویای عبور از سطح قیمت 1۲۰ دالر است.

به رغم اینکه بخشی از این افزایش قیمت به دلیل ورود 
واسطه هایی است که روی افزایش بهای این ماده ریسک 
می کنند اما اغلب گزارش ها از بازگشت مصرف به سطح 
قبل از پاندمی حکایت دارد و همین عامل موجب خواهد 
قله 1۷۷  ورای  به  حتی  قیمت  رشد  برای  فضا  تا  شد 
دالری سابق فراهم شود. یکی از موضوعاتی که قیمت را 
تحریک می کند تقاضا برای فوالد و به ویژه برای میلگرد 
واردات  ممنوعیت  حال  عین  در  است.  چین  بازار  در 
زغال سنگ کک از استرالیا از سوی چین نیز این وضعیت 
را تشدید کرده است. از آن سو دولت چین در نظر دارد 
تغییر  امالک  توسعه دهندگان  برای  مقداری  را  شرایط 
و  سنگ آهن  قیمت  به  فشار  باعث  که  موضوعی  دهد. 
فوالد به سمت پایین خواهد شد. بررسی های موسسات 
مختلف نشان می دهد متاثر از نحوه عمل بازیگران فعال 
استرالیا  و  برزیل  در  مخصوصا  و سنگ آهن  فوالد  بازار 
این  کرد.  خواهد  نوسان  دالر  محدوده 1۲۰  در  قیمت 
برای خرید و  را  باید محاسبات  عددی است که تقریبا 
فروش سنگ آهن با لحاظ کردن آن محور کار قرار داد.  
بازار سنگ آهن و  ثبات نسبی در  آنچه مشخص است، 
بازار  این  کوتاه مدت  افق  در  ریسک های سنگین  نبود  
است. موضوعی که موجب خواهد شد تا روند رشد قیمت 
احتمالی این ماده به شکلی بسیار نرم ادامه یابد. با اینکه 
ماه های  در  مختلف  فوالدسازان  برای  تخفیف ها  برخی 
داده  را کاهش  آنها  تولید  هزینه  و  لحاظ شده  گذشته 
اما تحت تاثیر کشف واکسن و صعود دوباره تقاضا در دو 
صنعت خودرو و مسکن، میل جهانی برای تولید بیشتر 

فوالد باالست.

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن ایران چهارم تا ششم اسفندماه  به ابتکار گروه 
رسانه ای »دنیای اقتصاد« برگزار می شود. »بررسی عرضه 

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/11/17

-۵.۲9 1۵۷.۷۷$ سنگ آهن با عیار %62

-۵.1۰ 1۸۰.۵۰$ سنگ آهن با عیار %65

-۴.۸۵ 1۸۵.۲۵$ کنسانتره با عیار %66

-1.۶۴ ۲۲۵.۴9$ گندله

۰ ۵3۶.۰۰$ شمش فوالدی

1.۵1 سامانه نیما ریال ۲3۴.31۰

۲.۲۴ سامانه سنا ریال ۲3۴.۴۵3

-۰.93 بازار آزاد ریال ۲3۶.99۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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یادداشت و مقاله

پیوند مدیریت و هنر
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جدیدی در محل کار خود پدید آورد و موقعیت های 
سخت و پیچیده را با گزینه ها و راه حل های جدید و 
نوآورانه ای حل کند و گزینه های جدید را برای مقابله 

با چالش ها روی میز بگذارد.

۴- فائق آمدن بر ناکامی ها: داستان های نهفته در پس 
از شکست ها  است  مملو  هنری،  آثار  آفرینش  پرده 
بسیار  چه  ناامیدکننده.  و  پی  در  پی  ناکامی های  و 
کتاب های پرفروشی که در ابتدا از سوی بسیاری از 
ناشران رد شده بودند و چه بسیار موسیقیدان ها که 
آنها  آثار  اما  گرفته شدند  نادیده  زندگی شان  دوران 
شد.  شناخته  جهان  در  هنرمندشان  مرگ  از  پس 
هنرمندان  برجسته  و  ارزشمند  ویژگی های  از  یکی 
این است که آنها از شکست ها و ناکامی ها، دلسرد و 
ناامید نمی شوند و همچنان به پیش می روند. مدیران 
و رهبران کسب وکارها و البته کارکنان آنها نیز باید 
با برخورداری از چنین روحیه ای در برابر شکست ها 
به معنای  پروژه  ناکام ماندن یک  بدانند  و  بایستند 

پایان دنیا نیست.
باشد  فوق العاده  آموزشی  ابزار  یک  می تواند  هنر 
که جور  کند  تعریف  را  داستان هایی  انسان  برای  و 
دیگر دیدن را می آموزد. به عنوان مثال می توان با ذکر 
داستان هایی موثر به مدیران معتقد به زنجیره کنترل 
و فرمان یاد داد که این سبک مدیریتی در وضعیت 
پیاده سازی  قابل  و  موثر  چندان  کسب وکار،  کنونی 
نیست و به جای آن باید از روش توصیه و پیشنهاد 
تالر،  ریچارد  برد.  بهره  ایده ها  اجرایی کردن  برای 
اقتصاددان برجسته دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه 
نوبل اقتصاد جمله جالبی در مورد ارزش و اهمیت 
داستان گفته است: »هیچ کس همه فرمول ها را به 
یاد نمی آورد اما تمام داستان هایی که شنیده را به 

خاطر می سپارد.«

 نوآوری: هميشه و همه جا
براساس رویکردهای دیتامحور و آماری با اختصاص 
کردن  جمع  هم  دور  و  مشخص  زمان هایی  دادن 
آنها  وادار کردن  و  کارکنان در مکان هایی مشخص 
نقش،  ایفای  و  مغزی  توفان  در جلسات  به شرکت 
می توان به مقادیر مشخصی از نوآوری دست یافت. 
عملیاتی  قابلیت  و  استحکام  دارای  رویکردها  این 
تضمین کننده  عنوان  هیچ  به  اما  هستند  خوبی 
درون  در  و  شرکت ها  در  نوآوری  روند  شکل گیری 
برنامه ریزی  اگرچه  بود.  نخواهند  کاری  تیم های 
برای نوآوری و طراحی چارچوب هایی برای تحریک 
نوآوری و خالقیت مناسب است و این نوع نظم بخشی 
به نوآوری های سازمانی می تواند تاحدی نتیجه بخش 
نادیده  میان  این  در  کلیدی  واقعیت  یک  اما  باشد 

نیاز  نوآوری،  اینکه خالقیت و  گرفته شده و آن 
روزمره و دائمی همه افراد و سازمان ها بوده و باید 

در همه جا و همه زمان ها صورت پذیرد.
تکنیک هایی  و  توصیه ها  می آید،  ادامه  در  آنچه 
است برای تحقق بخشیدن به هدف نوآوری های 
مزیتی  به  تبدیل شدن  و  سازمان  در  همیشگی 

رقابتی برای کارکنان سازمان ها:
- برگزاری مراسم هنری در شرکت: اینکه تابلوهای 
نقاشی زیبایی بر روی دیوارها و در دفاتر کار قرار 
را  نمی تواند روحیه هنری  تنهایی  به  داده شود، 
به درون سازمان تزریق کند و برای این کار الزم 
است در فواصل زمانی مشخص ترتیب برگزاری 
یا  بازیگران  نوازندگان،  شرکت  با  هنری  مراسم 
نویسندگان را در محیط کار شرکت داد تا روح 

زیبای هنر به رگ های شرکت دمیده شود.
کدام  هر  شرکت:  هنرمندان  باشگاه  تشکیل   -
از جایگاه حقوقی  کارکنان شرکت، صرف نظر  از 
یکسری  دارای  دارند،  شرکت  در  که  کاری  و 
عالیق و مهارت های هنری هستند که می توان با 
دسته بندی این عالیق و مهارت ها یکسری گروه ها 
حتی  و  کارکنان  شرکت  با  هنری  باشگاه های  و 
مدیران تشکیل داد و این فرصت را برای کارکنان 
ایجاد کرد تا هنرهایی را که آموخته اند یا به آن 
عالقه دارند برای همکاران خود نمایش دهند. این 
موارد گوناگونی  گروه های هنری می تواند شامل 
یا  فیلم  نقد  باشگاه  کتاب خوانان،  باشگاه  مانند 

باشگاه بازیگران باشد.
مجامع  در  کارکنان  حضور  از  مالی  حمایت   -
را  امکان  این  از سازمان ها  امروز بسیاری  هنری: 
برای کارکنان خود فراهم کرده اند که از تخفیفات 
ویژه ای برای استفاده از خدمات سالمت یا خرید 
نباید  چرا  پس  شوند،  برخوردار  مراکز  برخی  از 
مجامع  در  کارکنان  مورد شرکت  در  را  کار  این 
هنری انجام داد و به عنوان مثال، بلیت رایگان یا 
با تخفیف باال برای حضور کارکنان در کنسرت و 

نمایشگاه های هنری در اختیار آنها قرار داد؟
کارکنان:  برای  هنری  سرانه  بودجه  اختصاص   -
سرانه  تحت عنوان  بودجه ای  اختصاص  موضوع 
از شرکت ها  بسیاری  برای  کارکنان شاید  هنری 
و سازمان ها، به ویژه آنهایی که با مشکالت مالی 
و بودجه ای دست و پنجه نرم می کنند، دشوار و 
گاه غیرممکن باشد اما اگر مدیران بدانند که این 
هزینه ها چه پیامدهای مثبت فوق العاده ای برای 
یک  و  داشت  خواهد  سازمان  کلیت  و  کارکنان 
سرمایه گذاری به شدت اثربخش خواهد بود، آن گاه 
با سهولت و سرعت بیشتری در مورد اختصاص 

بودجه سرانه هنری کارکنان اقدام خواهند کرد.

مترجم: سيدحسين علوی لنگرودی
forbes:منبع

نوآوری را می توان این گونه تعریف کرد: »پیوندزدن 
چیزها به هم با چیدمانی نو و بدیع.« هنر نوآوری 
دارای عنصر نو و جدیدبودن به مقدار زیادی است 
نوآوری  براین،  عالوه  می آید.  به چشم  کامال  که 
و  از دریچه ای دیگر  به چیزها  نگاه کردن  یعنی 
نوآورانه ای که دیگران  در نظر داشتن احتماالت 
از آنها غافل هستند و پیوندزدن این احتماالت به 
هم به شکلی نو برای آفرینش چیزهایی جدید و 
متفاوت. در ادامه به چهار روش برای تزریق هنر 
و ذوق هنری به دنیای کسب وکار و دستیابی به 

نوآوری های هنرمندانه در کار اشاره خواهد شد:
خارج شدن  به  را  انسان  هنر  تجددخواهی:   -1
از  کردن  صرف نظر  و  موجود  چارچوب های  از 
رویه های جاری انجام کار تشویق می کند. هنر از 
انسان می خواهد تا از قالب همیشگی خود خارج 
شود و ایده هایی را هدیه می کند که باعث می شوند 
فرد درباره مفروضات ذهنی خود تجدیدنظر کند 
و  نگرش ها  به  و  بشنود  و  ببیند  دیگری  جور  و 

دیدگاه های متفاوتی دست یابد.

کتابی  شخصی  که  هنگامی  الهام بخشی:   -2
یک  تماشای  به  یا  می کند  مطالعه  ارزشمند 
نمایشنامه فوق العاده می نشیند، در آن زمان وجود 
انسان سرشار از انرژی برآمده از تجربیات جدیدی 
می شود که انگیزه فراوانی برای کار بهتر می دهد و 
پس از کسب این تجربه دلپذیر، فرد با روحیه ای 
دو چندان بر سرکار خود حاضر می شود و قادر 
خواهد بود دست به کارهای بزرگ بزند و با الهام 
و  نمایشنامه ها  و  داستان ها  قهرمانان  از  گرفتن 
فیلم ها، وظایف محوله به خود را به بهترین شکل 

ممکن انجام خواهد داد.

انسان  به  3- کنکاش در ميان گزينه ها: هنر 
شکل های  به  مختلف  نقطه های  که  می آموزد 
گوناگون می توانند به هم وصل شوند و شکل های 
این  از  آگاهی  با  انسان  آورند.  پدید  را  جدیدی 
پیوندهای  بود  خواهد  قادر  تنوع  و  گوناگونی 
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