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عزم دولت برای تنظیم بازار ،جدی نیست
علیمحم��د ابوییمهریزی ،فعال صنع��ت فوالد و نایب
رئیس انجمن نوردکاران در گفتوگو با
و در پاسخ
به سوالی مبنی بر احتمال کاهش نرخ محصوالت فوالدی
ساختمانی در کشور ،عنوان کرد :اگر نرخ مواد اولیه (شمش
فوالدی) برای تولیدکنندگان مقاطع س��اختمانی مناسب
باش��د ،قطعا نرخ نهایی محصوالت تولیدی نوردکاران نیز
اصالح میشود.
نایب رئی��س انجمن نوردکاران اف��زود :چنانچه فرمول
قیمتگ��ذاری ش��مش فوالد در ب��ورس کاال تغییر کند و
از هزین��ه تمامش��ده تولید بهعنوان معی��اری برای تعیین
نرخ فروش این محصول اس��تفاده شود ،میتوان به تنظیم
ب��ازار داخل و کاهش نرخ محصوالت فوالدی س��اختمانی
امید داش��ت .درنتیجه چنین تغییری ،محصوالت فوالدی
نهایی با نرخ پایینتری در اختیار مصرفکننده نهایی قرار
خواهد گرف��ت؛ یعنی راهکار برای کاهش نرخ محصوالت
س��اختمانی فوالدی وج��ود دارد و اگر عزمی برای کاهش
قیمتها باشد باید به این نکته توجه کند.
این فعال صنعت فوالد گفت :بسیاری از واحدهای بزرگ
فوالدساز کشور وابسته به دولت هستند؛ یعنی دولت نیز از
سود بیشتر این شرکتها منتفع خواهد شد.
 توان واقعی تولید نوردکاران
ابویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت فوالد
کش��ور توان تامین نیاز صنعت ساختوس��از برای احداث
س��االنه یک میلیون واحد مسکونی را دارد ،گفت :ظرفیت
تولید مقاطع فوالدی ساختمانی در کشور به مراتب باالتر
از نیاز داخلی برآورد میش��ود .میزان تولید در این بخش
تا  ۲.۵برابر نیاز داخلی به محصوالت فوالدی س��اختمانی
گزارش ش��ده اس��ت .کما اینک��ه در حالحاضر واحدهای
تولیدکننده صنایع فوالد کش��ور ب��ا میانگین ظرفیت ۳۸
تا  ۴۱درصد فعالیت میکنند.
وی تصری��ح ک��رد :چنانچه م��واد اولی��ه موردنیاز این
صنایع (ش��مش و اس��لب) در اختیار آنها ق��رار گیرد ،این
ش��رکتها توان تولید با حداکث��ر ظرفیت خود را خواهند
یاف��ت .بدینترتیب از یکس��و به س��مت تولید محصول
نهایی و ارزشآفرینی هرچه بیش��تر ،گام برخواهیم داشت
و در همین حال میتوانیم نیاز کشور به فوالد برای تولید
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را تامین کنیم.
 محصوالتی که خریدار ندارند
نای��ب رئیس انجمن نوردکاران اف��زود :در حالحاضر با
توجه به عوارضی که بهصورت غیرکارشناسی بر محصوالت
فوالدی پاییندست زنجیره تولید فوالد تحمیلشده ،سهم
قابلتوجهی از فوالد تولیدش��ده در کش��ور بدون استفاده
مانده اس��ت .قطعا ادامه این رون��د بر صادرات و در نتیجه
تولی��د محص��والت فوالدی کش��ور موثر خواه��د بود و با
توجه به مابهالتفاوت اندکی که بین ش��مش و میلگرد در
بورس کاال تعیین میشود ،چهبسا بهزودی شاهد تعطیلی
واحدهای این دسته از تولیدکنندگان باشیم .البته مراتب
اعتراضم��ان را به مس��ئوالن رس��اند ه و وعده مس��اعدت
دریافت کردهایم .در حال حاضر هم در انتظار تغییر شرایط
و رفع موانع تولید هستیم.
وی در ادامه با اش��اره به اثرات حمله نظامی روس��یه به
اوکرای��ن بر بازار فوالد ایران در س��طح بینالمللی ،گفت:
بهدنب��ال تجاوز روس��یه به خ��اک اوکراین ،کش��ورهای
متع��ددی اق��دام ب��ه تحریم صنای��ع این کش��ور کردند.

درنتیجه صنعت فوالد روسیه نیز
در فهرست تحریم بهویژه از سوی
کش��ورهای اروپایی قرار گرفت.
در چنین ش��رایطی ،فوالدسازان
روس ب��ا هدف ماندگاری در بازار
جهانی ،اقدام به ارزانفروش��ی محصوالت خود میکنند و
به رقیب واحدهای فوالدی کشور بدل شدهاند.
ای��ن فع��ال صنعت فوالد گف��ت :از آنجاکه بس��یاری از
کش��ورها بر واردات محصوالت فوالدی نهایی ،تعرفه وضع
میکنند ،از سیاستگذاران انتظار میرود با بهبود شرایط
دیپلماس��ی میان ایران و سایر کش��ورها ،شرایط صادرات
محصوالت فوالدی کشور را تسهیل کنند.
ابویی خاطرنش��ان کرد :در یک ماه گذشته شاهد اعمال
وضع ع��وارض صادرات��ی روی کامودیتیه��ای گوناگون
بودی��م .بهگفته مدیران وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
تامین تقاضای بزرگ پروژه مس��کن ملی در نیمه نخست
س��ال  ۱۴۰۱اس��ت ،با این وجود ،هنوز خب��ری از اجرای
ای��ن پروژه و افزایش تقاضا برای خرید محصوالت فوالدی
ساختمانی نیست.
ابویی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وضع عوارض
صادراتی با چنین اهدافی ،گفت :وضع عوارض صادراتی با
هدف تنظیم بازار داخلی ،حق دولتهاست .ما نیز بهعنوان
فعال صنعتی و تولیدکننده بخش خصوصی از فرآیند وضع
ع��وارض و تنظیم بازار ،حمایت میکنیم اما انتظار میرود
ای��ن ع��وارض بهصورت هوش��مند و با ه��دف حمایت از
تولیدکننده و مصرفکننده وضع ش��ود .عوارض وضعشده
از س��وی دولت بر زنجیره فوالد ،چن��د مرتبه تغییر کرده
است .به اعتقاد ما ،گزارشهایی که مبنای سیاستگذاری
در این بخش قرار میگیرد ،غیرکارشناس��ی و اشتباه است
که به سیاستگذاری اشتباه نیز منتهی خواهد شد.
وی تصریح کرد :با بررسی شرایط بازار در طول سالهای
گذشته و موضوع کمبود انرژی و قطعی برق و کمبود مواد
اولیه بهویژه در بخش آهن اس��فنجی و ش��مش فوالدی و
در عی��ن حال ،مازاد تولید و عرضه همیش��گی محصوالت
فوالدی در پاییندس��ت زنجیره ،به نظر میرس��د بهترین
راه مه��ار و کنترل قیمتها و س��اماندهی بازار حفاظت و
حراست باالدست ،صنعت فوالد و هدایت صادرات به سمت
ایجاد ارزشافزوده بیش��تر اس��ت که امیدواریم دولت نیز
در همی��ن راس��تا گام بردارد .وی اف��زود :فرآیند صادرات
زمانبر است .بر همین اساس مقررشده هر نوع تغییر جدی
ب��رای اعمال وضع ع��وارض صادراتی با گذش��ت  ۳ماه از
زمان تصویب آن اجرایی ش��ود اما در دستورالعمل جدید
دول��ت مبنی بر وضع ع��وارض صادراتی ،این بازه زمانی ۳
ماهه نادیده گرفته شده است .این سختگیری در شرایطی
اعمال میش��ود که فوالدس��ازان ایرانی با توجه به شرایط
تحریم ،ناچار شدهاند محصوالت خود را  ۲۰درصد پایینتر
از قیمتهای جهانی در بازار جهانی به فروش برسانند .در
چنین شرایطی ،وضع عوارض ،فشار مضاعفی را بر عملکرد
صنعتگران تحمیل میکند .ابویی افزود :در جلساتی که با
وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شده ،مشهود است که
ایشان بر همفکری و تعامل با بخش خصوصی تاکید دارند
و انتظار داریم در واقعیت نیز این رویه فکری ایشان عملی
شود .حال مقررشده در روند تصمیمگیری دولت ،از نظرات
فعاالن بخش خصوصی نیز بهره گرفته شود.

عکس:

محص�والت طویل فوالدی مانند میلگرد و تیرآهن و همچنین س�یمان ،مصالحه
پرمصرف در ساختوس�ازهای س�اختمانی هس�تند که قیمت آنها تاثیر بسزایی
بر نرخ تمامش�ده تولید مس�کن دارد .بر همین اس�اس نیز هر بار صحبت از نرخ
مس�کن به میان میآید ،یکس�وی آن ،بهای فروش این محصوالت است .از سال
گذش�ته تاکنون ش�اهد رش�د قابلتوجه بهای فوالد و محصوالت فوالدی در بازار
داخلی بودهایم و نرخ س�یمان نیز به تناسب شرایط در برخی بازههای زمانی رشد
قابلتوجهی را تجربه کرده است .با این وجود ،فعاالن صنایع یادشده تاکید دارند
این افزایش نرخ ،تابع شرایط تولید ،اقتصاد و تورم حاکم بر کشور است .در چنین
ش�رایطی ،مسئوالن و سیاس�تگذاران نباید با اعمال فشار روی صنایع در مسیر
اصالح نرخ مس�کن پیش برون�د .در واقع این صنایع خود قربانی ش�رایط موجود
هس�تند .با توجه به موارد یادش�ده نباید به اصالح بازار مسکن و ساختوساز آن
در سال جاری امید داشت.

مجموعههای بزرگ فوالدی در تعیین سیاستهای دولت برای زنجیره
فوالد تاثیرگذار هس��تند .در چنین شرایطی ،عزم جدی برای کنترل یا
کاهش نرخ فوالد در بازار داخلی به وجود نمیآید

کنترل دستوری برای مدت زمان محدود ،ممکن است
رض��ا شهرس��تانی ،عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن
تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در گفتوگو با
و در
پاس��خ به س��والی مبنی بر توان دولت برای کنترل نرخ
فوالد و محصوالت فوالدی در بازار داخلی و کنترل نرخ
س��اخت مسکن با اتکا به این موضوع ،اظهارکرد :کنترل
دستوری نرخ فوالد و محصوالت فوالدی برای مدت زمان
محدود ممکن اس��ت .کما اینکه در حالحاضر نیز دولت
با اجرای سیاستهای دستوری اقدام به سرکوب نرخ در
این زنجیره کرده است.
عض��و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت:
ای��ن اه��داف با مقرراتی همچون عرض��ه  ۱۰۰درصدی
محص��والت زنجیره ف��والد در ب��ورس کاال و همچنین
سختگیری در مسیر صادرات یا وضع عوارض صادراتی
و ...به مرحله اجرا میرس��د .این دس��ت سیاس��تها در
نهایت به زیان بس��یاری از فوالدس��ازان کش��ور منتهی
میشود.
وی افزود :البته این سیاس��تهای دستوری و کنترل
قیمته��ا ،ادامهدار نخواهد ب��ود؛ یعنی دولت نمیتواند
در طوالنیم��دت قیمتها را در مح��دودهای غیرواقعی
کنترل کند.
در همی��ن حال ،پس از مدتی جهش قیمتها در بازار
رخ خواهد داد .س��ابقه چنین سیاستهای اشتباهی که
ب��ه دررفتن فن��ر قیمتی منجر میش��ود را در بازارهای
گوناگون ش��اهد بودیم ،با این وجود ،مسئوالن همچنان
به تکرار سیاستهای اشتباه خود اصرار میورزند.
شهرس��تانی گفت :بهعالوه باید خاطرنشان کرد تداوم
فش��ار بر صنایع به منزله تعطیلی این واحدهای تولیدی
خواهد بود.

وی اف��زود :ع�لاوه بر فش��ار
سیاس��تگذاری اش��تباه ک��ه
ب��ه عملک��رد صنای��ع تحمیل
میشود ،این واحدها در آینده
نزدیک با محدودیت در تامین
برق نیز روبهرو خواهند ش��د که این محدودیت ،زمینه
توقف یا کاهش قابلتوجه تولید در زنجیره فوالد کش��ور
را فراهم میکند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره
تاثیر س��اخت س��االنه ی��ک میلیون واحد مس��کونی بر
عملکرد صنایع فوالد کش��ور و ت��وان این مجموعههای
صنعتی در تامین این نیاز ،گفت :س��اخت س��االنه یک
میلیون واحد مس��کونی درحالحاضر و با گذشت حدود
 ۱۰ماه از ش��روع به کار دولت جدید ،تنها در حد حرف
باقی مانده؛ یعنی نباید به اجرای چنین پروژههایی امید
داشت.
ل اخیر ب��ا چالشهای جدی
کش��ور م��ا در چند س��ا 
اقتصادی روبهرو ش��ده؛ بنابراین نبای��د عملکرد صنایع
را تحتتاثی��ر اینگونه وعدهها تغییر داد .متاس��فانه در
س��الهای گذشته بارها شاهد وعدهوعیدهای مسئوالن
بودهایم که هیچکدام هم به ثمر نشست ه و نتیجه مثبتی
بهدنبال نداشتهاند.
شهرس��تانی در پایان تاکید کرد :کش��ورهای بسیاری
در طول سالهای گذش��ته توانستهاند در مسیر توسعه
گام بردارند .کشورهای اسالمی متعددی نیز با مدیریت
درست و بدون امکانات ،توسعه یافتهاند .در این میان اما
کش��ور ما با وجود تمامی منابعی که در اختیار دارد ،هر
روز بیش از پیش هدررفت منابع دارد.

تداوم روند صعودی قیمتها
عبدالرضا ش��یخان ،دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان
صنعت س��یمان در گفتوگو ب��ا
درباره احتمال
کاهش نرخ تمامشده تولید مسکن در سال جاری و روند
بهای فروش س��یمان ،بهعنوان یک محصول ساختمانی
پرمصرف ،عنوان کرد :از سال گذشته تاکنون نرخ تمامی
نهادههای تولید س��یمان از حمله مواد اولیه ،نرخ انرژی،
حملونق��ل ،م��واد آتش��باری ،قطعات و تجهی��زات و...
افزایش یافته است .در چنین شرایطی ،درخواست اصلی
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان ،افزایش نرخ
پایه این محصول در عرضههای بورس کاالست.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان گفت:
دولت س��یزدهم با شعار جهش ساخت مسکن روی کار
آمد ،تاجایی که ش��عار ساخت ساالنه یک میلیون واحد
مس��کونی ،یکی از اصلیترین وعدههای رئیسجمهوری
بود .تحقق این هدف نیازمند تامین سیمان قابلتوجهی
است .فعاالن صنعت سیمان نیز در تالش هستند نیازهای
کش��ور به این محصول ساختمانی غیرقابل جایگزین را
تامین کنند .اما تامین این نیاز به پیشش��رطهایی نیاز
دارد ،نرخ منطقی و سوددهی مناسب واحدهای سیمانی
کش��ور یکی از مهمترین این پیششرطهاست .در واقع
فعاالن صنعت س��یمان باید بتوانن��د از پس هزینههای
تولید ،تامین تجهیزات ،نوس��ازی و بازسازی واحدهای
تحت مدیریت خود بربیایند.

ش��یخان گف��ت :ای��ران،
ارزانتری��ن س��یمان منطقه را
تولی��د میکند ک��ه از کیفیت
بس��یار باالیی برخوردار است؛
یعنی فعاالن صنعت س��یمان
کشور برای تولید سیمان ارزان حتی از کیفیت محصول
خ��ود نی��ز نمیکاهند .در موقعیت کنونی اعمال فش��ار
بیش��تر به س��یمانیها ،به منزله وارد آوردن آسیبهای
جدی به این صنایع خواهد بود؛ بنابراین سیاستگذاران
نمیتوانند برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ساختوساز
روی توان سیمانیها ،حساب کنند.

سخن پایانی

در سالهای اخیر و با پیشیگرفتن رشد جمعیت
از نرخ ساختوس��از در کش��ور ،تامین مس��کن به
چالش��ی فراگیر بدل ش��ده اس��ت؛ همزمان شاهد
رش��د قابلتوجه بهای مسکن در کش��ور بودهایم.
در چنین ش��رایطی ،سیاس��تگذاران بدون توجه
به راهکارهای اصولی برای تامین مس��کن موردنیاز
مردم ،وعدههای نش��دنی میدهند .وعدههایی که
نهتنها نتیج��ه مثبتی بهدنبال ن��دارد ،بلکه اثرات
منفی بر عملکرد صنایع کشور میگذارد.

اعمال فشار
بیشتر به
سیمانیها
به منزله
وارد آوردن
آسیبهای جدی
به این صنعت
خواهد بود

یادداشت

کاهش
۱۶درصدی
مصرف ظاهری
فوالد ایران

براس��اس گزارش آماری انجمن فوالد در سال  ،۱۴۰۰مصرف ظاهری
ف��والد میانی (بیلت ،بلوم و اس��لب) با  ۱۶درصد کاهش به  ۲۰میلیون و
 ۲۲۹هزار تن رسید .به گزارش چیالن ،در بخش فوالد میانی ۱۱ ،میلیون
و  ۵۶۸هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و  ۸میلیون و  ۶۶۱هزار
تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است .مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۱۹
درصد و مصرف ظاهری اسلب  ۱۲درصد کاهش داشته است.
در گ��زارش آماری انجمن فوالد ،رش��د مصرف ظاه��ری مقاطع تخت

ف��والدی منفی  ۷درصد و رش��د مصرف ظاهری مقاط��ع طویل فوالدی
منفی  ۱۱درصد اعالم شده است.
مص��رف ظاهری مقاط��ع تخت  ۸میلیون و  ۴۱۵ه��زار تن بوده که ۷
میلیون و  ۹۹۶هزار تن س��هم ورق گرم ۲ ،میلیون و  ۸۴۱هزار تن سهم
ورق س��رد و یک میلیون و  ۴۰۶هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است.
مصرف ظاهری ورق گرم کاهش  ۷درصدی داش��ته ،مصرف ظاهری ورق
س��رد ثابت ب��وده و مصرف ظاهری ورق پوشش��دار کاهش یک درصدی

داشته است.
در س��ال  ،۱۴۰۰مصرف ظاهری تیرآهن با رش��د یک درصدی به ی 
ک
میلی��ون و  ۹۳هزار ت��ن و مصرف ظاهری میلگرد با  ۱۳درصد کاهش به
 ۶میلیون و  ۶۸۴هزار تن رس��یده است .مصرف ظاهری نبشی ،ناودانی و
سایر مقاطع طویل فوالدی با کاهش  ۲درصدی همراه بوده است.
مصرف ظاهری آهن اس��فنجی نیز طبق گزارش انجمن فوالد  ۴درصد
کاهش یافته و به  ۲۹میلیون و  ۲۷۳هزار تن رسیده است.

جای خالی
حمایت دولت
علیمحمد زمانی

مدیرعامل شرکت صبافوالد زاگرس

ب��ا وجود رش��د قابلتوجه بهای مس��کن در
س��الها و ماههای اخیر ،هر ازگاهی مدیران و
سیاستگذاران ،وعده کاهش قیمت ساختمان
را میدهند .چندی پیش در فروردین امس��ال،
سرپرست جدید شورای مرکزی سازمان نظام
مهندس��ی نرخهای جدید س��اخت مسکن را
براس��اس دس��تور وزیر راه و شهرسازی اعالم
ک��رد .کاهش  ۳تا  ۴میلی��ون تومانی یا حدود
 ۴۰درصدی هزینه ساختوس��از از سوی نظام
مهندس��ی در فاصله  ۴۰روز ،بحثبرانگیز شد.
البته ارقام موردبحث به قیمت مطرحش��ده از
سوی ش��رکت عمران ش��هرهای جدید برای
س��اخت نهضت ملی مس��کن نزدیک است اما
این سوال مطرح شد که کاهش قیمت یادشده
چگونه ممکن اس��ت؟ چه س��همی از این افت
قیمت ب��ه هزین��ه خرید مصالح س��اختمانی
اختص��اص دارد؟ بهویژه آنکه در ماههای اخیر
ش��اهد رش��د قیمت محصوالت س��اختمانی
پرمصرف همچون فوالد نیز بودهایم.
روند رو به رش��د قیم��ت فوالد و محصوالت
فوالدی در بازار داخلی از سال گذشته آغازشده
است .این رشد قیمت از دالیل گوناگونی نشأت
میگیرد و نش��انهای از کاهش قیمت فوالد در
آینده مشاهده نمیش��ود؛ بهویژه آنکه تمامی
هزینهه��ای تولید از م��واد اولیه تا بهای انرژی
و ...افزایش یافته اس��ت .در چنین ش��رایطی،
بازار نباید منتظر افت قیمت محصوالت طویل
فوالدی باشد.
قیمت ،تابعی از هزینههای تولید اس��ت .در
شرایطی که همه عوامل تولید روند رو به رشد
قیمت��ی دارند ،چطور میتوان ،هزینه محصول
نهایی را کاهش داد؟
همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،صنعت
فوالد با توجه به چالشهای یادشده در آستانه
توق��ف یا کاه��ش تولید ق��رار دارد ،در چنین
ش��رایطی ،امکانی برای کاه��ش قیمت فوالد
حتی با دستور هم وجود ندارد.
البت��ه ای��ن رش��د قیم��ت فقط من��وط به
فوالدیها نیست و با توجه به شرایط اقتصادی
کش��ور ،تورم و س��ایر هزینهه��ای تولید ،باید
منتظر رش��د قابلتوجه قیمت تمامشده تولید
س��ایر محصوالت ساختمانی باشیم .با توجه به
موارد یادشده باید اذعان کرد که اعداد و ارقام
یادش��ده برای ساخت مس��کن ،منطقی بهنظر
نمیرسد.
متاس��فانه در مواردی مدیران و مس��ئوالن
بدون توجه به واقعیات اقتصادی ،اظهارنظرهای
غیرکارشناس��ی و ناممکن میکنند .از آنجاکه
این اظهارنظرها ،هیچ پیامدهایی برای مدیران
کش��ور ندارد و در همین حال ،هیچ تحلیلی از
آنها برای توجیه ش��رایط درخواست نمیشود،
شاهد رشد اینگونه اظهارنظرهای غیرمنطقی
هستیم.
چنانچ��ه دولت قصد کاه��ش قیمت مصالح
س��اختمانی از جمله فوالد را داش��ته باش��د،
باید همزمان با اجرای سیاس��تهای حمایتی،
زمین��ه کاه��ش قیم��ت ف��والد را فراهم کند.
بهعن��وان مثال با کاهش قیمت انرژی مصرفی
صنایع ،امکان کاهش هزینه تمامش��ده تولید
فوالدس��ازان را فراهم کند .یا م��اده اولیه را با
بهای ارزان تامین کند .اما با توجه به ش��رایط
پی��شروی صنایع ،امکان تحق��ق این اهداف
وجود ندارد.
در واق��ع دول��ت از ت��وان مال��ی کافی برای
ارائ��ه یاران��ه ب��ه صنایع یا س��ایر حمایتها از
تولیدکنندگان برخوردار نیست.
در ادام��ه باید خاطرنش��ان ک��رد که فعاالن
صنعت فوالد در سال گذشته با محدودیتهای
ج��دی در روند تامین انرژی روبهرو بودند .این
محدودیته��ا در ماههای گرم س��ال در قالب
قطع برق فوالدس��ازان اجرایی ش��د .بهدنبال
قطع ،برق صنایع فوالد کش��ور ،از میزان تولید
در این صنعت کاسته شد و بدینترتیب شاهد
رشد قیمت فوالد در بازار بودیم.
در ح��ال حاض��ر پیشبین��ی میش��ود
محدودیته��ای انرژی در س��ال جاری ادامه
یابد ،چراکه س��رمایهگذاری جدی در توس��عه
زیرساختهای انرژی کشور انجام نشده است.
بدینترتی��ب انتظار میرود این مش��کالت در
سال جاری ادامه یابد و روند فعالیت صنعتگران
و بهدنبال آن بازار فوالد را تحتتاثیر منفی قرار
دهد.
تمام موارد یادش��ده حکای��ت از آن دارد که
کنت��رل قیمت فوالد و کاه��ش اثرگذاری آن
در بهای تمامش��ده س��اخت مسکن با توجه به
شرایط کشور ممکن نیست.

