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هوالرزاق

لیال ابوالفتحی

قیمت ســیمان از ســال گذشــته تا امسال 
چندین بار افزایش داشته است و تولیدکننده 
هربــار بهانه هــای مختلفــی از جملــه افزایــش 
قیمــت ســوخت، افزایــش کرایــه حمل ونقــل، 
قطعــی بــرق و ... را بهانــه ایــن افزایــش قیمت 
عنوان کرده اند، البته نقش دالالن و واسطه ها 
هم بی تاثیر نیســت و نظارت نداشــتن بر بازار 
توزیع و فروش را باید ضعف مسئوالن ذی ربط 

دانست.
صنعت یکی از ارکان اســتقالل و پیشرفت 
اقتصادی هر کشوری است و یکی از مالک های 
پایــدار  توســعه  و  پیشــرفت  رشــد،  ســنجش 
محســوب می شــود. یکی از این صنایع، صنعت 
ســیمان اســت کــه کشــور ما بــا دارا بــودن مواد 
اولیــه، یکــی از تولیدکننــدگان ایــن محصــول در 

منطقه و دنیاست.
ایــن صنعــت هــم ماننــد صنایــع دیگــر در 
کشــور، فرازونشــیب ها و چالش هــای مختلفــی 
ممنوعیــت  و  قیمت گــذاری  از  اســت؛  داشــته 
صادرات تا تامین سوخت در تابستان و زمستان؛ 
کــه چنــد وقتی اســت که قطعی بــرق هم به آن 

اضافه شده است.
در خــرداد99 تولیدکنندگان ســیمان که از 
ســال گذشــته درخواســت افزایــش 100درصدی 
قیمــت ســیمان را داشــتند، پــس از رایزنی هــای 
زیــاد بــا وزارت صنعت، امســال بــه افزایش نرخ 
40درصدی هم راضی شــدند؛ اما وزارت صنعت 
بــر ســقف  بــه مصوبــه دولــت مبنــی  را  آن هــا 

30درصدی افزایش قیمت کاالها ارجاع داد.

درخواست افزایش 100درصدی 
نرخ سیمان

عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن صنفــی 
کارفرمایــان صنعت ســیمان، درباره درخواســت 
اولیــه تولیدکنندگان بــرای افزایش 63 درصدی 
نرخ سیمان، گفت: ما سال گذشته درخواست 
افزایش 100درصدی نرخ ســیمان را داشتیم که 
37 درصد محقق شد. حاال 63 درصد باقی مانده 
را مطالبه کرده ایم اما با توجه به اوضاع دولت و 
اقتصاد حاکم بر کشور، توافق برای نرخ سیمان 
بر اساس افزایش هزینه های تولید و کارشناسی 

است.
آبان سال 99 تولیدکنندگان این محصول 
مجــددا بــا اســتناد بــه گرانــی 4 برابــری مــازوت 
درخواست افزایش قیمت را داشتند که سازمان 
در  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
واکنــش بــه ایــن ادعــا اعــالم کــرد: بررســی این 
ســازمان منــوط بــه دریافــت اطالعــات، مــدارک 
ســوی شرکت هاســت؛  از  متقــن  مســتندات  و 
بنابرایــن با عنایت بــه این موضوع امکان اظهار 
نظــر دربــاره وجوهــات قانونــی افزایــش قیمــت 
ســیمان مقــدور نیســت و حتــی اقدامــات الزم 
برای تخصیص مازوت نیز به واحدهای تولیدی 
انجام شــده؛ بنابراین نمی توان به بهانه سوخت 
افزایشــی در فروش قیمت کارخانجات ســیمان 

متصور بود.
محمدرضــا  امســال،  فروردیــن  اواخــر  در 
احســان فر، عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایی 
بــاره  ایــن  در  ســیمان  صنعــت  تولیدکننــدگان 
بــه روزنامــه دنیای اقتصــاد گفــت: خواســته مــا 
از مســئوالن ایــن اســت کــه یــا فرمــول یــک بــه 
30 قیمــت فــوالد لحاظ شــود یــا ۸0 درصد نرخ 

صادرات فوب بندرعباس در نظر گرفته شود.
پــس از ایــن کــش و قوســها، باالخــره در 
همــان مــاه، مصوبه انجمــن صنفــی کارفرمایان 
صنعــت ســیمان و هماهنگــی ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت سیمان 

فله و کیسه ای 50 کیلویی افزایش یافت.
بر این اساس، قیمت تحویل درب کارخانه 

برای هر تن سیمان فله تیپ یک 
فلــه 300هــزار تومــان و هــر تــن 
سیمان کیسه ای 420هزار تومان 
تعیین شده است. همچنین هر 
تن سیمان تیپ 2 و پوزوالنی فله 
30۸ هزار تومان و نوع کیسه ای 
آن 42۸ هزار تومان تعیین شده 

است.
همچنین مالیــات بر ارزش 

افزوده و هزینه حمل به نرخ سیمان اضافه شد. 
در عیــن حــال، تولیدکنندگان متعهد شــدند که 

کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشد.
این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت 
کــه رئیس کانــون سراســری انجمن های صنفی 
عنــوان  آمــاده  بتــن  تولیدکننــدگان  کارفرمایــی 
کــرد کــه افزایش قیمت ســیمان باعــث افزایش 

30درصدی هزینه ساخت مسکن شده است.

هزینه سازندگان کمرشکن 
خواهد بود

اســتان  انبوه ســازان  انجمــن  نایب رئیــس 
تهــران هــم عنوان کرد که حدود 1۸0قلم کاال در 
یک ســاختمان اســتفاده می شود که اگر همگی 
مثل سیمان و فوالد با رشد قیمت مواجه شوند 
هزینه های ســازندگان کمرشکن خواهد شد. او 
اضافه کرد که حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر 
بگیریــم قیمــت ســاخت به باالی شــش میلیون 
تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای اخیر 
هیــچ چشــم اندازی بــرای بخش ســاخت و ســاز 

وجود ندارد.
ایــرج رهبــر تاکیــد کرد: با ایــن وضع دولت 
آینده در بخش مسکن دچار چالش های اساسی 

خواهد شد.
روز گذشــته هــم رضــا نــادری، نایب رئیس 
اتحادیــه آهن فروشــان اهــواز عنوان کــرد که به 
دلیل افزایش قیمت سیمان و آهن، بسیاری از 
پروژه های ساخت و ساز به حالت معلق درآمده 

است.
چند وقتی است که با کمبود برق در کشور 
بــرق خانگــی، طبــق اطالعیــه  و خاموشــی های 
شرکت توانیر، شرکت های سیمانی و فوالدی از 
ابتدای تیر در کل 24 ساعت شبانه روز مجاز به 
استفاده از 10درصد دیماند مصرفی شدند. این 
در حالی است که تولیدکنندگان سیمان رعایت 
این دســتورالعمل را مشکل دانسته و معتقدند 
هر کوره تولید ســیمان برای گرم شــدن و آماده 
بار شدن نیاز به 4۸ ساعت زمان دارد و در این 
اوضــاع مصوبه مصرف 10درصدی برق هم قابل 

تأمل است.

جهش قیمت اجتناب  ناپذیر است
شــرکت  مدیرعامــل  لهونــی،  محمــد 
تعاونــی مصالح فروشــان در این مــورد می گوید: 
جهــش قیمتــی که در هفتــه اخیر اتفــاق افتاد، 
اجتناب ناپذیــر بود چــون تولید و عرضه به بازار 

افت بسیار شدیدی داشته است.
او افزود: با قطع برق حجم قابل توجهی از 
تولید کاهش پیدا می کند و تولید به بازار تزریق 
نمی شود که موجب کمبود در بازار می شود ولی 
کمبود کاال در بازار موجب افزایش قیمت نیست 
بلکه ســودجویی واســطه ها باعث ایــن افزایش 

قیمت شده است.
کمیســیون  ســخنگوی  ایــری،  عبدالجــالل 
عمــران مجلــس نیــز در ایــن مــورد بــا اشــاره به 
قیمــت  افسارگســیخته  و  بی ضابطــه  افزایــش 
مصالــح ســاختمانی، گفت: متاســفانه تعطیلی 
کارخانه هــای ســیمان بــرای تأمیــن بــرق کشــور 
موجب رونق بازار کاذب و کنترل نشدن قیمت 
سیمان شده است. کمبود عرضه سیمان در بازار 

و افزایش تقاضا در این فصل از 
سال که همیشه با مصرف باالی 
ســیمان مواجــه هســتیم، تعادل 
عرضه و تقاضا را در بازار بر هم 

زده است.
روز گذشته هم خبر قیمت 
60 تا 120 هزارتومانی هر کیسه 
سیمان به گوش رسید؛ یعنی هر 
پاکــت ســیمان پــس از قطع برق 
500 درصد باالتر از نرخ تعیین شــده به دســت 

مصرف کننده می رسد.

 70درصد سیمان
در دستان 15نفر

در پی خبرساز بودن افزایش قیمت سیمان 
و کمبــود آن در بــازار، رئیــس انجمــن صنفــی 
کارفرمایــان صنعت ســیمان در یــک گفت وگوی 
تلویریونی اظهار کرد: 70درصد سیمان خریداری 
شــده در یک ســال گذشته در کشــور در اختیار 

15نفر بوده است.
رضا جمارانیان افزود: اســامی این 15 نفر 
کامالً مشخص است و از واحدهای نظارتی نظیر 
ســازمان بازرســی کل کشــور و وزارت اطالعــات 
درخواســت می کنــم بــه این موضــوع ورود کنند 
تا مشخص شود در 15سال گذشته چه اتفاقی 
در صنعت ســیمان افتاده و چه کســانی از این 

صنعت بهره مند شده اند.
جمارانیــان معتقــد اســت: در کل کشــور 
30 نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که 
بیش از 15 سال است بازار را در دست دارند و 

مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کردند.
او بــا بیــان اینکه قیمت ســیمان را باید در 
دو مرحله قبل و بعد از قطع برق بررسی کنیم، 
گفت: قبل از قطع برق در زمســتان 99 قیمت 
مصــوب هــر پاکــت 50 کیلویی ســیمان 16 هزار 
تومان بود که در همان زمســتان، درب کارخانه 
ســیمان بــه مبلــغ 16 هــزار تومــان بــه فــروش 
می رســید؛ ولــی عوامــل توزیــع و واســطه ها آن 
را خریــداری می کردنــد و در نهایــت بیــن 50 تــا 
60 هــزار تومان به دســت مصــرف کننده نهایی 

می رسید.
جمارانیــان افــزود: اگر این عــدد را در تناژ 
تولید و فروش صنعت ســیمان در زمســتان 99 
ضــرب کنیــم بــه گــردش مالــی 6 هــزار میلیــارد 

تومانی خواهیم رسید.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت 
ســیمان ادامه داد: در اردیبهشــت 1400 بعد از 
چنــد ســال افزایــش قیمت های پایین تــر از نرخ 
تــورم، نهایتــاً مجــوز افزایش 40درصــدی قیمت 
به سیمان صادر شد و نرخ هر پاکت سیمان از 

16هزار تومان به 22هزار تومان رسید.
بــه گفتــه او در 9 خرداد امســال در بورس 
کاال، باالتریــن قیمتــی کــه قبــل از قطــع بــرق، 
ســیمان فروختــه شــد 24 تــا 25 هــزار تومــان 
بــود کــه مصرف کننــده می توانســت بــه صــورت 
مستقیم و حداقل 10 تن از طریق بورس کاال آن 
را خریــداری کنــد ولی برای مصرف کننده جز در 
سطح بازار این قیمت به 32 تا 34 هزار تومان 

می رسید.
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده می کنیــم که در 
زمــان پیش از قطــع برق کارخانه ها نیز اختالف 
50درصدی قیمت سیمان نسبت به نرخ مصوب 
در زمان خرید از سوی مردم اتفاق افتاده است.

بحران کم آبی؛ بهانه جدید 
افزایش قیمت

در چنــد روز اخیــر مشــکل کم آبــی در چند 
اســتان قــوت گرفتــه اســت و انگشــت اتهــام به 
ســوی صنایع آب بر مانند سیمان و فوالد گرفته 
شــده است و کارشناسان معتقدند که استقرار 
این صنایع در استان های کم آب یک اشتباه بوده 

است.
میثم هاشــم خانی، کارشناس در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: ساختار دولت محور سبب 
شــده کــه صنایــع دارای مصرف بــاالی آب و برق 
در بخش های خاصی از کشــور متمرکز شــوند و 
همین موضوع سبب ایجاد پروژه های انتقال آب 
شده است که برای اقتصاد کشور مفید نیست. 
به عبارت دقیق تر استقرار کارخانه ها با مصرف 
بــاالی آب و بــرق در اســتان هایی مثــل اصفهان 
و یــزد و صــرف هزینه های باال از بیت المال برای 
انتقــال آب بــه ایــن اســتان ها کار نادرســت و 

اشتباهی است.
عــالوه بــر این صنایــع آب بر شــامل فوالد، 
سیمان و کاشی سازی، ماشین آالت یا خط تولید 
فرسوده با مصرف باالی برق و آب که هیچ کس 
در دنیا خریدار آنها نیست را از کشورهای دیگر 
می خرنــد. ایــن ماشــین آالت عمومــاً بــه قــدری 
فرســوده هســتند کــه در کشــورهای دیگــر آهن 
قراضه محسوب می شوند. علت استفاده از این 
وســایل فرســوده در ایران نیز دسترسی به آب، 

برق و گاز تقریباً رایگان است.
بــه عقیــده هاشــم خانی باید مصــرف آب و 

برق صنایع و قیمت آنها اصالح شود.
حــاال بایــد منتظر بــود و دید کــه آیا کمبود 
آب در اســتان هایی مانند اصفهان و خوزســتان 
که تولیدکننده این محصول هستند بر تولید و 
عرضه این محصول و در نهایت قیمت نهایی آن 
تاتثیرگــذار خواهــد بود یا نــه و آیا بهانه جدیدی 

برای افزایش قیمت فراهم شده است. 

قیمت سیمان به سیم آخر زد
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 نی
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همدستی تولیدکنندگان و دالالن باعث افزایش قیمت سیمان و توقف پروژه های عمرانی شده است

سرمایه گذاری بخش خصوصی انرژی برای 
مبارزه با تغییرات اقلیمی

ترجمه: محمود نواب مطلق

سرمایه گذاری میلیاردها دالری شرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر برای فناوری های سبز 

ترجمه: سلیم حیدری

جهش فروش و سود و رشد تولید الستیک بارز 
در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 

گـــــــــزارش ویــــــــژه

چگونه می شود رعایت اهداف اقلیمی 
شــرکت های  ســوی  از  را  جهانــی  توســعه 
بخــش انــرژی فعــال در بیــش از ۶0 کشــور 
جهــان بــا بیــش از ۳0 هــزار کارمند تضمین 
کــرد؟ تعهــدات محکم و راهبردهای شــفاف 
به این منظور کامال ضروری هستند. سالی 
که گذشــت حکایت از آن داشــت که مبارزه 
بــا تغییرات اقلیمــی و تعهد در قبال قوانین 
بــرای گــذاری درســت بــه انرژی های پــاک از 

اولویتهای بســیار مهم جهانی هســتند. تعداد فزاینده ای از 
دولت ها و شرکت های سرمایه گذار این  مقوالت را در برنامه 

کاری خود قرار داده اند. 
بخــش خصوصی بــه ویژه در بخش انرژی نیز نقشــی 
تعیین کننده ایفا می کند. مدیریت شــرکت اِنی که در حوزه 
نفت و گاز فعال اســت، با آگاهی از تهدیدها و فرصت های 
مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی بــرای اشــخاص و شــرکت ها 
می خواهد در ایجاد یک چرخه کاری درست و فعال در بخش 
انرژی نقشــی فعال داشــته باشد. به همین منظور، شرکت 
اِنــی کــه بزرگترین شــرکت صنعتی ایتالیا به شــمار می رود، 
تــالش می کنــد یکی از مهمترین تهدیدهای ایــن بخش را از 
سر راه بردارد؛ تضمین دسترسی آسان همگان به یک انرژی 
کارآمد و پایدار با انتشار حداقلی گازهای گلخانه ای؛ درست 
براساس مصوبات توافقنامه پاریس و قوانین توسعه پایدار. 
از ایــن رو، ایــن شــرکت در برنامــه عملیاتــی خــود پایــداری 
زیســت محیطی و اجتماعــی را اصــل می دانــد و ســه هــدف 
اساسی را دنبال می کند: کیفیت باالی فعالیت، کربن زدایی 
تــا ســال 2050 و ایجــاد اتحادیه هــای فــراوان بــرای کمک به 

توسعه فعالیتهای پاک.
شرکت اِنی برای کربن زذایی تا 30 سال آینده برنامه های 
کوتــاه و میان مــدت پیش بینــی کــرده اســت. بر اســاس این 
برنامه هــا و بــا اســتفاده از فناوری هــای نــو، انتشــار گازهای 
کربنی در تولیدات این شــرکت به حداقل خواهد رســید. بر 
این اســاس تا ســال 2050 تولیدات شرکت اِنی بدون کربن 
به فروش می رسند. برای دستیابی به  اهدافش این شرکت 
مبلــغ 5.7 میلیــارد یورو در بخش هــای کربن زدایی، تحقیق 
و توســعه، انرژی های تجدیدپذیر و امور جاری خود تا ســال 

2024 سرمایه گذاری کرده است.
کلودیو دســکالزی، مدیرعامل شــرکت اِنی، در تشریح 
برنامه های راهبردی شــرکت برای ســال های 2021 تا 2024 
چنین می گوید: »ما گامی نو در دوران گذار انرژی بر می داریم. 
ما متعهد شــده ایم تا ســال 2050 به طور کامل محصوالت 
بدون کربن تولید کنیم. این امر در کلیه روندهای تولیدات 
ما نیز ایجاد خواهد شــد. برنامه ما کامال شــفاف و روشــن و 
براســاس قوانین توســعه پایدار طراحی شــده  است. بسیار 

اقتصادی و مطابق فناوری های نوین عمل می شود.«
برنامه شرکت اِنی برای دستیابی به این اهداف از این 

قرار است:

کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای به 
میزان 25درصد تا سال 2030 )در مقایسه 
با ســال 201۸( ، 65 درصد تا ســال 2040 و 

100 درصد تا سال 2050
کاهش غلظت کربن خالص موجود در 
تولیدات برای فروش این شــرکت به میزان 
15 درصد تا سال 2030، 40 درصد تا سال 

2040 و 100 درصد تا سال 2050.
رسیدن به این اهداف نیازمند اقدامات 
فراوانی است. شرکت اِنی به همین منظور در نظر دارد در 
روند پاالیشهای کارخانه های خود پاالیش زیستی  را افزایش 
دهد و آن را تداوم بخشد. البته شرکت یادشده از سال 2019 
این روند را آغاز کرده و تا کنون میزان پاالیش زیستی دو برابر 
شده است. بدین ترتیب از سال 2023 دیگر از روغن پالم به 
عنوان ماده اولیه در کارخانه های این شرکت استفاده نخواهد 
شد. در این حال، ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر خود را 
تا سال 2050 به میزان 60 گیگا وات افزایش و از طرف دیگر، 
طی یک برنامه میان مدت تولید هیدروکربن را کاهش و تولید 

گازهای طبیعی را افزایش نسبی خواهد داد.
از  پاالیشــگاهها و بســیاری  ســوخت اصلــی زیســت 
فعالیت های صنعتی با مصرف باالی انرژی شرکت اِنی  از این 

پس هیدروژن خواهد بود.
اســتخراج و ذخیره ســازی کربــن از دیگــر برنامه هــا و 
اقدامات مهم شــرکت اِنی در فرآیند کربن زدایی این شــرکت 
اســت. بــه وجود آمــدن مراکز جهانی برای انبــار کردن کربن 
اســتخراجی به روند کربن زدایی پاالیشــگاهها، کارخانه ها و 

صنایع پایین دستی این شرکت کمک شایانی خواهند کرد.
اســتفاده از فناوری های نوینی چون ســوخت زیســتی 
نقشی محوری در برنامه های شرکت اِنی ایفا می کند. در این 
فناوری ها از زباله های شهری روغن های زیستی و گاز بیومتان 

تولید می شود.
از دیگــر نوآوری هــای این شــرکت در تولیــد انرژی های 
پاک، مطمئن و پایان ناپذیر تولید انرژی از موج دریا و تبدیل 
آن به الکتریسیته و همچنین عملیات ذوب به کمک حبس 
دو هسته هیدروژن است که هردو در مراحل آزمایشی قرار 
دارند. همه اینها در زمره شیوه های تولید انرژی بدون انتشار 

گازهای گلخانه ای قرار دارد.
برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار همه سازمان های 
ذی ربــط بایــد به وظایف خود عمل کنند. از آنجا که شــرکت 
اِنــی در بســیاری از کشــورها فعالیــت می کنــد تــالش کــرده 
اســت تا با اتحادیه های گوناگون در این کشــورها به صورت 
هماهنگ به منظور رسیدن به اهداف کربن زدایی خود حتی 
در ســطح حمایت از جنگل ها در کشــوهای آمریکای جنوبی 
و آســیای جنوبــی و آفریقــا فعالیت کند. این فعالیتها منجر 
بــه توافقنامه هــای خوبــی بــا فعــاالن محیط زیســت در این 

کشورها شده است.
منبع:  یورونیوز

بــه  ســرعت  بــه  ســبز  فناوری هــای 
عنوان داغترین بخش ســرمایه گذاری برای 
در  شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
حال ظهورند. شرکت های خصوصی در سال 
جاری 7.7 میلیارد دالر در این زمینه معامله 

انجام داده اند.
ســرمایه گذاری ESG )زیست محیطی، 
اجتماعی و حاکمیتی( اکنون در هر رسانه ای 
مطرح است و برنامه تجاری هر بانکی است. 

مطابقت ارزش ها با اهداف سرمایه گذاری، منجر به رونق 
صنعت جدیدی شده است كه مانند قارچ، پس از باران در 

هر جایی ظاهر می شود. به نظر می رسد، 
اســتارت آپ های فناوری سبز نقطه عطف 
جدیدی هستند و خطر ایجاد حباب در این 

استارت آپ ها بعید است. 
اســتریت  وال  از  پترســون  اســکات 
ژورنال در مقاله اخیر خود می گوید: »بسیار 
جالب است؛ همه چیز در چند سال گذشته 
خیلــی متفــاوت بود، دهه گذشــته پس از 
چند مورد تخریب قابل توجه، شاهد جذب 

سرمایه گذاران به حوزه فناوری انرژی سبز بودیم.
ادامه در صفحه ۳

گــروه صنعتــی بارز)ســهامی عــام(، از شــرکت های 
تابعــه شســتا، موفــق شــد در چهارماهــه ابتدایــی ســال 
1۴00 ، با جهش چشــمگیر در فروش و ســود و نیز رشد 

در تولید، رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
بــارز  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل  فکــری،  مهــدی 
)ســهامی عام( در ادامه افزود:  با لطف الهی، سیاســت ها 
و حمایت هــای شســتا و نیــز زحمــات و تالش هــای کلیــه 
پرســنل گــروه، موفــق شــدیم با جهــش 215 درصــدی، از 
مــرز فــروش 22 هزار میلیارد ریــال در چهارماهه ابتدایی 
ســال جــاری عبــور کنیــم و بالــغ بــر 1۸50 میلیــارد ریــال 
 ســود خالــص را تــا کنــون، نصیــب ســهامداران محتــرم 

نماییم.
همچنیــن بــا رشــد 3/2 درصــدی در تولیــد، از مــرز 
تولید 390 تن در روز بگذریم. وی اضافه کرد: در تیرماه 
1400 ، رکورد تولید ماهیانه سی سال اخیر سایت کرمان، 
با ۸677 تن شکسته شد و نسبت به تولید تیرماه سال 
گذشــته، رشــد 34/3 درصــدی را تجربــه کرد.فکــری، بــا 
اشــاره بــه انتخــاب گــروه صنعتی بــارز به عنوان ریاســت 
انجمــن صنفــی صنعت تایر ایــران در انتخابات خردادماه 
1400 گفت: با رای و اعتماد هیات مدیره محترم انجمن، 
گــروه صنعتــی بــارز به مدت دو ســال، ریاســت انجمن را 
عهده دار شد و زمینه خدمت هرچه بیشتر در این حوزه 

فراهم آمد.
همچنین شرکت بارز کردستان )از شرکت های تابعه 
گروه صنعتی بارز و شستا( برای اولین بار موفق به ورود 
بــه هیات مدیــره انجمن صنفی صنعت تایر ایران گردید.
مدیرعامــل ایــن شــرکت تابعه شســتا افزود: هــم اکنون، 

شرکت گروه صنعتی بارز)سهامی عام( به تنهایی 4۸درصد 
ســهم بازار تایر کشــور را در اختیار دارد و کاملترین ســبد 
محصوالت در بین تایرســازان کشــور را تولید می کند که 
 بخشی از این سبد، به طور انحصاری فقط در بارز تولید

 می گردد.
محصــوالت بــارز بــا باالتریــن اســتانداردهای کیفــی 

تولید شده و باالترین کیفیت ها را دارا می باشد.
دکتــر فکــری، ورود محصــوالت ایــن شــرکت تابعــه 
شســتا بــه بــورس کاالی ایران در اردیبهشــت 1400 )برای 
اولیــن بــار در صنعــت تایــر کشــور( را نتیجــه نــوع نــگاه 
مدیریت ارشــد شســتا در راستای شفافیت هرچه بیشتر 
دانست و این نوع عرضه را، نقطه عطفی در صنعت تایر 

کشور برشمرد.

با قطع برق حجم قابل 
توجهی از تولید کاهش 
پیدا می کند و تولید به 
بازار تزریق نمی شود که 
موجب کمبود در بازار 

می شود ولی کمبود کاال 
در بازار موجب افزایش 

قیمت نیست بلکه 
سودجویی واسطه ها 

باعث این افزایش قیمت 
شده است
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