
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 10

چهار شنبه 25 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3302 

 فعالیت 70 واحد صنعتی 
حوزه نفت و گاز در استان مرکزی

تفاه��م – اس��تان مرکزی: مدیرکل ش��رکت 
شهرک های اس��تان مرکزی گفت: ۷۰واحد صنعتی 
در ح��وزه نف��ت و گاز در اس��تان فعالیت می کنند. 
مصطفی آمره، در آئین افتتاح واحد فناوری طراحی 
و مهندسی خوشه نفت و گاز دانشگاه صنعتی اراک 
و انعقاد تفاهم نامه همکاری این دانش��گاه با شرکت 
شهرک های استان مرکزی، افزود: از مشکالت صنایع 
به خصوص صنایع کوچک و متوسط این است که به 
تنهایی امکان فعالیت در حوزه پژوهش را نداشته اند، 
لذا به مرور زمان تولیدات آنها غیر رقابتی ش��ده و 
دیگر نمی توانند در بازار رقابت کنند. وی ادامه داد: 
شرکت شهرک های صنعتی توانمند سازی شرکت های 
کوچک و متوس��ط را در دستور کار خود قرار داده 
است، بر همین اساس استفاده از پتاسیل دانشگاه ها 
مدنظر قرار گرفت و زمینه برای همکاری دانش��گاه 
صنعتی با شرکت شهرک ها مهیا شد. در ادامه علیرضا 
مرادی-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
اراک نیز در این جلس��ه گفت: این واحد طراحی و 
مهندسی محصول مش��ترک بین واحد های صنعتی 
حوزه نفت و گاز شرکت شهرک ها و دانشگاه اراک 
است. وی افزود: بخشی از سهام این شرکت با هدف 
تمرکز جدی بر نقش تحقیق و توس��عه دانشگاه در 

حوزه نفت و گاز به شرکت شهرک ها واگذار شد.

 افزایش سهم اشتغال بانوان
 در واحدهای صنفی شهرقدس 

تفاهم- شهر قدس- جاللزاده: مراسم تقدیر از 
بانوان کارآفرین شهرستان قدس با حضور رئیس 
اتاق اصناف شهرس��تان، فرمان��ده ناحیه مقاومت 
بس��یج شهرس��تان، رئیس اداره صنع��ت، معدن و 
تجارت شهرستان و سایر مس��ئوالن برگزار شد. 
در این مراسم، نماینده اتاق اصناف ایران درتهران 
اظهار داشت: بانوان از ابتدای انقالب اسالمی نقش 
بسزایی در تمام عرصه ها، چه در بنیان خانواده و 
چه در عرصه اجتماعی و حضوری فعال و موفق 
داش��ته اند. حس��ین چناقچی گفت: در سال های 
اخیر مقام معظم رهبری به صورت مکرر بر تحقق 
اقتصاد مقاومتی و تولید و اش��تغال تاکید داش��ته 
و این مهم بیانگر اهمیت ارتقای س��طح اشتغال و 
کارآفرینی در سطح جامعه است. وی ادامه داد: در 
شهرس��تان قدس 25 اتحادیه و بیش از 11 هزار 
واحد صنفی وجود دارد که حدود یک س��وم سهم 
اشتغال و تولید این واحدهای صنفی توسط بانوان 
محقق ش��ده اس��ت. وی اف��زود: 3۰درصد صنف 
خیاطان و دوزندگان شهرس��تان نیز متش��کل از 
 بانوان است که اکثریت آنها با هزینه و سرمایه های

 خود مولد کار بوده اند. 

خبرنامه

 کمبود امکانات راهداری 
در حوزه راه های شهرستان اسالمشهر 

تفاه��م - اسالمش��هر- محمدرضا عباس��ی: 
 کیوان محمدی-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل

 جاده ای شهرس��تان اسالمش��هر، در جلسه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران  شهرس��تان اسالمش��هر 
که در فرمانداری اسالمش��هر برگزارشد، اظهار کرد: 
توان و پتانس��یل  حوزه راهداری تناس��بی با حوزه 
راه های شهرس��تان اسالمش��هر ن��دارد وکمبودهای 
بس��یاری وجود دارد. وی افزود: بابت مشکالت به 
وجود آمده در سطح شهرستان اسالمشهر در بارندگی 
اخیر از همه شهروندان عذرخواهی می کنم، علی رغم 
فعالیت شبانه روزی عوامل راهداری متأسفانه کمبود 
امکانات و تجهیزات باعث به وجود آمدن مشکالت 
برای مردم ش��د. وی تأکید کرد: در حوزه راهداری 
به شدت با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات 
روبه رو هستیم، یکی از مهم ترین مشکالت به وجود 
آمده، ناش��ی از کمبود تجهیزات و امکانات بود که، 
مسدودشدن بزرگراه های هم جوار هم باعث افزایش 
مشکالت ش��د. وی تصریح کرد: تامین امکانات و 
تجهیزات راهداری یک ت��وان مضاعف و خارج از 
محدوده وزارت راه و شهرس��ازی را می طلبد که در 
این زمینه دس��تگاه های مختلف به ی��اری راهداری 
بشتابند، تا بتوان در آینده نزدیک تجهیزاتی از قبیل 

خودروهای برف روب و نمک پاش و... تهیه کرد. 

اجرای برنامه های اصالح الگوی مصرف 
آب توسط شرکت آبفای آذربایجان غربی

تفاهم – آذربایجان غربی: رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی، 
با اشاره به عملکرد شرکت آبفای شهری آذربایجان 
غربی در حوزه مدیریت مصرف آب اظهار داش��ت: 
مدیریت مصرف آب مستلزم اجرای همزمان و هدفمند 
 می باش��د که می توان به آموزش و فرهنگ سازی
  ض��رورت، اهمی��ت و روش ه��ای صرفه جویی
  در مص��رف آب ش��رب، اس��تفاده از ف��ن آوری

 و تکنولوژی در تاسیسات آب و فاضالب با رویکرد 
اس��تفاده بهینه از آب و پس��اب فاضالب و در آخر 
تدوین قوانین و واقعی س��ازی تعرف��ه های آب و 
فاضالب اش��اره کرد که در این میان  شرکت آبفای 
آذربایج��ان غربی به برگزاری کارگاه های آموزش 
برای مدیران و عوامل اجرایی پروژه اصالح الگوی 
مص��رف نمود. رس��ول اکبری گفت :  در راس��تای 
فرهنگ سازی الگوی مصرف آب تعداد 2۰6 هزار 
نسخه بروشور روش های صرفه جویی در مصرف 
آب بین مش��ترکین پر مصرف توزیع شد که یکی از 
مهمترین این روش ها، روش آموزش چهره به چهره 
به مشترکین پرمصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده 

مصرف به مشترکین پرمصرف  بود.

خبرنامه

تفاه��م – هرمزگان: بهره ب��رداري از 1٩ طرح 
بندري و دریایي اس��تان هرمزگان ب��ا حضور راه و 
شهرسازي در بندر شهید رجایي و بنادر تابعه آن آغاز  
شد. این طرح ها با ارزشي بالغ بر ۴5۰۰ میلیارد ریال 
با حضور عباس آخوندي- وزیر راه و شهرس��ازی، 
محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي، 
اس��تاندار هرم��زگان، نماین��دگان مجلس ش��ورای 
 اس��المی و جمعی از مدیران استانی به بهره برداري 
 رسید. دو طرح احداث مخازن نگهداری فرآورده های

 نفتی در بندر خلی��ج فارس با صرف هزینه ای بالغ 
ب��ر 58۰ میلیارد ریال و اش��تغالزایی مس��تقیم برای 
بی��ش از ٩۰ نفر و همچنین یک طرح احداث پایانه 
لجس��تیک کاال و کانتینر با ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار 
و ایجاد اش��تغال مس��تقیم برای 1۰۰ نفر در اراضی 
 پش��تیبانی بندر ش��هید رجایی از جمل��ه طرح های

 افتتاح ش��ده در بزرگترین بندر تجاری کش��ور بود. 
همچنین، طی آیینی ویژه با حضور مقام عالی وزارت 
راه و شهرس��ازی و مقامات ارشد س��ازمان بنادر و 
دریانوردی، قرارداد پنج س��اله واگذاری پایانه های 
کانتینری شماره 1 و 2  بندر شهید رجایی به شرکت 

ه��ای خدمات دریایی و بندری بتا و س��ینا به امضا 
رس��ید تا گامی مهم در راستای کاهش تصدی گری 
 دول��ت در ح��وزه بن��ادر بازرگانی و نق��ش آفرینی

 بیش��تر بخش خصوص��ی در صنعت حم��ل و نقل 
دریایی برداشته شود. بهره برداری از مرحله نخست 

ف��از 3 طرح توس��عه کانتینری بندرش��هیدرجایی با 
ص��رف هزین��ه ای بی��ش از دو هزار میلی��ارد ریال 
)۴6 میلیون یورو( ش��امل ساخت ۴۰۰ متر اسکله، 
ب��ا عمق آبخور15.5 مت��ر و الیروبی یک میلیون و 
2۰۰ هزار متر مکعب از حوضچه س��وم این بندر و 

نیز دیوار کش��ی اراضی 2۷۰۰ هکتاری منطقه ویژه 
اقتصادی بندر ش��هید رجایی به طول 2۰ کیلومتر با 
استفاده از قطعات پیش ساخته بتن آرمه با اعتباری 
 مع��ادل 1۷۰ میلی��ارد ری��ال از دیگر ط��رح های

 بس��یار مهم بندر شهید رجایی بود که در نهمین روز 
از دهه مبارک فجر س��ال ٩6 با حضور وزیر محترم 

راه و شهرسازی افتتاح شد. 
پن��ج فرون��د اس��کله فلزی ش��ناور س��اخت 
متخصص��ات داخل��ی ب��رای رون��ق بخش��ی ب��ه 
گردش��گری دریای��ی در س��واحل و جزای��ر خلیج 
فارس، س��اختمان مامور سرای بندرگاه چندمنظوره 
جزیره هرمز، س��اختمان مرکز امداد و نجات دریایی 
بندر ش��هید حقانی، طرح الیروبی بندر جاس��ک در 
 قلب س��واحل مک��ران و تجهیز پایانه بی��ن المللی

 خلیج فارس در بندر شهید باهنر از دیگر طرح هایی 
بود که در بنادر تابعه استان هرمزگان به بهره برداری 
رسید. با بهره برداری از این 1٩ طرح سرمایه گذاری، 
فنی و عمرانی بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اش��تغال، برای جمعیتی بالغ 

بر 65۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شد .

با حضور وزیر راه صورت گرفت

 بهره برداری از 1۹ طرح 
سرمایه گذاری، فنی و عمرانی در بنادر هرمزگان

 آماده سازی عرصه های فضای سبز کرج
 در اجرای طرح استقبال از بهار 

تفاهم - البرز- ولی ابراهیمی: سرپرست سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: 
در ایام پایانی سال، شهر کرج در تکاپوی مهیا کردن فضایی جذاب و دلنشین برای مسافران نوروزی است 
و در این راستا تمام نیروهای سازمان سیما و منظر، فضای سبز شهری شهرداری کرج بسیج شده اند. حسین 
عطایی ادامه داد: همزمان با فرارسیدن بهار طبیعت برنامه های پیش روی سازمان در سال جدید به گونه ای 
طراحی و برنامه ریزی شده که بهترین خدمات در اختیار گردشگران و مسافران قرار  گیرد. وی اظهار داشت: 
طرح استقبال از بهار به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری، ایجاد چهره ای مطلوب و فضایی شاد از 
سیمای شهر، آماده سازی شهر برای رفاه حال شهروندان، تلطیف سیمای بصری و استقبال از مسافران نوروزی 
انجام می شود. وی به آراستگی و پیراستگی شهر در طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت: این طرح بعد 
از اجرای موفق طرح بهبود نگهداشت شهر که در مناطق 1۰ گانه شهرداری کرج صورت گرفت به اجرا در 
می آید. وی در خصوص اقدامات پیش بینی ش��ده واحد فضای سبز این سازمان در اجرای طرح یاد شده 
به آماده سازی عرصه های فضای سبز از جمله بوستان ها، بلوارها، میادین شهر اشاره کرد و گفت: هرس و 
فرم دهی درختان و درختچه ها زینتی که نیاز به هرس دارند، بازبینی سیستم های روشنایی و آب آشامیدنی 
و آبیاری در کلیه گستره های فضای سبز همچنین رنگ آمیزی و ترمیم لوازم بازی کودکان و آماده سازی و 
تعمیر احتمالی سرویس های بهداشتی از فعالیت هایی می باشد که طی اجرای این طرح صورت می گیرد. وی 
 ادامه داد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در اجرای طرح استقبال از بهار فعالیت های

 دیگری از قبیل نقاشی دیوارهای بلند و کوتاه و بهسازی و رنگ آمیزی جداره زیر گذر شورا، پایه های پل 
آزادگان همچنین مرمت المان های موجود در سطح شهر را اجرا می کند. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد

 انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد 
برای هوشمندسازی بندر بوشهر

تفاهم- بوشهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه برای هوشمندسازی 
بندر بوشهر با دانشگاه آزاد بوشهر گفت: در این راستا تیم  های عملیاتی این دانشگاه تشکیل شد که با تکمیل 
آن خدمات بندری الکترونیکی و هوشمندسازی می شود. محمدمهدی بنچاری، در نشست کارگروه  ایجاد بندر 
هوشمند بوشهر با تاکید بر نقش مهم مراکز آموزش عالی در توسعه زیرساخت های بندر هوشمند اظهار داشت: 
یکی از جنبه های  اصلی و موثر در پروژه های اسمارت پورت در بنادر دنیا، حضور دانشگاه های معتبر آن مناطق  
است. وی از تشکیل تیم های عملیاتی دانشگاه آزاد بوشهر برای اجرای پروژه بندر هوشمند بوشهر خبرداد و 
افزود: همزمان با انعقاد تفاهم نامه میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه آزاد بامطرح شدن 
موضوع اس��مارت پورت سبب شد این دانشگاه سریعا تیمی را تشکیل بدهد و این موضوع را دنبال کند. وی 
از تشکیل کارگروه تخصصی بندر هوشمند بوشهر خبر داد و عنوان کرد: این اداره کل در انجام پروژه اسمارت 
پورت از رویه های معمول گام را فراتر گذاشته و از کارگروه تشکیل شده تقاضا شده که با استقرار در بندر بوشهر 
تمامی زوایا را شناسایی و نیازهای بندر را استخراج کنند. بنچاری بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که به آن توجه 
می شود در اولویت قرار دادن پاالیش و انتخاب پروژه ها در راستای اثرگذاری در وضعیت عملکردی بنادر استان 
بوشهر است. وی بیان کرد: دیگر جنبه های  مهم پروژه اسمارت پورت  بوشهر می توان به ارتباط موثر فی ما بین 
صنعت و دانشگاه اشاره کرد و با رویکردی که دارد می تواند یک الگوی خوب مبنی بر همکاری دانشگاه ها با 

یک محیط صنعتی، اجرایی همانند اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر باشد. 

        

راهبرد ش��رکت فوالد مبارکه در ضرورت تامین حداکثر نیاز بازار 
داخل��ی از طریق افزایش تولید و اولویت دهی بازار داخلی به صادرات 
موجب شد تا در 1۰ ماه اول سال 13٩6، چهار میلیون و82٩ هزار تن 
انواع محصوالت فوالدی تخت به بازار داخلی عرضه ش��ده که نس��بت 
به مدت مش��ابه سال قبل 25 درصد رش��د داشته است.محمود اکبری- 
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در گفت و گو با خبرنگار فوالد 
ضمن اعالم این خبر به تش��ریح عملکرد فوالد مبارکه در بخش فروش، 
نقش بورس کاال و برخی موارد مطرح ش��ده در این خصوص پرداخت 

که در ادامه این گفتگو را از نظر می گذرانید.
جناب آقای اکب��ری، وضعیت عرضه محصوالت فوالد مبارکه در 

ماه های اخیر را چطور ارزیابی می کنید؟
تامی��ن حداکث��ری بازارهای داخلی به عنوان یک��ی از راهبردهای 
اصلی فوالد مبارکه همواره در دس��تور کار بوده اس��ت؛ به نحوی که از 
سال 13٩۴ تاکنون میزان عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بازارهای 
داخلی با رش��د فزاینده ای مواجه بوده اس��ت. ب��ه عبارتی میزان فروش 
ش��رکت در داخل کشور که در س��ال ٩۴ بالغ بر 3 میلیون و 33۰ هزار 
تن بوده، در سال ٩5 با رشد ۴2 درصدی به ۴ میلیون و ۷18 هزار تن 
و در 1۰ماهه سال ٩6 به ۴ میلیون و83۰ هزار تن افزایش یافته است.
آی��ا این س��طح از تولید و ف��روش محصوالت در ب��ازار داخلی، 

تاثیری بر واردات این محصوالت داشته است؟
یک��ی از دس��تاوردهای بزرگ صنعت فوالد کش��ور ک��ه دقیقا در 
راس��تای سیاست های مورد نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی 
است؛ افزایش تولید و عرضه محصوالت فوالد در داخل کشور و کاهش 
واردات این محصوالت بوده اس��ت.در طی این س��ال ها در اثر افزایش 
تولید در ش��رکت فوالدمبارکه و عرضه آن به بازار داخل، واردات ورق 
ف��والدی از رقم 3 میلیون و ۷۰۰ هزار تن در س��ال ٩۴ به 2 میلیون و 
8۰۰ هزار تن در س��ال ٩5 و 1 میلیون و 6۴۰ هزار تن در ٩ ماهه ٩6 

کاهش یافته است.
در عرض��ه محصول به ب��ازار داخل ، آیا به نیاز مش��تریان توجه 

خاص می شود؟ 
مهمتری��ن عام��ل در تعیین برنام��ه تولید در فوالدمبارکه، س��فارش 
مش��تریان است. در طی سال های اخیر تاکید مدیریت ارشد فوالدمبارکه 
از یک س��و و تالش و دانش کارکنان موجب ش��د تا هم��واره در تامین 
نیازهای جدید مشتریان حرکت نماییم. افزایش تولید محصوالت ویژه در 
طی این س��ال ها گواهی بر این رویکرد اس��ت.همچنین بنا به درخواست 
برخی مش��تریان، ش��رکت فوالد مبارکه برنامه ریزی نمود تا درصد تولید 
کالف گ��رم با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر را افزایش دهد، به همین علت 
تولی��د و عرضه ضخامت کمتر از 3 میلیمتر به بازار داخلی از ۷۴٩ هزار 
ت��ن در س��ال 13٩۴ ب��ه یک میلی��ون و 615 هزار تن در س��ال 13٩5 
رس��یده که این تولید رش��دی 115 درصدی را شاهد بوده و خوشبختانه 
در ده ماهه امس��ال نیز با رش��دی ح��دود 3۰ درصد به ی��ک میلیون و 
۷35 هزار تن رس��یده اس��ت.در فوالدمبارکه به ص��ورت کلی قاعده ای 
حکمفرما اس��ت و آن اینکه هر نوع محص��ول که از نظر فنی در محدوده 
تولید خطوط مختلف ش��رکت قرار دارد، ب��ا بهره گیری از دانش و همت 
همکاران با هدف رفع نیاز داخل از واردات و همچنین حضور شرکت در 
 بازارهای هدف صادراتی، اقدام به تولید آن می ش��ود.این اراده از طریق

توس��عه های مختلف عمودی و افقی که در طی این سال ها در شرکت 
انجام پذیرفته قابل تحقق می باشد و گام های بلندی هم در این راستا 

برداشته شده است.
تاثیر کاهش واردات در تولید ملی چه بوده است؟

به علت افزایش تولید ش��رکت و افزایش عرضه به بازار داخلی در 
دو س��ال گذش��ته، واردات محصوالت فوالدی روند نزولی داشته و در 
س��ال جاری واردات 2۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافته اس��ت که ای��ن موضوع کمک زیادی به جلوگی��ری از خروج ارز 
کش��ور نموده و موجب ش��ده تا زنجیرهای از صنایع و معادن در رونق 

نسبی قرار گیرند.
تعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش فروش با مشتریان چگونه است؟

فوالد مبارکه در راستای استراتژی کالن نظام جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی، میزان عرضه کاالهای خود با اعتبار 
 بلن��د مدت را افزایش داده و این اقدام کمک زی��ادی به تولید کنندگان

 پایین دست فوالد مبارکه جهت کاهش مشکالت تامین نقدینگی، ایجاد 
اشتغال و ادامه فعالیت کارگاه های تولید داشته است.

ب��ه طور معمول هر زمان محصول بیش��تری ب��ه بازارهای داخلی 
 اختص��اص داده می ش��ود، عرضه محصول در ب��ازار صادرات کاهش 
م��ی یابد، برای ایجاد ت��وازن بین عرضه محصول در داخل کش��ور و 

صادرات آن چه تدابیری اندیشیده شده است؟ 
همانگون��ه که می دانیم اهمیت صادرات همواره در سیاس��ت های 
راهبردی اقتصادی کشور بوده و دستیابی به بازارهای صادراتی نیازمند 
برنامه ریزی است و یک شبه اتفاق نمی افتد، از همین رو اهمیت حفظ 
بازار صادراتی، کمتر از دس��تیابی به آن نیس��ت و فوالد مبارکه همواره 
ت��الش کرده اولویت اول خود را به تامی��ن نیاز بازار داخلی اختصاص 

دهد و در عین حال بازارهای صادراتی خود را نیز حفظ نماید.
به نظر ش��ما فوالد مبارکه در زمینه پاس��خگویی به درخواست و 

اعالم نیازهای مشتریان تا چه حد موفق بوده است؟
افزای��ش تولید در ف��والد مبارکه و روند نزولی واردات به کش��ور 
گواه این اس��ت که فوالد مبارکه با به��ره گیری از تمام ظرفیت خود، به 
خوبی توانس��ته است پاسخگوی نیاز بازار داخل باشد، تا جایی که این 
ش��رکت همواره از مش��تریان خود خواسته اس��ت تا نیاز واقعی خود را 
اعالم نمایند که بس��یاری از آن ها نیز همکاری خوبی در این خصوص 
داش��ته اند، در عین حال برخی نیز به دالیل نامعلومی برای تعیین میزان 
ورق مورد نیاز خود هیچ گونه آمار مستندی را اعالم نکرده اند.این در 
حالی است که در سال ٩5، بیش از ۴۰۰ هزار تن پیشنهاد فروش فوالد 
مبارکه به دلیل عدم نیاز مشتریان داخلی و اشباع بازار، با عدم استقبال 
خرید مواجه شد و این محصوالت به سایر مشتریان فروخته شده است.
نظر ش��ما در خصوص اینکه گفته می شود فوالد مبارکه در تولید 

و عرضه انحصار ایجاد کرده است، چیست؟
آماره��ای موجود در ب��ازار و همچنین مش��اهده رفتار عملکردی 
فوالد مبارکه نش��ان می دهد که رش��د فروش محص��والت، از افزایش 
عرض��ه و تقاض��ا خبر می دهد و بنابر این ای��ن ادعا که کنترل قیمت ها 
با اس��تفاده از محدودیت عرضه ایجاد شده، مبنای درستی ندارد.عالوه 
ب��ر این، انحص��ار را نمی توان در می��زان عرضه به کار ب��رد و به طور 
اصولی وقتی قیمت گذاری محصوالت در اختیار فوالد مبارکه نیس��ت، 

ش��کل گیری انحصار نیز فاقد موضوعیت اس��ت و باید رفتار شرکت را 
در ب��ازار مورد توجه قرار داد، ضم��ن آنکه محصوالت فوالد مبارکه به 
جهت کیفیت باال همواره اولین گزینه خریداران اس��ت، بنابراین چگونه 
می توان انتظار داش��ت که فروشنده ای رفتار انحصارگرانه داشته باشد، 
اما محصوالت تولیدی اش گزینه اول تأمین تمامی خریداران باش��د؟از 
طرف��ی تالش ف��والد مبارکه در طی س��ال های اخیر برای توس��عه در 
ظرفیت تولید و تنوع محصوالت عرضه شده یک جهاد واقعی اقتصادی 
است.حرکت مس��تمر فوالدمبارکه در مسیر رشد و توسعه در سال های 
اخیر که س��هم خود را به خوبی در افزایش تولید ایفا نموده و در مقابل 
س��ایر بخش ها که احیانا با سرعت کمتری رش��د یافته اند جای تقدیر 
دارد وات��الق لف��ظ انحصار به نوع��ی ظلم به مجاهدت ه��زاران نفر از 

کارکنان و پیمانکاران مربوطه است.
نقش ب��ورس کاال را در بحث قیمت گ��ذاری محصوالت فوالدی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
فلسفه ش��کل گیری بورس مشخص است و همانگونه که می دانیم 
تمام��ی اقتصادهای��ی که بر مبنای تجارت آزاد فعالی��ت دارند، بر تداوم 
فعالیت بورس به واس��طه شفاف سازی و بستری برای تنظیم بازار تأکید 
دارند. در گذش��ته محصوالت از س��وی دولت نرخ گذاری می ش��د که 
برخ��ی از افراد که آنها را بیش��تر واردکنندگان تش��کیل می دادند برای 
کنت��رل قیمت ه��ا با بهره گیری از گپ قیمتی ایجاد ش��ده در بازار آزاد 
نس��بت به خرید محصوالت و کسب سود از این طریق اقدام می کردند 
ک��ه این موضوع ب��ا ورود محصوالت به بورس کاال متوقف ش��د و در 
نتیجه تالقی عرضه و تقاضای قیمت مشخص می شود.بورس کاال یکی 
از ابزارهای اقتصادی در دنیای مدرن کنونی محس��وب می شود و نقش 
تعیین کننده ای در قیمت گذاری رقابتی )براساس عرضه و تقاضا(، ایجاد 
ش��فافیت در بازار، تس��هیل معامالت، مدیریت ریسک، تامین مالی و ... 

دارد.توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که انواع محصوالت 
فوالدی، از جمله کاالهای پر معامله در بورس کاال به شمار می روند و 
بنابراین از اهمیت قابل توجه ای برخوردار هس��تند. فروش محصوالت 
فوالدی از طریق س��ازمان بورس کاال از یک س��و ش��فافیت آماری و 
مالیاتی و از س��وی دیگر امکان مدیریت ب��ازار را فراهم می آورد و از 
همین رو انتظار می رود این نهاد، روز به روز قویتراز گذشته عمل کند. 
شورای عالی بورس کاالی ایران، مجموعه مقررات و دستورالعمل هایی 
را برای پذیرش یک ش��رکت و محص��والت قابل عرضه در این بورس 
تعیین نموده اس��ت. در واقع واحدی که قص��د دارد محصوالت تولیدی 
خود را از طریق بورس کاال به فروش برس��اند باید در درجه نخست از 
شفافیت عملکرد برخوردار باش��د.از جمله برای تضمین تحویل کاالی 
فروخته ش��ده در معامالت س��لف و آتی به علت اینک��ه کاال در زمان 
معامله تعیین قیمت می گردد، ولی تحویل یا دریافت بهای کاال یا هر دو 
آن در زمانی مش��خص در آینده اتف��اق می افتد، بنابراین طرفین معامله 
باید توان ارائه ضمانتنامه یا بخشی از وجه معامله را که در اختیار اتاق 
پایاپای قرار می گیرد، داش��ته باش��ند تا اگر در زمان مقرر نتوانس��تند 
ب��ه تعهد خود عمل نماین��د از محل آن ضمانت خس��ارت طرف دیگر 
معامل��ه پرداخت گردد. بنابراین تنها ش��رکت هایی که ش��فافیت و توان 
برنامه ریزی دقیق داش��ته باشند امکان حضور در بورس کاال را دارند. 
اینطور می توان نتیجه گرفت که حضور شرکتها در بورس کاال، موجبات 
ش��فافیت عملکرد واحدهای صنعتی کش��ور را فراهم می کند. به عالوه، 
قیم��ت، میزان عرضه و تقاضا و مقدار معامله ش��ده به صورت ش��فاف 
مش��خص می شود. تحقق این موضوع درنهایت به اصالح زنجیره تولید 
و فروش در کش��ور منجر می ش��ود، با حضور شرکت های تولید کننده 
محصوالت فوالدی در بورس کاال ش��فافیت در زنجیره صنعت فوالد و 

صنایع پایین دستی آن به شدت بهبود می یابد.

در ۱۰ ماهه سال جاری صورت گرفت

 افزایش ۲۵ درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازار داخلی


