
در حالي كه قيمت آهن االت و مصالح ساختماني 
براساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي شود و 
وزارت صنعت هيچ دخالتي در تعيين قيمت اين 
كاالها ندارد، فعاالن حوزه مسكن از نبود نظارت 
بر توزيع مصالح س�اختماني از س�وي وزارت 
صنعت انتق�اد مي كنند و معتقدن�د كه گراني 
نهاده هاي س�اختماني، ساخت و س�از مسكن 
را به ورطه نابودي و ورشكس�تگي كش�انده و 
موجب به وجود آمدن تورم در ركود شده است. 
رشد بخش صنعت در سال جاري، مديون افزايش 
ساخت و سازها ي مسكن است، زيرا  موجب رشد 
توليد آهن االت و مصالح ساختماني شده و برخالف 
پايين بودن ديگر ش��اخص ها ي صنعت و توليد، 
صنعت با رشد 1/5برابري نسبت به سال گذشته 
مواجه شده اس��ت. صاحبنظران معتقدند تداوم 
رشد مثبت صنعت نياز به ثبات بازار و گران نشدن 
قيمت ها دارد كه متأسفانه در 10 روز اخير قيمت 
آهن آالت حدود 20 درصد افزايش يافته اس��ت، 
مسئله اي كه ساخت وس��ازها و برنامه سازندگان 
مسكن را تحت تأثير مستقيم و البته مخرب قرار 

داده است. 
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان معتقد است 
كه كاهش مي��زان واردات مواد اوليه آهن االت و 
نبود نظارت وزارت صنعت بر تعيين قيمت آهن 
و مصال��ح س��اختماني موجب باال رفت��ن هزينه 
ساخت و س��از ش��ده و فعاالن حوزه مس��كن را با 

مشكل مواجه كرده است. 
رشيدپور حاجت با بيان اينكه در بخش فوالد سه 
مشكل اساسي و جدي وجود دارد كه دو مورد آن 
داخلي و يك مورد خارجي اس��ت در گفت وگو با  
تس��نيم گفت: »دولت در سال هاي 94، 95 و 96 
مجوزهايي را براي توسعه نورد به منظور تقويت 
صادرات صادر كرد. در آن زمان نرخ دالر يكسان 
بود و دولت در بحث توجيه اقتصادي به دنبال آن 
بود تا كمبود مواد اوليه را از طريق واردات تأمين 
كند و توليد داخل فعال شده و عالوه بر صادرات 
ايجاد اشتغال نيز انجام شود، اما با اعالم نرخ 4 هزار 
و 200 توماني ارز، واردات فوالد توجيه خود را از 
دست داد. در واقع ما ظرفيت هاي خالي داشتيم كه 
براساس محاسبه مواد اوليه وارداتي بدون استفاده 
شدند. از س��وي ديگر يك بخش داخلي غيرقابل 
كنترل كه بخش ف��والد را تحت تأثير منفي قرار 

داده، اين بوده كه امس��ال به دليل سرما، شركت 
گاز، گاز واحدهاي صنعتي حتي فوالد خوزستان، 

نورد لوله و فوالد چادرملو را قطع كرد.« 
پورحاجت  تأكيد كرد: »اين كار باعث شد تا يك 
تقاضاي غيرقابل مهاري وارد بازار شود كه نتيجه 
آن افزاي��ش قيمت مواد اوليه از 3 ه��زار تومان به 
5 هزار و 800 تومان بود. محص��ول نهايي نيز از 
6 هزار و200 تومان تا 15هزار تومان در نوس��ان 
است. به طور مثال ميلگردهاي س��بد 14 تا 32 
هم اكنون 6 هزار و 200 تومان ب��ه ازاي هر كيلو 

است، ميلگردهاي8، 10 و 12 حدود 6 هزار و 700 
تا 7 هزار تومان اس��ت. ورق هاي فوالدي هم كه 
سال گذشته 5 هزار تومان بود  به 12 هزار تومان 

افزايش يافته است.« 
وي با انتقاد از عملكرد وزارت صمت در نظارت بر 
بازار،  گفت: »نبود مواد اولي��ه و كنترل نكردن در 
سيس��تم توزيع مواد اوليه براي كارخانه ها باعث 
به هم خوردن قيمت ها در اين بخش شده است.« 
اين فعال ب��ازار ساخت و س��از با تأكيد ب��ر اينكه 
تقاضاي داخلي روند مشخص و معيني دارد، افزود: 

»متأسفانه عده اي به دليل اطالعاتي كه داشتند، 
مواداوليه را خريداري كردند تا امروز كه گران شده 
آن را به بازار عرضه كنند. اين در حالي اس��ت كه 
شركت هايي مانند گروه صنعتي فوالد ايران و كاوه 
اروند هر چه مواد اوليه خريداري مي كنند، همان را 

به نورد تبديل كرده و به مردم مي دهند.« 
  بروز پديده تورم در ركود

رش��يد پورحاجت گفت: »اين موضوع در نهايت 
به افزاي��ش قيمت س��اخت پروژه هاي مس��كن 
منجر مي شود، در واقع با اين شرايط ديگر توجيه 
اقتصادي براي س��اخت مس��كن در كشور وجود 
ندارد. ما بحثي به نام تورم در ركود داريم كه امروز 

بي سابقه شده است.« 
وی همچنين يادآور ش��د: » عامل اصلي بيروني 
تأثيرگذار بر بازار آهن ايران،  عقب كشيدن چين 
از توليد شمش اوليه براي باال بردن ارزش فوالد در 
جهان است. چيني ها ساالنه 600 تا 700 ميليون 
تن توليد شمش داشتند كه در حال حاضر به بهانه 
كاهش آلودگي كه البته افزايش قيمت پايه فوالد 
در جهان بوده تولي��د خ��ود را 300 ميليون تن 
كاهش داده اس��ت. هم اكنون نرخ جهاني شمش 
در هر تن از 285 دالر به 350 دالر افزايش يافته، 
اما قيمت شمش در كش��ور سه برابر شده است.«  
دبي��ر كانون سراس��ری انبوه س��ازان تأكيد كرد: 
» وزارت صنعت مي تواند با نظ��ارت اين وضعيت 
را س��اماندهي كند، اما متأس��فانه فعاًل نظاره گر 
اين داستان است. قطعاً به دليل گراني هاي اخير 

پيمانكاران و مردم متضرر خواهند شد.« 
فرش��يد پورحاجت ني��ز معتقد اس��ت: »وزارت 
صمت، وزارت راه و شهرس��ازي و دس��تگاه هاي 
نظارتي صنعت س��اختمان كش��ور را ب��ه ورطه 
نابودي كش��انده اند و متأس��فانه همه چيز را رها 
كرده اند. عالوه بر قيمت آهن آالت، س��يمان نيز 
روند وحشتناك افزايش قيمت را سپري مي كند و 

كسي هم پاسخگوي مردم نيست.« 
وي تأكيد ك��رد: » با وضعيتي كه ب��ه وجود آمده 
سازندگان مسكن به سمت ورشكستگي و تعطيلي 
كارگاه ها پيش مي روند.« فرش��يد پور با انتقاد از 
عدم نظارت بر روند توزيع مصالح س��اختماني در 
بازار اظهار كرد: » كس��اني كه مسكن ساخته اند 
در معرض ورشكستگي قرار دارند و مسكني را كه 

فروخته اند، نمي توانند جايگزين كنند.« 
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گرانی  مصالح ساختماني در نبود نظارت وزارت صنعت 
 گراني نهاده هاي ساختماني، ساخت و ساز مسكن را دچار ركود كرده است

ذرت دانه اي ناياب شد 
درحالي ك�ه ذرت از جمل�ه كااله�اي اساس�ي اس�ت ك�ه 
رتب�ه نخس�ت را در ليس�ت كااله�اي اساس�ي واردات�ي در 
ش�ش ماه�ه نخس�ت امس�ال ب�ه خ�ود اختص�اص داده ، ام�ا 
در روزه�اي اخير ب�ه يكب�اره ذرت وارداتي ناياب ش�ده اس�ت. 
براساس گزارشات گمرك واردات نهاده های دامی از رشد 26درصدی 
در 10 ماهه امس��ال برخوردار بود و ذرت نيز در اين مدت به ميزان 6 
ميليون و 959 هزار تن و به ارزش يك ميليارد دالر وارد كشورمان شده 
است كه از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد رشد 

داشته است.
اين گزارش تأكيد مي كند كه روزانه بيش از 4 ه��زار اظهار در گمركات 
صورت مي گيرد و فقط توقف 2درصد از كاالها در گمرك بيش از معمول 
اس��ت و 90 درصد كاالهايي كه وارد گمرك مي ش��وند در كمتر از س��ه 
روز ترخيص مي ش��وند، اين در حالي اس��ت كه به گفته وارد كنندگان، 
محموله هاي وارداتي ذرت در بنادر جنوب كشور انبار شده اند و ترخيص 
نمي شوند. پيگيري هاي »جوان« حاكي از آنست كه دولت از تخصيص 
ارز به واردات ذرت دان��ه اي در هفته هاي اخير خودداري كرده اس��ت و 
واردكنندگان نمي توانند ذرت هاي انبار شده در گمركات را ترخيص و در 
كشور توزيع كنند.  اين آشفتگي در بازار و ناهماهنگي ميان بانك مركزي 
و وزارت صنعت در حالي اس��ت كه بهمن و اسفندماه، ميزان تقاضا براي 
اين كاال افزايش مي يابد؛ چراكه پرورش دهندگان دام و طيور براي توليد 
شير، گوشت و مرغ مجبورند نياز دام و طيورشان را خريداري و براي ايام 
تعطيالت پايان سال دپو كنند. به گفته دامپروران فروردين و ارديبهشت 
به منظور تأمين گوشت و مرغ مورد نياز بازار، توليد افزايش مي يابد و ناياب 

شدن ذرت در اين ايام آسيب بسياري به توليد گوشت و مرغ مي زند. 
به گفته فعاالن بازار، عدم ترخيص ذرت از بنادر و توزيع آن در كش��ور 
در روزهاي پاياني س��ال، به مرغداران بيش از دامداران لطمه مي زند، 
زيرا در صنعت طيور هيچ جايگزيني براي ذرت نيس��ت، اما دامداران 
مي توانند در جيره غذاي��ي دام ها جو را جايگزي��ن ذرت كنند. از اين 
رو پيش بيني مي شود با كاهش جوجه ريزي در اس��فند و ماه آغازين 
س��ال به دليل نبود نهاده ها يا گراني قيم��ت آن، ب��ازار در ايام نوروز 
و ماه مب��ارك رمضان ب��ا كاهش توليد مواجه ش��ود. اين ش��رايط در 
حالي اس��ت كه بازار آزاد و داللي با قيمت هاي ه��زار و 800 تا 2 هزار 
تومان رون��ق گرفته و فقط ذرت دولتي و وارداتي ناياب ش��ده اس��ت. 

 اصناف:  با نمايشگاه بهاره مخالفیم
 اما برگزار می کنیم

دبي�ر اتاق اصن�اف تهران ب�ا بيان اينكه واحدهاي س�طح ش�هر 
ت�وان پاس�خگويي ب�ه ني�از جامع�ه را دارن�د، گف�ت: اصن�اف 
ب�ا برگ�زاري نمايش�گاه هاي فصل�ي مخال�ف اس�ت، ام�ا بنابر 
تكلي�ف قانون�ي، نمايش�گاه هاي به�اره را برگ�زار مي كن�د. 
علي فاضلي در گفت و گو با ايس��نا، در رابطه با برگزاري نمايشگاه هاي 
فصلي گفت: اكث��ر مديران صنوف ب��ا برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره 
يا نمايش��گاه هاي صنفي مخالفند، اما اتاق اصن��اف تكليف حقوقي و 
قانوني خود را انجام مي دهد و اين مخالفت به دليل آن است كه تعداد 
قابل توجهي واحد صنفي در سطح شهر وجود دارد كه توان پاسخگويي 
به نياز مردم را دارند و از س��وي ديگر محل برگزاري نمايش��گاه هاي 
فصلي مناسب نيست. دبير اتاق اصناف تهران ادامه داد: اگر در برگزاري 
نمايشگاه هاي بهاره امكانات و خدمات مناسب به مردم ارائه شود، اصناف 
مخالفتي با برگزاري نمايشگاه هاي فصلي نخواهد داشت. وي تأكيد كرد: 
در برگزاري اين نمايشگاه ها نظارت بر قيمت گذاري و ارائه كاالي توليد 

داخل مرغوب با جديت پيگيري خواهد شد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2129613321كنترلخوردگيتكينكو
227901103ريختهگريتراكتورسازيايران

12516596داروسازيزهراوي
12579599پتروشيميشازند
379901809پشمشيشهايران

342111629مليسربورويايران
325961552حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

764523640لنتترمزايران
444652117بورسكااليايران

400771908شيرپاستوريزهپگاهخراسان
17161817دادهپردازيايران

14054669لبنياتكالبر
12668603صنايعپتروشيميكرمانشاه

227321082خدماتانفورماتيك
281981342پتروشيميخراسان
634413019پتروشيمينوري

15530739ايراندارو
10975522كارخانجاتتوليديشيشهرازي

18481879سيمانبجنورد
304941450قندهكمتان

17121814حملونقلتوكا
753383580سالمين

240601143فوالدخراسان
459262181گروهصنعتيبوتان

768713630فرآوردههاينسوزپارس
16364772پتروشيميشيراز

12256577توريستيورفاهيآبادگرانايران
232851094كارخانجاتقندقزوين

21261998كاشيالوند
10361486گروهمديريتسرمايهگذارياميد

257881209كنترلخوردگيتكينكو
18631872سيمرغ

239661121سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
15120703صنايعآذرآب
15707730ليزينگايران

4074189ليزينگصنعتومعدن
367731705پليپروپيلنجم-جمپيلن

670123107خوراكدامپارس
430381989گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

277771280باما
319561468كشتوصنعتپياذر

10715491ايرانارقام
342371567كارخانجاتتوليديشهيدقندي

11438522پگاهآذربايجانغربي
6020274سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

18589843لعابيران
504182277بورساوراقبهادارتهران

19638885كالسيمين
4977223مهركامپارس
21431960پارسمينو

11018487گروهداروييسبحان
18897829گروهصنعتيسپاهان

1201195253دشتمرغاب
20232881سرمايهگذاريساختمانايران

3478149صنايعريختهگريايران
17575749فرآوريموادمعدنيايران

258351094فوالداميركبيركاشان
5990244سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

5332214ليزينگايرانيان
19133767كشاورزيودامپرويمگسال
341671344توليديفوالدسپيدفرابكوير

13683532سبحاندارو
386211479سيمانخاش
646052471توليديمهرام

6747258كارتاعتباريايرانكيش
275031029نيروترانس

540272009رادياتورايران
10430384توسعهمعادنرويايران

288761056پتروشيميپرديس
383721349پارسالكتريك

540821890الميران
20036695فروسيليسايران

354601219شهدايران
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