
روز گذشته،  دو فوريت طرحي با عنوان »جهش 
توليد و تأمين مسكن« به تصويب نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي رس�يد كه در صورت 
تصويب نهايي يك�ي از بزرگ ترين طرح هاي 
اقتصادي كشور در 10سال اخير خواهد بود. در 
اين خصوص جمعي از پژوهشگران اقتصادي 
در نامه اي به رئيس مجلس ب�ا تأكيد بر اينكه 
اجراي طرح »جهش توليد و تأمين مس�كن« 
منجر ب�ه ت�ورم بيش�تر و تش�ديد نابرابري 
مي شود، خواستار لغو دو فوريت آن شده بودند. 
اگرچه مسكن تابعي از عرضه و تقاضاست، اما طي 
سال هاي گذشته مطابق نياز جامعه مسكن توليد 
و عرضه نشده اس��ت و اين مسئله وضعيت فعلي 
بازار مس��كن را ايجاد كرده، به همين دليل خيل 
عظيمي از متقاضيان مسكن به وجود آمده است. 
در سال جاري آشفتگي بازار مس��كن و افزايش 
قيمت ها براي مالكان و مستأجران مشكل آفرين 
ش��د، در حالي كه ۳تا ۶ ميليون مسكن خالي در 
كش��ور وجود دارد، دولت ت��اش مي كند با اخذ 
ماليات سنگين به صاحبان اين خانه ها را مجاب به 
اجاره يا فروش كند. همزمان نمايندگان مجلس 
نيز طرحي را ب��ا عنوان »جهش تولي��د و تأمين 
مسكن«با قيد دو فوريت به تصويب رساندند. بنا بر 
مطالعات انجام شده از سوي كارشناسان مختلف 
به ويژه مركز پژوهش ها، نياز به بيش از ۹۰۰هزار 
واحد مسكوني در سال اعام شده است. از اين رو 
نمايندگان مجلس با اعتقاد به اينكه مس��كن به 
دليل نداشتن برنامه تكليفي از سوي دولت به يكي 
از چالش هاي مهم كشور تبديل شده است، طرح 
فوق را مطرح و دوفوريت آن به تصويب رساندند. 
به گفته نماين��دگان، ارائه تس��هيات بانكي كم 
بهره، كم و كيف ارائه مجوز نظام مهندسي، تأمين 

تأسيسات زيربنايي و روبنايي، نحوه اخذ ماليات، 
تهيه مصالح ارزان قيمت، تكميل باقيمانده مسكن 
مهر و. . . در بيش از ۱۵ جلسه رسمي كميسيون 
عمران با حضور كارشناسان و با رويكرد استفاده از 
فناوري نوين مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت 

به طرح مذكور رسيد.  
  مخالفت مجلس با س�لب فوريت از طرح 

جهش و رونق توليد مسكن
احم��د اميرآبادي عض��و هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اس��امي در توضيح علت تقاضاي سلب 
يك فوريت از طرح جهش توليد و تأمين مسكن 
اظهار كرد: »اين طرح بايد به كمك دو وزارتخانه 
راه و شهرسازي و اقتصاد اجرايي شود و با توجه به 
اينكه دو فوريت آن تصويب شده نظر برخي اعضاي 
دولت اين است كه در اين مدت كميسيون عمران 
نتوانسته به جمع بندي برس��د. وزير اقتصاد بيان 
كرده با توجه به اينكه بانك ها متولي اجراي بخشی 
از اين طرح هستند با دادن فرصت بيشتر جلساتي 
براي هماهنگي برگزار شود تا براساس آن منابع 

بانك ها براي پشتيباني از طرح اختصاص يابد.«
وي ادامه داد: »مجلس شوراي اسامي با تصويب 
دو فوريت موضع خود را درباره  اهميت حل مشكل 
مسكن اعام كرد، اما موضوع بر سر آن است كه ما 
مجري قانون نيستيم و دولت بايد آن را اجرا كند، 
پس هماهنگي بين دو ق��وه مقننه و مجريه براي 

اجراي اين طرح ضروري است.«
اين نماينده مجلس شوراي اسامي توضيح داد: 
»اين نگراني وجود دارد كه شوراي نگهبان ايراد 
اصل ۷۵ درباره بار مالي ايجاد شده به دولت را به 
اين طرح وارد كند و بعد م��ا بخواهيم براي رفع 
ايراد ش��وراي نگهبان با دولت هماهنگ ش��ويم. 
بهتر است قبل از آن هماهنگي هاي الزم صورت 

گيرد تقاضا آن است كه يك فوريت سلب شده و 
ظرف يك هفته آينده كميسيون عمران جلسه اي 
با وزير اقتصاد و مس��ئوالن بانك ها برگزار كند.« 
عليرضا سليمي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اس��امي در مخالفت با تقاضاي سلب دو فوريت 
اظهار كرد: »عمده استدالل تقاضاكنندگان اين 
اس��ت كه فوريت سلب ش��ده تا دولت و مجلس 
شوراي اسامي هماهنگ شوند. سؤال اين است 
كه آيا دولت در طول هفت سال گذشته برنامه اي 
براي بهبود وضعيت مسكن داشته كه تازه بعد از 
طرح مجلس شوراي اسامي مي خواهد هماهنگ 
ش��ود؟ اصًا بانك مركزي و دو وزارتخانه اقتصاد 
و راه و شهرسازي در جهت س��اماندهي مسكن 
چه برنامه اي دارند؟ م��ا در مجلس طرح ماليات 
بر خانه هاي خالي را تصويب كرديم تا با افزايش 

عرضه شتاب قيمت كم شود.«
در نهايت نمايندگان با ۶۱ رأي موافق، ۱۰۷ رأي 
مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده 
حاضر در مجلس ش��وراي اس��امي با سلب يك 
فوريت از ط��رح دو فوريتي جهش توليد و تأمين 
مسكن موافقت نكردند. بررسي كليات اين طرح به 
جلسه بعدي مجلس شوراي اسامي موكول شد. 
مخالفت جمعی از پژوهشگران اقتصادی 

با دو فوريتی بودن طرح
 در اين خصوص جمعي از پژوهشگران اقتصادي 
در نامه اي به محمدباق��ر قاليباف، رئيس مجلس 
ش��وراي اس��امي با اش��اره به دغدغ��ه مندي 
نماين��دگان مجلس ك��ه منجر ب��ه تدوين طرح 
»جهش توليد و تأمين مس��كن« ش��ده اس��ت، 
خواستار لغو دو فوريت آن شدند؛ چراكه معتقدند 
تصويب و اج��راي اين طرح در ش��كل فعلي آن 
با مخاطرات بزرگي همراه اس��ت كه ضمن عدم 

توفيق در حل پايدار مس��ئله مسكن، مي تواند به 
تورم بيش��تر و تش��ديد نابرابري در توزيع ثروت 

انجاميده و ناقض اهداف اوليه آن شود. 
در اين نامه به مشكات نظام تأمين مالي اين طرح 
اشاره كرده و آورده اند، اين طرح داراي اشكاالت 
متعدد در نظام تأمين مالي است كه بزرگ ترين 
مش��كل آن در نحوه تأمين منابع الزم براي اين 
طرح اس��ت. در اين طرح بانك ها موظف شده اند 
حجم تس��هيات اعطايي به بخش مس��كن را تا 
۲۵درصد از كل تس��هيات افزايش دهند كه با 
فرض رشد ۲۰درصدي تسهيات در سال آينده، 
حجم آن برابر ۳۰۰هزار ميلي��ارد تومان خواهد 
بود. با توجه به اينكه منابع موجود در نظام بانكي 
به دليل ركود اقتصادي و مضيقه بسياري از صنايع 
قفل شده است و منابع اختصاص يافته به توليد 
نيز دچار محدوديت هاي جدي است، تحقق اين 
حجم از تس��هيات براي بخش مسكن الجرم يا 
بايد از طريق كاهش سهم باقي بخش هاي اقتصاد 
حاصل شود يا با افزايش ش��ديد نقدينگي؛ اولي 
موجب ضربه به بدنه نحيف توليد كشور مي گردد 
و دومي باعث افزايش شديد تورم و فشار بر اقشار 

ضعيف كشور. 
طبيعتاً به داليل مختلف امكان كاهش تسهيات 
بخش هاي مختلف وجود نداشته و تأمين مالي اين 
طرح صرفاً با افزايش نقدينگي و با ايجاد تورم هاي 
باال ممكن خواهد شد. امري كه خصوصاً در شرايط 
فعلي اقتصاد ايران فشار بيش��تري بر نرخ ارز و بر 
اقتصاد ايران بار خواهد كرد و كمر توده مردم را زير 

بار سنگين تورم بيش از پيش خم خواهد كرد. 
به گفته اين پژوهشگران، از مهم ترين آسيب هاي 
ديگ��ر ط��رح پيش��نهادي به كارگي��ري اي��ده 
شكست خورده و فسادآميز قيمت گذاري در تأمين 
مصالح اصلي س��اختماني اس��ت. قيمت گذاري 
دستوري مصالح ساختماني از س��ويي منجر به 
ايجاد يك بوروكراس��ي مضاعف و فسادانگيز و از 
سوي ديگر منجر به كاهش كيفيت مصالح و اجرا 
و در نتيجه مخاطرات ساختمان هاي ناايمن براي 
اقش��ار غيرمتمول كه مخاطبان اصلي اين طرح 

هستند، خواهد شد. 
متأسفانه بررس��ي يكي از بزرگ ترين طرح هاي 
اقتصادي در كميس��يون عمران در ش��رايطي به 
اتمام رس��يده است كه بس��ياري از اقتصاددانان 
كش��ور هنوز حتي از وجود چنين طرحي مطلع 

نيستند. 
بنابراين درخواست امضاكنندگان نامه حاضر آن 
است كه نمايندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد 
كشور نسبت به حذف دوفوريت آن اقدام نموده و 
جزئيات مصوبه كميسيون و مستندات پشتيباني 
آن را منتشر نمايند تا ضمن بررسي كارشناسي 
اين طرح، فرصت بهبود بخش مس��كن با كمك 

ديدگاه صاحبنظران فراهم   آيد. 
بهرنگ كمالي )هيئت علمي دانشگاه خاتم(، سيد 
مهدي حسيني دولت آبادي )پژوهشگر اقتصاد(، 
علي س��رزعيم )هيئ��ت علمي دانش��گاه عامه 
طباطبا(، ميثم خس��روي )پژوهش��گر اقتصاد(، 
علي دادپي )هيئت علمي دانشگاه سنت ادواردز 
در تگزاس امري��كا(از امضاكنن��دگان نامه فوق 

هستند.
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تصویب دو فوریت طرح »جهش تولید و تأمین مسکن« در مجلس
دولت و جمعی از پژوهشگران اقتصادی خواستار لغو دوفوريت طرح شده بودند

  گزارش  یک

 بالتکلیفي وزارت صمت
 صداي تولیدكنندگان را درآورد

وزارت صنع�ت، معدن و تج�ارت )صمت( بيش از چهار ماه اس�ت 
كه با سرپرس�ت اداره مي ش�ود و اين موضوع باع�ث انتقاد خانه 
صنعت، مع�دن و تجارت ايران ش�ده، به طوري كه هيئت رئيس�ه 
اين تش�كل طي بيانيه اي از رئيس جمهور خواس�ته معرفي وزير 
صمت را به عن�وان اولين دغدغه و اولوي�ت كاري خود تلقي كند. 
اواخر ارديبهشت ماه و بعد از جلسه س��تاد تنظيم بازار در پي افزايش 
قيمت نجومي خودرو و اتخاذ تصميمات جدي��دي در رابطه با قيمت 
خودرو مبن��ي بر افزاي��ش ۲۳درصدي قيم��ت خودروهاي س��ايپا و 
۱۰درصدي محصوالت ايران خ��ودرو، رئيس جمهور با صدور حكمي 
حسين مدرس خياباني را به عنوان سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منصوب كرد و رض��ا رحماني را از رأس اي��ن وزارتخانه كنار 
گذاش��ت. البته حواش��ي آن روزها حاكي از آن بود كه علت بركناري 
رحماني جدال بر س��ر تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه 
رحماني در انجام اين وظيفه ن��اكام مانده بود، اما بعد ه��ا بعد از ورود 
حسين مدرس خياباني به ساختمان س��ميه، رضا رحماني همچنان 
در جلسات سرپرست حضور داشت و به عنوان مشاور خياباني را كمك 
مي كرد، اما برخاف انتظارها، مدرس خياباني نتوانس��ت رأي اعتماد 
مجلس را به دس��ت آورد و اين بار جعفر س��رقيني، معاون سابق امور 
معادن و صنايع معدني وزارت صمت، به عنوان سرپرست اين وزارتخانه 

منصوب شد. 
حاال بيش از يك ماه از اداره وزارت صمت با سرپرس��ت دوم مي گذرد، 
اما هنوز خبري از معرفي وزير نيست. بنابراين باتكليفي بلندمدت اين 
وزارتخانه عريض و طويل از طرفي گمانه زني هايي مبني بر البي گري 
براي انتخاب وزير را در رس��انه ها ايجاد و فع��االن اقتصادي را گله مند 
كرده اس��ت. تا جايي كه هيئت رئيس��ه خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران طي بيانيه اي نسبت به احتمال افزايش مشكات توليدكنندگان 
و نابساماني ها در صورت ادامه اين روند هشدار داده و از رئيس جمهور 
خواس��ته معرفي وزير صمت را به عنوان اولين دغدغه و اولويت كاري 

خود تلقي كند. 
 

 كاهش جوجه ریزي
 به علت تأمین نشدن نهاده طیور

جوجه ري�زي  حج�م  نهاده ه�ا،  تأمي�ن  ع�دم  دلي�ل  ب�ه 
ب�ه  م�اه  در  قطع�ه  12۵ميلي�ون  از  اخي�ر  م�اه  دو  در 
اس�ت.  ك�رده  پي�دا  كاه�ش  قطع�ه  110ميلي�ون  ت�ا   10۵
حبيب اس��داهلل نژاد در گفت وگوي اختصاصي با صدا و سيما با اشاره به 
اينكه افزايش هزينه هاي توليد، انگيزه هاي مرغداران براي جوجه ريزي 
را كاهش داده اس��ت، افزود: برخي واحدها، جوجه ريزي را به حداقل 

رسانده و برخي نيز متوقف كرده اند. 
نايب رئيس كانون مرغداران گوشتي گفت: حجم جوجه ريزي در دو ماه 
اخير از ۱۲۵ ميليون قطعه در ماه، به ۱۰۵تا ۱۱۰ميليون قطعه كاهش 
پيدا كرده كه اين كاهش به واسطه كمبود نهاده هاي دامي و چالش هاي 

موجود در راه تأمين آن است. 
وي اضافه كرد: اين موضوع در ماه هاي پيش رو بر ميزان مرغ موجود در 

بازار تأثير منفي مي گذارد و بازار را با مشكل كمبود مواجه مي كند. 
آقاي اسداهلل نژاد با بيان اينكه قيمت مرغ زنده در بازار بين ۱۲ هزار و 
۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنين قيمت مرغ گرم ۱8 هزار تومان 
اس��ت، گفت: قيمت مرغ در روز هاي اخير كاهش هزار توماني در بازار 
داشته كه اين نه به واسطه كاهش هزينه هاي توليد بلكه به دليل كاهش 

تقاضاست كه معموالً در پايان شهريورماه با آن مواجه مي شويم. 
وي افزود: در حال حاضر هزينه هاي توليد به قدري باال رفته است كه 
توليد مرغ گرم ب��راي مرغداران چيزي حدود ۲۳ ه��زار تومان هزينه 
دارد، اما در بازار ح��دود ۱8هزار تومان به فروش مي رس��د كه اين به 

معناي ضرر مرغدار است. 
نايب رئيس كانون مرغداران گوش��تي گفت: قيمت مصوب ۱۵هزار و 
۵۰۰ تومان براي مرغ گرم كه توس��ط س��تاد تنظيم بازار تعيين شده 
مربوط به زماني اس��ت كه همه نهاده ه��ا با قيمت مصوب به دس��ت 
مرغداران برسد در حالي كه هم اكنون سويا كه قيمت مصوب آن ۲هزار 
و ۴۵۰تومان است با قيمت ۱۳ هزار تومان از بازار آزاد تأمين مي شود. 

آقاي اس��داهلل نژاد ادامه داد: در بهترين حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده ها 
براي مرغداران ب��ا قيمت مص��وب تأمين مي ش��ود و توليدكنندگان 
مجبورند حدود ۶۰ درص��د نهاده ها را از ب��ازار آزاد تهيه كنند كه اين 
موضوع هزينه هاي توليد براي مرغداران را به ش��دت باال برده و انتظار 

مي رود دستگاه هاي مربوطه براي اين موضوع چاره انديشي كنند.

 اشتغالزایي براي ۲۵۳ هزار روستایی  
از محل صندوق توسعه ملی  

آم�ار 2/۵ س�اله ط�رح اش�تغال روس�تايي و عش�ايري از 
اس�ت،  مل�ي حاك�ي  توس�عه  مح�ل تس�هيالت صن�دوق 
ح�دود 1۳۷ ه�زار كس�ب و كار ب�ا پيش بين�ي اش�تغالزايي 
ب�راي ح�دود 2۵۳ه�زار نف�ر از اي�ن وام بهره من�د ش�ده اند. 
برنامه اشتغال روستايي و عشايري از سال ۹۶ با مجوز از رهبري براي 
دريافت ۱/۵ ميليارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملي در دستور 
كار قرار گرفت و اين برنامه پس از ارائه اليحه از سوي دولت و تصويب در 
مجلس شوراي اسامي از اواخر سال ۹۶ با اولويت پرداخت تسهيات 
و تأمين سرمايه در گردش كسب و كارهاي موجود در مناطق مرزي، 
عشايري و روستايي و همچنين ايجاد مش��اغل جديد در اين مناطق، 
رسماً عملياتي شد.  در قالب برنامه اشتغال روستايي عاوه بر اختصاص 
معادل ريالي ۱/۵ ميلي��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي، چهار 
مؤسسه عامل كشاورزي، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و پست 
بانك به عنوان مؤسسات عامل مجري اين طرح مكلف شدند به تناسب 
منابع تخصيصي از محل صندوق توس��عه ملي، نسبت به تأمين منابع 

براي اجراي اين برنامه اقدام كنند. 
بر اس��اس اين گزارش، نرخ مصوب تس��هيات اين طرح براي مناطق 
روستايي و عشايري مرزي ۴درصد، براي مناطق روستايي و عشايري 
غير مرزي۶ درصد و براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
مستقر در نواحي صنعتي و شهرهاي زير ۱۰هزار نفر جمعيت معادل 
۱۰درصد است.  حداكثر مبلغ تسهيات اش��تغال روستايي، بسته به 
توجيه پذيري طرح تا س��قف ۱۵۰ ميليارد ريال اس��ت و بازپرداخت 
تسهيات اشتغال روستايي، به تشخيص مؤسسه عامل و حداكثر داراي 
دوره تنفس يك ساله است. ضمن آنكه هر واحد روستايي براي يك طرح 

فقط يك بار مي تواند از تسهيات اشتغال روستايي استفاده كند. 
    آخرين وضعيت طرح اشتغال روستايي و عشايري

در اين بين، آنطور كه اطاعات مركز آمار و اظهارات مسئوالن وزارت 
كار نشان مي دهد، از زمان اجراي اين طرح، سهم اشتغال روستايي از 
كل سبد اشتغال كشور از ۳درصد به حدود ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده 
است.  كارنامه اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري طي ۲/۵ سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه تاكنون بيش از ۱۶۳ ژهزار طرح توجيهي 
كسب و كار از س��وي متقاضيان به سامانه كارا )س��امانه ثبت تقاضاي 
تسهيات اشتغال( ارائه ش��ده اس��ت كه از اين ميزان پس از بررسي 
طرح ها توسط كارگروه هاي ملي، استاني و همچنين بانك ها در نهايت 
تاكنون ۱۳8 هزار و ۷۲۲ طرح به ارزش حدود ۱۲ هزار و ۷۵۲ ميليارد 
تومان تأييد و مصوب شده است. از بين طرح هاي تأييد شده، تاكنون 
تسهيات ۱۳۷ هزار و ۱۰۹ طرح طي دو س��ال گذشته از سوي چهار 

مؤسسه عامل پرداخت شده است. 

رئي�س انجم�ن ن�وردكاران ب�ا بي�ان اينكه 
مافياي گس�ترده در ف�والد اج�ازه صادرات 
محص�والت نهاي�ي و ف�روش ش�مش در 
داخ�ل را نمي ده�د، گف�ت: »ب�ه خاط�ر 
ع�دم اج�راي مصوب�ات، ن�وردكاران 2هزار 
ديده ان�د.« خس�ارت  توم�ان  ميلي�ارد 

سيداحمد رضوي نيك، رئيس انجمن نوردكاران 
فوالدي در مورد محدوديت تازه اي كه از س��وي 
وزارت صم��ت براي صادرات فوالد ايجاد ش��ده، 
اظهار داشت: »طبق مصوبات ستاد تنظيم بازار، 
۶۰درصد مواد اوليه و فوالد خام )شمش و بيلت( 
بايد در بورس كاال عرضه ش��ود ك��ه ماهانه يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار تن با توج��ه به حجم توليد 
داخل در سال جاري مي شود؛ آمار وزارت صمت، 
گمرك، انجمن فوالد و نوردكاران نشان مي دهد 
كه اين مصوبه به نحو مطل��وب و صحيح انجام و 
اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخاف مصوبات 
و دس��تورالعمل ها اقدام به صدور بخشنامه هاي 
متعدد كرده و در اين راس��تا چندين بخش��نامه 

صادر شده كه هر يك ديگري را نقض مي كند.«
وي گف��ت: »ب��ه دلي��ل ع��دم ايف��اي تعهدات 
فوالدسازان در عرضه ش��مش از اول سال جاري 
تاكنون نوردكاران به ص��ورت ماهانه ۷۵۰ هزار 
تن و در مجموع ۳/۵ ميليون تن از توليد بازمانده 
و حدود ۳ هزار ميليارد تومان خس��ارت مالي به 
نوردكاران وارد شده است. تمام اين خسارات به 
خاطر عدم رعايت كامل مصوب��ات و عدم ايفاي 
تعهدات به ميزان الزم توسط فوالدسازان است.«

    ع�دم ايف�اي تعهد ۵۸ درص�دي فوالد 
سازان

رئيس انجمن ن��وردكاران فوالدي اي��ران افزود: 
»فوالدس��ازاني كه بايد ۶۰درصد م��واد اوليه ما 
را تأمين كنند، از اول سال تاكنون ۴ ميليون تن 
كسري عرضه داشته اند و طبق اعام متوليان عدم 
ايفاي تعهد فوالدسازان تا ۱۹ مردادماه ۴۲ درصد 

بوده، در حالي كه درص��د ايفاي تعهد نوردكاران 
۲۰۵ درصد بوده است.«

وي ادامه داد:» در واقع شركت هاي نوردي از اول 
فروردين تا پايان مرداد توانس��ته اند يك ميليون 
و ۱۶۰ هزار تن از بورس كاال ش��مش بخرند، در 
حالي كه اين ميزان بر خاف مصوبات بوده است. 
اين يك ميليون و ۱۶۰ هزار تن حدود يك پنجم 
مواد اوليه مورد نياز نوردكاران بوده، اما با اين حال 
در همين مدت نوردي ها يك ميليون و ۴۲۷ هزار 
تن محصول به بورس كاال عرضه كرده اند؛ يعني 
آن سقف ۶۰ درصد را رد و تا ۲۰۵ درصد عرضه به 

بورس داشته اند.«
    ه�دف فوالدي ه�ا از ابط�ال عرضه در 

بورس
رضوي نيك افزود: »اين آمار نش��ان دهنده اين 
اس��ت كه ش��ركت هاي توليدكننده ش��مش و 
فوالدسازان ميزان حجم ابطالي در بورس كاال را 
در روزهاي بعد از عرضه با ۲۵ تا ۳۰ درصد باالي 

قيمت صادراتي ايران و تحويل فوري به نوردكاران 
فروخته اند و نوردكاران به دليل نياز به مواد اوليه 

ناچار به خريد خارج از شبكه شده اند.«
وي ادامه داد: »با توجه به اينكه عرضه آن محصول 
منوط به دو ماه آينده است، فوالدي ها با استفاده 
از حق مالكانه و س��هام خود در بورس كاال زماني 
كه قيمت كشف ش��ده را ابطال مي كنند، قيمت 
پايه عرضه در هفته بعد، قيمت نهايي مي ش��ود 
و روز بع��د از معامات، معامات ابطال ش��ده را 
همان واحدهاي توليدي شمش با شرط تحويل 
فوري خارج از شبكه به نوردكاران مي فروشند كه 
اين مس��ئله به صورت صددرصدي در بازار تأثير 
نامناسب و منفي داشته و موجبات ايجاد حباب 
قيمتي و گراني محصوالت را دارد.« رئيس انجمن 
نوردكاران فوالدي ايران گفت: »وقتي عرضه به 
صورت مهندسي و قطره چكاني انجام مي شود، 
در پي آن شاهد مهندس��ي قيمت نيز هستيم به 
گونه اي كه در مقاطعي اين محصول حتي باالي 

۴۲ درصد از قيمت فوب جهاني و صادرات شمش 
ايران در داخل كشور و خارج از شبكه عرضه شده 
است.«  رئيس انجمن نوردكاران فوالدي ايران در 
ادامه افزود: »س��ه نفر از سهامداران اصلي بورس 
كاال يعني عمده س��هام، متعلق به فوالد مباركه، 
ذوب آهن و فوالد خوزستان است يعني از قدرت 
حاكميتي و مالكانه در ب��ورس كاال برخوردارند 
و هم از قدرت مالي. در واقع س��ه كرس��ي از پنج 
كرسي براي اين سه شركت است وشركت بورس 
كاال عمًا و رسماً فقط در جهت حفظ منافع اين 
سه شركت دولتي و بزرگ تمركز كرده و به رسالت 
خود يعني »عرضه ش��فاف كاالو عدم تبعيض« 
عمل نمي كند. اين دوگانه نگري در بورس باعث 

شده عرضه ها در بورس اختياري باشد.«
وي افزود: »قانون گذار كف و سقف قيمتي حجم 
عرضه در بورس را مشخص كرده و به دليل عدم 
رعايت حجم عرضه از ناحيه فوالد سازان عرضه در 
بورس قطره چكاني و موجب حباب قيمتي بعضاً 
بين ۱۷ تا ۳۲ درصد باالي س��قف صادراتي مواد 
خام ايران شده است.« رضوي نيك اظهار داشت: 
»فروش ش��مش در بورس كاال به صورت پيش 
پرداخت و نقدي است، اما تحويل عمدتاً مدت دار 
و بالغ بر دو ماه است، از اين رو ۳درصد هزينه مالي 
به دليل خواب سرمايه به خريدار شمش اجحاف 
مي ش��ود و از س��ويي ديگر با توجه به تحميل ۵ 
درصد هزينه اضافي به خري��دار به دليل قيمت 
فوب، نوردكاران شمش را در ايران 8درصد باالتر 
از نرخ جهان��ي در قيمت پايه ب��ورس به انضمام 

رقابت ايجاد شده خريداري مي كنند.«
رئيس انجمن ن��وردكاران فوالدی اف��زود: بر اثر 
عرضه مس��كن مواد اوليه در بورس كاال و توزيع 
خارج از شبكه مواد اوليه مورد نياز توسط عوامل 
دالالن و مافي��ا، رانتی برابر ماهان��ه حداقل هزار 
ميلياردتومان ايجاد ش��د ك��ه در جيب دالالن 

می رود. 

فوالدسازان 3هزار ميليارد تومان به نوردكاران ضرر زدند
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد
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