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صنایع معدنی

آمار تولید فوالد زیر ذرهبین

روزشمار پایان روزهای خوش تولید
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود ،آماری از تولید فوالد خام  ۶۴کشور جهان را منتشر کرد .براساس
این گزارش ،مجموع تولید فوالد خام جهان در ماه اوت س��ال جاری میالدی برابر  ۱۵۶.۲میلیون تن برآورد ش��ده
اس��ت .این میزان تولید در مقایس��ه با اوت  ۲۰۱۹افزایش  ۰.۶درصدی را تجربه کرده است .درواقع مجموع میزان
تولید فوالد جهان بعد از مدتها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مثبت شده است.
بخش قابلتوجهی از این رش��د را باید ناش��ی از افزایش تولید فوالد چین دانس��ت .در همین حال ،دولت چین
بهعن��وان بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده ف��والد جهان ،برنامههای متعددی را برای حمایت از صنعت فوالد
خود ترتیب داده و از انواع محرکهای اقتصاد بهره گرفته اس��ت .دولت چین همچنان برنامههای متعددی را برای
افزایش تقاضای فوالد در بخش زیرس��اختها در دس��تور کار دارد .با این وجود ،در آستانه فصل سرما قرار داریم و
انتظار میرود تقاضا برای فوالد در ماههای آتی کاهش یابد.
عالوه بر این ،بسیاری از فعاالن بازار فوالد اعتقاد دارند روند تولید فوالد در سایر مناطق جهان همچنان کاهشی
ادامه خواهد یافت ،چراکه با ش��یوع موج دوم کرونا در بس��یاری از کش��ورها ،اقدامات جدیدی برای پیش��گیری از
همهگیری هرچه بیشتر کرونا در دست اجراست که میتواند زمینه کاهش مجدد تقاضا برای فوالد را فراهم کند.

 کاهش تولید ادامه دارد

جعف��ر قادری در واکنش به برخی صحبتهای مطرحش��ده
درباره رشد قیمت محصوالت فوالدی بهعنوان مواد اولیه تولید
مسکن گفت :در برخی اظهارنظرها مشاهده میشود که بورس
کاال بهعنوان عامل رشد قیمت فوالد مطرح شده که این دست
اظهارنظرها غیرکارشناسی است.
ب��ه گ��زارش دنیای معدن ،قادری عضو کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس اظهارکرد :بهرهگیری از س��ازکار بورس کاال در
تعادلبخشی به بازارها بهترین شیوه برای اقتصاد کشور است،
اما اینکه عرضه محصوالت کم میشود یا اینکه متقاضیان خرید
واقعی نیستند ،ارتباطی به بستر معامله یعنی بورس کاال ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود :دولت

براس��اس آمار منتشرشده از س��وی انجمن جهانی
ف��والد ،مجموع میزان تولید فوالد جهان ( ۶۴کش��ور
تولیدکنن��ده ف��والد) در  ۸ماه نخس��ت س��ال جاری
میالدی یک میلیارد و  ۱۸۷میلیون و  ۸۰۶تن گزارش
ش��ده است .درحالیکه این کشورها در سال گذشته و
در مدت مش��ابه س��ال جاری بیش از ی��ک میلیارد و
 ۲۳۹میلی��ون ت��ن فوالد تولید کردن��د .یعنی در این
 ۸م��اه ،می��زان تولید فوالد جهان ح��دود  ۴.۲درصد
کاهش داش��ته اس��ت .این افت بهدلیل شیوع کرونا و
کاه��ش تقاض��ای مصرف فوالد ب��وده و کامال طبیعی
بهنظر میرس��د .البته روند تولید در کشورها و مناطق
مختل��ف جهان با هم تف��اوت دارد .میزان تولید فوالد
خام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در  ۸ماه نخست
س��ال جاری میالدی و در مقایسه با مدت مشابه سال
گذش��ته ،اف��ت  ۱۸.۶درصدی را تجرب��ه کرد و به ۸۸

میلیون تن کاهش یافت .میزان تولید فوالد در س��ایر
کشورهای اروپایی نیز افت  ۱.۹درصدی را تجربه کرد
و در مجموع  ۲۴.۴۷میلیون تن برآورد ش��د .مجموع
تولید در کشورهای عضو سیآیاس در این بازه زمانی
به  ۶۴.۹میلیون تن کاهش یافته و در مقایس��ه با آمار
تولید  ۶۸میلیون تنی سال  ،۲۰۱۹افت  ۴.۵درصدی
را ثبت کرده است .تولید کشورهای شمال امریکا در ۸
ماه نخست سال جاری  ۶۵.۶میلیون تن گزارش شده
که در مقایسه با تولید  ۸۰.۹میلیون تنی سال ،۲۰۱۹
افت  ۱۹درصدی داشته است .میزان تولید فوالد خام
در جنوب امریکا در  ۸ماه نخس��ت س��ال جاری افت
 ۱۵.۲درصدی داشته و درمجموع برابر  ۲۴.۱۶میلیون
تن گزارش ش��ده اس��ت .تولید فوالد خام در افریقا نیز
در  ۸ماه نخست سال جاری منفی بوده و با افت ۱۸.۶
درصدی تولید به  ۷.۶۷میلیون تن کاهش یافته است.
تولید فوالد در منطقه خاورمیانه نیز کاهشی گزارش
ش��ده اما این افت بس��یار محدود و فق��ط  ۱.۴درصد
برآورد شده است .باید خاطرنشان کرد رشد قابلتوجه
تولید فوالد خام در ایران در  ۸ماه نخست سال جاری
می�لادی ،بخ��ش قابلتوجهی از اف��ت تولید فوالد در
منطق��ه خاورمیانه را پوش��ش داده اس��ت .براس��اس
گزارش انجمن جهانی فوالد ایران ،در  ۸ماه نخس��ت
سال جاری میالدی در مجموع  ۱۸.۶میلیون تن فوالد
خام تولید کرده اس��ت .درحالیکه میزان تولید کشور
در همین بازه زمانی در س��ال گذش��ته میالدی برابر
 ۱۶.۷میلی��ون ت��ن بود .از آنجاکه می��زان تولید فوالد
ایران به مراتب از سایر کشورهای منطقه بیشتر است،
همین رشد تولید  ۱۱.۳درصدی تاثیر بسزایی بر بهبود
شرایط تولید در این منطقه داشته است.
گفتنی اس��ت در همین بازه زمان��ی تولید فوالد در
منطقه آس��یا نیز کمترین افت یعنی برابر  ۰.۷درصد
را تجربه کرده اس��ت .این درحالی اس��ت که از میزان
تولی��د کش��ورهای هند و ژاپن ک��ه از تولیدکنندگان

بزرگ فوالد خام جهان هس��تند طی ماههای گذشته،
بهش��دت کاسته شده است .اما رشد تولید فوالد چین
بهعنوان بزرگتری��ن تولیدکننده فوالد جهان در این
ب��ازه مانی مثبت گزارش ش��ده و همی��ن موضوع نیز
تاثیر بسزایی بر تولید منطقه دارد .در همین حال باید
خاطرنشان کرد که رشد  ۳.۷درصدی تولید چین مانع
افت قابلتوجه تولید فوالد در منطقه آسیا شده است.

 رشد تولید تا چه زمانی ادامه دارد؟

صنع��ت فوالد چین با توجه ب��ه همهگیری ویروس
کرون��ا در س��ال  ۲۰۲۰و کاهش تقاضای جهانی برای
مصرف این فلز ،ش��رایط دشواری را پشتسر گذاشته
اس��ت .بر همین اس��اس نیز دولت این کش��ور با ارائه
محرکهای اقتصادی مانند س��رمایهگذاری در توسعه
زیرس��اختها تالش کرده از این صنعت حمایت کند.
اما همچنان واردات فوالد به این کش��ور و رشد قیمت
م��واد اولیه تولید ،عملکرد این فعاالن صنعتی را متاثر
میکن��د .تا جاییکه انجمن آهن و فوالد چین چندی
پیش پیش��نهاد داد موانعی در مس��یر واردات فوالد به
این کشور ایجاد و در همین حال خرید قراضه بهعنوان
ماده اولیه تولید فوالد تسهیل شود.
البته فوالدس��ازان چینی پس از پشتسر گذاشتن
بحران همهگیری کووید  ،۱۹اشتیاق بسیاری به تولید
از خود نش��ان دادند .بنابراین با وجود کاهش حاش��یه
سود خود ،همچنان تولید خود را افزایش دادند .اما این
سوال مطرح است که چین تا چه زمانی میتواند روند
رو به رشد تولید را ادامه دهد؟
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که هر ساله
با ش��روع ماههای سرد سال و بهدلیل افزایش آلودگی
ه��وا در ش��هرهای صنعتی چین ،ش��اهد اعمال انواع
محدودیتها از س��وی دولت بر فوالدس��ازان هستیم.
تاجاییکه بس��یاری از واحده��ا ناچارند از تولید خود
بکاهند .بر همین اس��اس نیز بس��یاری از فوالدسازان
چینی در ماههای گذش��ته تالش کردهاند تا قبل آغاز
محدودیتهای محیطزیس��تی ،تولید خود را افزایش
دهند.
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 سخن پایانی

نمودار:

هند و ژاپن پس از چین جزو بزرگترین فوالدسازان
جهان قرار دارند .هر دو کش��ور یادش��ده طی ماههای
اخیر بهدلیل ش��یوع ویروس کرون��ا و افت تقاضا برای
خرید و مصرف این فلز ،از میزان تولید خود کاستهاند.
هن��د در م��اه اوت  ۲۰۲۰براب��ر  ۸.۵میلیون تن فوالد
تولید کرده اس��ت .تولید فوالد خام این کش��ور در ماه
اوت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
افت  ۴.۴درصدی داشته است .ژاپن نیز در بازه زمانی
مورد بحث برابر  ۶.۴میلیون تن فوالد خام تولید کرده
اس��ت .میزان تولید این کش��ور در ماه اوت  ۲۰۲۰در
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی افت
قابلتوجه  ۲۰درصدی را از آن خود کرده است.
ایاالت متحده نیز بهعنوان یکی از فوالدسازان مطرح
جهان در ماه اوت س��ال جاری فق��ط  ۵.۶میلیون تن
ف��والد خام تولی��د کرد .این میزان تولید در مقایس��ه
با مدت مش��ابه س��ال  ،۲۰۱۹اف��ت  ۲۴.۴درصدی را
تجربه کرد .تولید کره جنوبی نیز برابر  ۵.۸میلیون تن
گزارششده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،
افت  ۱.۸درصدی داشته است.
این اف��ت تولید ب��رای بس��یاری از تولیدکنندگان
اروپای��ی جری��ان دارد .افت یادش��ده بهدلیل کاهش
ساختوس��از ،پروژهه��ای عمران��ی و همچنین رکود

 نگاهی به آمار تولید فوالد در  ۸ماه سال
جاری میالدی

editor@smtnews.ir

عکس:

 روند صعودی تولید در ماه اوت

آمار تولید فوالد در اغلب کشورهای جهان در مسیر
افت قرار گرفته ،با این وجود ،براس��اس آمار ارائهشده
از س��وی انجمن جهانی فوالد می��زان تولید در برخی
کشورها صعودی گزارش شده است .به گزارش
چی��ن در جایگاه بزرگترین فوالدس��از جهان در ماه
اوت س��ال جاری میالدی برابر  ۹۴.۸میلیون تن فوالد
خام تولید کرد .این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه
س��ال گذشته رشد  ۸.۴درصدی را تجربه کرده است.
همانطور که پیشتر هم اش��اره ش��د چین بزرگترین
فوالدساز جهان است و درنتیجه افزایش  ۸.۴درصدی
تولید این کشور تاثیر بسزایی بر کل آمار تولید جهان
دارد .ایتالیا در همین زمان  ۰.۹میلیون تن فوالد خام
در ماه اوت سال جاری تولید کرد که در مقایسه با آمار
تولید س��ال  ،۲۰۱۹رش��د  ۹.۷درصدی داشته است.
آمار تولید برزیل نیز در ماه اوت  ۲۰۲۰در مقایس��ه با
مدت مشابه سال  ۲۰۱۹صعودی بود .میزان تولید این
کش��ور با رشد  ۶.۵درصدی به  ۲.۷میلیون تن رسید.
ترکیه هم در این بازه زمانی  ۳.۲میلیون تن فوالد خام
تولید کرد .این میزان رش��د در مقایسه با مدت مشابه
س��ال  ،۲۰۱۹با  ۲۲.۹درصد رشد همراه بود.ایران نیز
در رده کشورهایی قرار دارد که تولید فوالد آن در ماه
اوت صعودی گزارش ش��ده است .براساس آمار انجمن
جهان��ی فوالد ،ایران در این ماه  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار
تن فوالد تولید کرده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه
سال گذشته رشد بیش از  ۱۴درصدی داشته است.

حاکم بر صنایع خودروس��ازی ،ایجادشده است .آلمان
در م��اه اوت  ۲۰۲۰براب��ر  ۲.۸میلی��ون تن فوالد خام
تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،
حدود  ۱۳.۴درصد کاهش داشته است.
فرانسه نیز در این بازه زمانی حدود  ۰.۷میلیون تن
ف��والد خام تولید کرد .این میزان تولید در مقایس��ه با
آمار تولید س��ال گذش��ته ،افت بیش از  ۳۱درصدی را
تجربه کرده اس��ت .اسپانیا نیز در ماه اوت  ۰.۷میلیون
تن فوالد تولید و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
اف��ت  ۳۲.۵درصدی را از آن خود کرد .اوکراین نیز در
بازه زمانی مورد بحث  ۱.۸میلیون تن فوالد خام تولید
کرد که در مقایس��ه با آمار تولید س��ال گذش��ته ،افت
 ۵.۷درصدی داش��ته اس��ت .تولید فوالد خام منطقه
س��یآیاس نی��ز در این ب��ازه زمان��ی در مجموع ۷.۹
میلیون تن برآورد میش��ود که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ،افت  ۶.۲درصدی داشته است.

مرضیه احقاقی

رشد عرضه ،زمینهساز بازگشت آرامش به بازار فوالد

باید از عرضه کاالها در بورس کاال بهویژه فوالد حمایت کند و
در طرف مقابل سیاستگذاران بازار فوالد باید در واقعیسازی
تقاضای ورودی به بورس که از طریق س��امانه بهینیاب وزارت
صنعت ،معدن و تجارت شکل میگیرد ،تمرکز داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید بتواند با قرار دادن صحیح عرضه
و تقاضا ،بازار را به بهترین شکل مدیریت کند ،ادامه داد :نباید
انگیزه ورود تولیدکنندگان به بورس کاال را کاهش و اجازه داد
دخالتهای دس��توری مانع عرضه شرکتهای بزرگ فوالدی
کشور که سالها در بورس کاال حضور دارند ،شوند.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصریح
کرد :عرضه فوالد در بورس کاال باعث ش��ده قیمتها براساس

همهگی��ری ویروس کرونا در س��طح جهانی و
در ادامه ایجاد موج ثانویه از این بیماری ،صنعت
شه��ای مختل��ف تقاضا و تولید
ف��والد را در بخ 
متاث��ر کرده اس��ت .تولید فوالد در بس��یاری از
کش��ورها در رون��د نزولی ق��رار گرفته اما برخی
دولته��ا مانن��د دولت چین ت�لاش کردهاند با
قهایی ،از عملک��رد ای��ن صنایع
اعم��ال مش��و 
حمای��ت کنند .ب��ا این وجود ،در آس��تانه فصل
س��رما قرار داریم .در چنین ش��رایطی با افزایش
آلودگ��ی هوا ،چین نی��ز محدودیتهایی را برای
تولیدکنندگان اعمال میکند؛ بنابراین نمیتوان
چندان هم به ادامه این روند صعودی امیدوار بود.

عرضه و تقاضا تعیین و معامالت بهطور ش��فاف انجام شود؛ در
این میان ،بهطور یقین اگر فوالد یا سایر محصوالت استراتژیک
کش��ور در ب��ورس کاال معامله نش��ود ،ش��اهد رانت ،فس��اد و
داللب��ازی در صنعت فوالد خواهیم بود و این موضوع ضربات
جبرانناپذیری را به بازار این محصوالت وارد خواهد کرد.
قادری با بیان اینکه باید از همه ابزارهای موجود برای هدایت
نقدینگی به س��مت تولید استفاده ش��ود ،افزود :باید نقدینگی
جمعآوری و به سمت تولید برود جزء این راهی برای رها شدن
از شرایط فعلی نداریم و در این راستا بورس کاال میتواند نقش
بس��زایی در حوزه بازارهای کاالیی داشته باشد ،چراکه سازکار
این بورس ضمن شفافیت قیمتی به هدایت نقدینگی به سمت

چرخه تولید کمک میکند.
نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس گفت :حض��ور همزمان
تولیدکنن��دگان و مصرفکنن��دگان در بورس کاال و نظارت بر
می��زان عرضهها و ورود خریداران ،میتواند در پایان امس��ال،
جه��ش تولی��د را محقق کند .عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجل��س با تاکید بر عرضه ف��والد در بورس کاال،
افزود :با ایجاد شفافیت در عرضه فوالدسازان و همچنین ورود
خریداران که باید مصرفکننده اصلی باش��ند و وظیفه این امر
بر دوش وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،باید جلوی فساد
و رانت را در بازار گرفت که در این حوزهها ،بهرهمندی از بورس
کاال و ابزارهای مالی این بورس راهگشاست.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با مدیر روابطعمومی فوالد
مبارکه و مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان نشست
داش��ت .بهگزارش ایلن��ا ،مدیرعامل باش��گاه فرهنگی
ورزش��ی ف��والد مبارکه از جلس��ه امروز خ��ود با مدیر
روابطعمومی ش��رکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت :ما
بهعن��وان یکی از زیرمجموعههای فوالد مبارکه وظیفه
خودمان میدانیم با اهداف س��ازمانی و اس��تانداردهای
این شرکت هماهنگ باشیم و براساس آن حرکت کنیم.
اس��تانداردهای وی��ژهای که منطبق بر پیش��رفتهترین
اس��تانداردهای مدیریتی در کشور بوده و فوالد مبارکه
در این زمینه پرچمدار است و ما هم بهعنوان بخشی از
این شرکت باید در همان مسیر حرکت کنیم.
محمدرضا س��اکت در ادامه به موضوعات مطرحشده
در ای��ن دی��دار پرداخت و افزود :ای��رج ترابی با دیدگاه
بس��یار روشنی که در حوزه مس��ئولیتهای اجتماعی
ش��رکت فوالد مبارکه داشتند؛ مس��یری را در راستای
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشگاه برای ما ترسیم
کردن��د و بنا ش��د ارتباطات عمیقت��ری بین مجموعه
باش��گاه و روابطعموم��ی در زمینه اطالعرس��انیهای
ب��ه موقع و ارائه تحلیلهای روش��ن ،گویا و صادقانهای
در زمینه فعالیتهای ورزش��ی-اجتماعی انجام ش��ود.
مدیرعام��ل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ف��والد مبارکه
سپاهان در ادامه به توجه ویژه مدیرعامل فوالد مبارکه
و نماین��ده مردم شهرس��تان مبارکه درباره توس��عه و
نوس��ازی مجموعه ورزشی صفائیه پرداخت و گفت :در
بازدیدهای آتی مسئوالن فوالد مبارکه به این ورزشگاه
بهطور ویژه پرداخته خواهد شد ،زیرا یکی از جامعههای
هدف ما برای کس��ب استعدادها ،منطقه مبارکه است.
ساکت همچنین به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی در
ش��رکت فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود :فوالد مبارکه
بهعن��وان خ��ط اول جبهه صنع��ت کش��ور ،در حوزه
مس��ئولیتهای اجتماعی هم نقش بسیار اساسی را در
بخشه��ای مختلف ایفا میکند و فعالیتهای باش��گاه
فرهنگی ورزش��ی فوالد مبارکه سپاهان هم در راستای
این مس��ئولیتهای اجتماعی است .مدیرعامل باشگاه
فرهنگی ورزش��ی ف��والد مبارکه همچنی��ن از دیدار با
مدی��رکل و معاونان صدا و س��یمای مرکز اصفهان خبر
داد و گف��ت :ف��والد مبارکه در بحثهای زیرس��اختی
همیش��ه حمایتهایی را از س��ازمان صدا و سیما انجام
داده اس��ت .صدا و س��یما ه��م بهعنوان زب��ان گویای
انقالب و کش��ور همیشه نس��بت به ارائه موفقیتهای
و افتخاراتی که در حوزه صنعتی و البته حوزه ورزش��ی
انجام شده اقدامات شایستهای را انجام داده است .بهرام
عبدالحسینی ،مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در
دیدار مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه
س��پاهان و مدیررواب��ط عمومی ش��رکت فوالدمبارکه
گفت :حضور محمدرضا س��اکت در س��مت مدیرعامل
باش��گاه س��پاهان برای ورزش استان اصفهان هم مفید
و موثر خواهد بود ،چون س��ابقه ایشان در عرصه ورزش
درخش��ان و برای همه روش��ن و شفاف است و میتوان
انتظار داش��ت س��پاهان بهعنوان باش��گاهی استانی به
جایگاه رفیع و اصلی خود برگردد.
مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز اصفهان با اش��اره به
حمایتهای شرکت فوالد مبارکه در مباحث فنی مرتبط
با پوش��ش تلویزیونی مسابقات در ورزشگاه نقش جهان
و اس��تقرار واحد س��یار افزود :مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه تاکنون تعامل بس��یار خوبی بهمنظور حمایت از
ورزش اس��تان و تجهیز ورزش��گاه نقش جهان داشته و
امیدواریم با ادامه این همکاری بخشی دیگر از تجهیزات
مورد نیاز برای پوش��ش مسابقات هم تامین شود .ایرج
ترابی ،مدیر روابطعمومی ش��رکت فوالدمبارکه در این
دیدار گفت :مرزی بین ش��رکت فوالد مبارکه و باشگاه
س��پاهان وجود ندارد ،باید ارتباطات بهگونهای باشد که
ش��رکت بتواند به سرعت به باشگاه کمک کند و تمرکز
بازیکن��ان مح��دود به زمین و بازی نباش��د و با فعالیت
اقتصادی و خطوط تولید آشنا شوند.
ترابی افزود :حضور در کنار کورههای عظیم با درجه
حرارت باال به بازیکنان کمک میکند با نگاه بهتری در
زمین حاضر ش��وند و با تعلق س��ازمانی بیشتر در زمین
ب��ازی کنند و این قطع��ا روی کیفیت بازی تاثیر مثبت
میگذارد .وی گفت :مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه
ه��م با حضور س��ر تمری��ن و گفتوگوی بیواس��طه با
بازیکن��ان برای ارتقای انگیزه آنها تالش میکند .مدیر
روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه درباره هواداران هم
گفت :باید روی مباحث فرهنگی بین هواداران بیش��تر
تمرک��ز ک��رد .ترابی اظه��ار امیدواری کرد ب��ا افزایش
همکاری صدا و س��یما ش��اهد حض��ور پررنگتر فوالد
مبارک��ه در رس��انه ملی چه در عرصه مس��ئولیتهای
اجتماع��ی فوالد مبارکه و چه در بازتاب دس��تاوردهای
صنعتی و ورزشی این شرکت باشیم .وی افزود :شرکت
فوالد مبارکه بنا بر رس��الت سازمانی که دارد در رسانه
ملی میتواند دس��تاوردها و مباحث فنی خود را عالوه
بر اطالعرس��انی به جامعه ،در قالب دانش فنی به دیگر
صنایع نیز منتقل کند.
مدی��ر روابطعمومی ش��رکت فوالدمبارکه گفت :در
نشس��ت با مع��اون خبر صدا و س��یمای مرکز اصفهان
با توجه به حضور ش��رکتهای بزرگ فوالدس��ازی در
استان اصفهان پیشنهاد راهاندازی کانال ویژه اقتصادی
و فوالدی داده ش��د تا صنعت فوالد به شکل اختصاصی
دارای تریبون در این رسانه شود.

گزارش خبری

چرا سیمان
در بورس کاال
عرضه نمیشود؟

س��یمان از جمله محصوالتی اس��ت که بهدلیل کمبود در برههای از زمان
قیمتگذاری آن بهطور دس��توری انجام میشود .صاحبان صنعت سیمان از
روند قیمتگذاری این محصول معدنی راضی نیس��تند و دلیل این نارضایتی
س��یمانیها ناهماهنگی افزایش قیمت س��یمان با افزایش نرخ ارز است .این
گروه معتقدند دس��توری بودن قیمت س��یمان در زمانی که میزان عرضه کم
بود ،قابلقبول بود اما امروز میزان عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته و بهترین
راهکار حل مشکالت س��یمانیها آزادسازی قیمتهاست .بهگزارش صدای

بورس ،عبدالرضا ش��یخان ،دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با
اشاره به دستوری بودن قیمت سیمان گفت :با سرکوب قیمت سیمان مخالف
هس��تیم ،صاحبان صنایع سیمانی بهدنبال آزادسازی قیمت سیمان هستند
و برای اجرایی شدن آن با وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز مذاکراتی انجام
ش��د اما هنوز به نتیجه نرس��یدهایم .دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
س��یمان با بیان اینکه قیمتگذاری کنونی س��یمانی زمینهساز رانتخواری و
داللبازی اس��ت ،گفت :در روند کنونی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هر

دو ضرر میکنند .افزایش قیمت پاکتهای س��یمان برآمده از افزایش قیمت
مواد اولیه آن در بورس کاالس��ت ،در حالی ک��ه این افزایش قیمت در قیمت
تمامشده سیمان در نظر گرفته نشده است و همچنان دستوری تعیین قیمت
میش��ود .وی در پاس��خ به این پرسش که چرا س��یمان در بورس کاال عرضه
نمیشود ،گفت :صاحبان صنعت سیمان موافق عرضه این محصول در بورس
کاال هستند .پیشتر پیشنهاد عرضه سیمان در بورس ازسوی صنعت سیمان
مطرح شد اما وزارت صنعت ،معدن و تجارت با این موضوع موافقت نکرد.

فوالد مبارکه موفق در
اجرای مسئولیتهای اجتماعی

