
اگرچ�ه در ابت�دا ب�ه گون�ه اي تصور ش�د كه 
قرار اس�ت ب�ا آزاد س�ازي واردات خ�ودروي 
ارزان قيمت و باكيفيت، 30درصد از حق امتياز 
بازار انحصاري، توليدكنندگان داخلي س�لب 
شود تا هم بازار خودرو داخلي به تعادل برسد 
و هم توليدكنندگان داخل�ي از جاده انحصار 
به جاده رقابت هدايت شوند، اما به گفته وزير 
صنعت، معدن و تجارت، دولت در حال حاضر 
برنامه اي براي واردات خودرو ندارد و رسيدن 
به توليد ساالنه 3ميليون خودرو براي افق چهار 
ساله خودروسازي كشور را ترسيم كرده است. 
بي��ش از 95 درص��د ب��ازار خ��ودرو در انحصار 
خودروس��ازان داخلي اس��ت و آن بخشي هم که 
مربوط به واردات مي ش��ود، عموم��اً در محدوده 
قيمتي اس��ت که تنها اش��خاص طبق��ات باالي 
جامعه توان اقتصادي حضور در اين بازار را دارند. 
بدين ترتيب عمده بازار خودرو با محدوده قيمتي 
100 تا 2ميلي��ارد تومان در اختيار خودروس��از 
داخلي اس��ت. ابتداي س��ال اخب��اري در جامعه 
منتش��ر ش��د که يك فعال صنعت غذا قرار است 
در حوزه صنعت خودرو ورود کن��د، پيش از اين 
نيز صحبت هايي در مورد تش��كيل قطب س��وم 
خودروسازي در کشور منتشر ش��ده بود، در پي 
مطرح شدن اين اخبار در جريان مواضع مقامات 
دولت سيزدهم اينگونه تصور شد که قرار است در 
کنار قطب سوم خودروسازي داخلي، کمي از در 

واردات خودرو به روي خودروهاي خارجي گشوده 
شود تا کل خودروسازي داخلي در جريان رقابت با 
خودروسازان خارجي قرار گيرد، اما شرايط نشان 

از آن دارد که واردات خودرو منتفي است. 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين با بيان 
اينكه دولت در حال حاضر برنامه اي براي واردات 
خودرو ندارد، اف��زود: وزرات صمت براي صنعت 
خودروسازي کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله 

با توان داخلي مشخص کرده است. 
وي با اعالم اينكه هر دو برنامه به صورت همزمان از 
مهر امسال آغاز مي شود، گفت: برنامه کوتاه مدت 
با هدف رسيدن به اهداف تعيين شده تا پايان سال 

ترسيم شده است. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت، کاهش قيمت 
همزمان با افزايش توليد و کيفيت و اجراي تعهدات 
خودروس��ازان را از جمله اه��داف وزارت صمت 
بشمرد و گفت: رسيدن به توليد ساالنه 3ميليون 
خودرو براي افق چهار س��اله خودروسازي کشور 

ترسيم شده است. 
وي افزود: صنعت خودروسازي و سياست هاي آن 
موضوعي وسيع و مهم است که بيشتر در مورد آن 

اطالع رساني خواهد شد. 
گفتني است، قرار اس��ت موضوع واردات خودرو 
امروز در صحن علني مجلس ش��وراي اس��المي 

بررسي شود. 
طبق تبصره 4 ماده »4« طرح ساماندهي خودرو 

که از سوی مجلس پيگيري مي شود، هر شخص 
حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو 
يا قطعات خودرو يا ساير کاالها و خدمات مرتبط 
با انواع صناي��ع نيرومحرکه يا از طري��ق واردات 
بدون انتقال ارز نس��بت ب��ه واردات خودرو تمام 
برقي يا دونيرويي )هيبري��دي( يا واردات خودرو 
بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي »ب« و باالتر يا 
داراي شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر برحسب 
گواهي هاي استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي 
خود اقدام کند. نبايد هيچ تعه��د ارزي جديدي 
براي دولت ايجاد ش��ود و همچنين سقف تعداد 
خودروهاي مجاز وارداتي، هر ش��ش ماه يك بار 
توسط ش��وراي رقابت و براس��اس ميزان کمبود 
عرضه نس��بت به تقاضاي مؤثر خودروي سواري 

طي يك سال گذشته تعيين مي شود. 
   جزئي�ات ط�رح واردات خ�ودرو ب�ا ارز 

اشخاص
روح  اهلل ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع مجلس 
در گفت  و گو با ف��ارس، درباره طرح س��اماندهي 
صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه طرحي هم اکنون 
در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگاه توليد داخل 
به  ميزاني باشد که تقاضاي داخلي را پوشش دهد، 
مس��ئله واردات نيز به  ش��كل پيش فرض منتفي 
خواهد ش��د. البته واردات خودرو نبايد هيچ گونه 
فشار ارزي به کش��ور وارد کند و اين واردات يا از 
محل ارز صادرات��ي يا از محل ارز بدون منش��أ يا 

همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزي براي کشور 
ايجاد نكند. 

عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به برنامه 
مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو گفت: 
طرح مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو 
که يكي از بحث هاي اصل��ي آن عرضه خودرو در 
بورس کاالست، در يك سال اخير در کميسيون 
صنايع مورد بررسي قرار گرفته و متن آن هم  اکنون 
آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اينكه برخالف 
وزير سابق صمت که تمايلي به اجرايي شدن اين 
طرح نداشت، طي صحبت هايي که با آقاي فاطمي 
امين در اين مدت داش��تيم آمادگي خود را براي 

همراهي با اين طرح اعالم کرده است. 
اله ويردي دهقاني، عضو کميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز در اين باره گفت: در حال حاضر عرضه و 
تقاضاي خودرو با يكديگر متناسب نيست و واردات 
خودرو نيز ممنوع است. در نتيجه کمبود عرضه، 
شرايط را براي سوءاستفاده سوداگران و افزايش 

قيمت ها فراهم کرده است. 
  نامه نگاري خودروسازان براي آزادسازي 

قيمت توليداتشان و واردات
ارديبهشت امسال نامه اي با امضاي مديران عامل 
ايران خودرو و س��ايپا و همچني��ن دبير انجمن 
قطعه سازان به رئيس کميسيون صنايع مجلس 
ارائه شد که در آن پيشنهاد قيمت گذاري خودروها 
در قال��ب خودروه��اي عموم��ي و اختصاصي و 
همچنين موافقت خودروس��ازان با آزادس��ازي 

واردات خودرو در اين قالب مطرح شد. 
در اي��ن پيش��نهاد خواس��ته ش��د ت��ا خودروهاي 
عموم��ي يعن��ي خودروهايي ک��ه عموم م��ردم با 
درآم��د کم ي��ا متوس��ط خري��داري مي کنن��د، با 
 فرمول به��اي تمام ش��ده و با در نظر گرفتن س��ود 
5 درص��دي ب��ا تأيي��د و نظ��ارت وزارت صنع��ت 
قيمت گذاري شوند، اما در مورد خودروهاي اختصاصي 
که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجي 
دارند، قيمت گذاري با پيشنهاد هيئت مديره شرکت ها 
و تأييد و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه 

و تقاضاي بازار بايد صورت گيرد. 
در اين نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتي با 
آزادسازي واردات خودرو ندارند و آن را عاملي براي 
بهبود فضاي رقابتي و ايجاد آرامش در بازار و نزد 

مصرف کننده مي دانند. 
اين درخواست خودروسازان به معني کنارگذاشتن 
ش��وراي رقابت از قيمت گذاري خ��ودرو بود اما 
تاکنون چنين اتفاقي نيفت��اده و حتي اخيراً رضا 
شيوا، رئيس شوراي رقابت از اعالم قيمت جديد 
خودروها پس از شهريورماه و بر اساس نرخ تورم 

اعالمي از سوي بانك مرکزي خبر داده است. 
بايد ديد در نهايت تصميم دولت براي ممنوعيت 
واردات خودرو اجرايي مي ش��ود يا طرح مجلس 
براي واردات خودرو با ارز اش��خاص به س��رانجام 

مي رسد؟
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دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو 
 وزير صمت: دولت  برنامه ای برای واردات خودرو ندارد 

مجلس: طرح واردات مشروط خودرو صرفاً برای تنظيم بازار است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

53,6701,120توريستي ورفاهي آبادگران ايران
900-27,250البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
180-9,340سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

21,110590آلومينيوم ايران 
20,60080آلومينيوم ايران 

22,3501,060آلومراد
1,020-24,640كاشي  الوند

20-4,100داروسازي  امين 
1,320-39,170معدني  امالح  ايران 

560-13,940آسان پرداخت پرشين
1,000-19,060سراميك هاي صنعتي اردكان 

1,600-39,750آبسال 
56-2,076بيمه آسيا

320-12,030سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
260-8,030آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

5,7200سرمايه گذاري پرديس
67-1,286صنايع  آذرآب 

74-3,370سايپاآذين 
1,610-40,450معادن  بافق 

28,300740مس  شهيدباهنر
73-2,618بيمه البرز

4,690139سرمايه گذاري بوعلي 
630-12,100باما

60-8,720سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
460-27,150گروه  صنعتي  بارز

320-6,240بيمه دانا
29,29010فجر انرژي خليج فارس
29,500220فجر انرژي خليج فارس

1,73051گروه بهمن 
1,72041گروه بهمن 

104-1,992سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
100-6,160بانك خاورميانه

72-1,375بيمه ملت
3,82014بانك ملت

550-13,920بين  المللي  محصوالت  پارس 
69,040130پتروشيمي بوعلي سينا

3,140-63,810گروه صنعتي بوتان 
15-3,050بانك پارسيان 

40-14,950بانك پاسارگاد
22,530290پست بانك ايران

41,300300گروه دارويي بركت
9-2,277بانك صادرات ايران

133-2,710بين المللي توسعه ساختمان
2,3661بانك تجارت

220-8,090بيمه ما
11,92090چرخشگر

900-17,130كشت  و صنعت  چين  چين
219-4,179توليدي چدن سازان

220-29,870معدني وصنعتي چادرملو
7,28010سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

370-7,050كمباين  سازي  ايران 
119,7505,700كربن  ايران 

27,200210داروسازي  ابوريحان 
350-22,000داده پردازي ايران 

15,600340البرزدارو
16,700260داروسازي زاگرس فارمد پارس

680-32,510داروپخش  )هلدينگ 
100-25,950شيمي  داروئي  داروپخش 

19,56040داروسازي  فارابي 
15,810750داروسازي  جابرابن حيان 

140-5,020داروسازي  كوثر
1,090-45,330دارويي  لقمان 
9,610-182,620معدني  دماوند

1,000-24,360دوده  صنعتي  پارس 
29,2301,390داروسازي  اسوه 

1,250-34,010كارخانجات داروپخش 
32,3701,540درخشان  تهران 
10-42,290دارويي  رازك 
500-18,710سبحان دارو

1,090-20,890داروسازي  سينا
17,660170گروه دارويي سبحان
17,53040گروه دارويي سبحان

21,67070سرمايه گذاري دارويي تامين
280-6,770داروسازي زهراوي 

350-6,720تجارت الكترونيك پارسيان
222-4,222بيمه اتكايي امين
2,200-41,880داروسازي  اكسير
130-17,950فوالد آلياژي ايران

610-27,540فوالد اميركبيركاشان
410-7,930فيبر ايران 

1,180-29,470فوالد خراسان
17,97040فوالد خوزستان
18,260330فوالد خوزستان

920-17,670فنرسازي زر
70-11,190فوالد مباركه اصفهان
90-11,170فوالد مباركه اصفهان

190-6,600فروسيليس  ايران 
1,660-33,990فرآوري موادمعدني ايران 

460-32,400غلتك سازان سپاهان
33,3801,580فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,790-34,030پديده شيمي قرن
210-7,540گروه صنايع بهشهرايران 

183-3,494گلوكوزان 
14,970190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,930-112,760قنداصفهان 
1,690-35,600كارخانجات  قند قزوين 

142-2,711قطعات  اتومبيل  ايران 
930-17,790شهد

1,360-26,010قند لرستان 
238,01011,330گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

440-30,050قند مرودشت 
2,680-51,090قند نيشابور

130-23,590معدني و صنعتي گل گهر
146-2,868بيسكويت  گرجي 

83-2,888گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
440-8,380فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

210-4,003قند ثابت  خراسان 
1,320-36,520گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

90-7,950گلتاش 
161-4,190حمل و نقل بين المللي خليج فارس
690-37,000حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

330-10,140شركت ارتباطات سيار ايران
270-6,500حفاري شمال

110-20,330حمل ونقل توكا
220-9,170داده گسترعصرنوين-هاي وب

890-17,020ايران ارقام 
400-7,650سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,07920ايران  خودرو
230-5,620سرمايه گذاري خوارزمي

21,530210كمك فنرايندامين 
360-6,930خدمات انفورماتيك 

240-13,400بيمه پارسيان
4-4,129گروه پتروشيمي س. ايرانيان

29,1201,380ايران دارو
7,790240جام دارو

113,000310پلي پروپيلن جم - جم پيلن
43,2302,050بورس كاالي ايران

1,880-35,800كابل  البرز
237-4,517گروه صنايع كاغذ پارس
450-34,100صنايع خاك چيني ايران 

8,790-248,740خوراك  دام  پارس 
9,100430فنرسازي خاور

157-2,995كارخانجات توليدي شهيد قندي
9,580-182,200پارس  خزر

4,356207كاشي  وسراميك  حافظ 
23,900570سيمان خوزستان

16,720610الكتريك  خودرو شرق 
120-24,350كيميدارو

13,210130لبنيات  كالبر
19,510920توسعه معدني و صنعتي صبانور
250-22,100سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

134,7106,410كاشي  پارس 
920-17,540ايركا پارت صنعت

44,460390صنعت غذايي كورش
270-83,000پتروشيمي خراسان

124-3,188كارتن  ايران 
650-12,450كاشي  سعدي 

740-16,600كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
610-16,650كالسيمين 

580-14,760صنايع كاغذسازي كاوه 
26,6101,260آريان كيميا تك

 احداث نيروگاه هاي آبي 
از برنامه هاي وزارت نيرو است

اعضاي كميسيون انرژي مجلس در جلسه  با مديران وزارت نيرو بر 
اهميت ساخت نيروگاه هاي مقياس متوسط و كوچك تأكيد كردند. 
به گزارش مهر، به نقل از وزارت نيرو، سيدحس��ن رضوي در جلس��ه 
بررسي وضعيت سد و نيروگاه هاي برق آبي کشور و پتانسيل هاي توسعه 
اين نيروگاه ها که به دعوت کميسيون انرژي و با حضور نمايندگان عضو 
کميسيون برگزار شد، گزارشي از وضعيت فعلي نيروگاه هاي برق آبي 
کشور همچون ظرفيت هاي نصب ش��ده، ظرفيت هاي قابل استفاده و 
پتانسيل هاي موجود براي توسعه نيروگاه هاي برق آبي ارائه کرد و يادآور 
شد: خشكسالي و بارش کم در سال آبي جاري منجر به کاهش استفاده 

مؤثر از نيروگاه هاي برق آبي شده است. 
وي با بيان اينكه اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود، به روزرساني 
طرح هاي فرسوده، افزايش راندمان دستگاه ها و افزايش سطح تكنولوژي 
از جمله اهداف شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران است، افزود: در 
طرح »توسعه و مانع زدايي از صنعت برق کشور« اين موارد دنبال خواهد 
شد تا بتوانيم استفاده بهتري از ظرفيت هاي آبي کشور براي توليد برق 

از منابع آبي داشته باشيم. 
رضوي احداث نيروگاه هاي برق آبي در مقياس متوسط و کوچك را جزو 
برنامه هاي وزارت نيرو دانس��ت و ادامه داد: اين نيروگاه ها حداکثر تا 10 
مگاوات توليد برق خواهند داشت و قابليت احداث در بسياري از استان هاي 
کشور را نيز دارند؛ چراکه مي توان آنها را در طول و مسير انتقال آب احداث 
کرد. در اين جلس��ه همچنين اعضاي کميسيون و مهمانان در خصوص 
حمايت از توس��عه صنعت برق آبي، تأمين منابع مالي اجراي طرح هاي 
اولويت دار برق آبي در اليحه بودجه 1401، فراهم ش��دن زمينه توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير نظير برق آبي در قانون برنامه هفتم توسعه با توجه 
به آينده پيش رو در زمينه کمبود سوخت نيروگاه ها و استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير ترکيبي همچ��ون تلمبه ذخيره اي و مزارع خورش��يدي به 
بحث و تبادل نظر پرداختند. در پايان اين نشست مقرر شد در کميته برق 
کميسيون، موضوعات با تفصيل بيشتري بررسي و حمايت الزم به خصوص 

در فرايند تصويب طرح مانع زدايي از صنعت برق صورت گيرد. 

ركورد قيمتي 13 ساله آلومينيوم 
براي نخستين بار در 13 سال اخير، روزگذشته قيمت آلومينيوم در 
بورس فلزات لندن وارد كانال 3 هزار دالري شد. دليل افزايش قيمت 
آلومينيوم نگراني از تداوم اخالل در عرضه اين فلز اساس�ي به بازار 
بوده و از طرف ديگر چشم انداز تقاضا براي آن همچنان افزايشي است. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، در معامالت روزگذشته در حالي قيمت 
آلومينيوم روند افزايش��ي خود را ادامه داد که طي س��ه هفته گذشته هم 
15درصد رشد کرده بود. اقدامات دولت چين در راستاي پايين آوردن مصرف 
برق و کاهش آاليندگي باعث شده تا توليد آلومينيوم در اين کشور پايين 
بيايد. در عين حال کودتا در گينه به عنوان يكي از بزرگ ترين صادرکنندگان 
بوکسيت يا س��نگ آلومينيوم به بازار جهاني باعث نگراني بازار نسبت به 
مختل شدن عرضه اين مواد اوليه توليد آلومينيوم شده است. توليدکنندگان 
آلومينيوم در اتحاديه اروپا هم با افزايش هزينه ها مواجه شدند، چراکه از يك 
طرف قيمت برق در سطح اين اتحاديه رشد کرده و از طرف ديگر شاهد اعمال 

ماليات بر توليد آالينده کربن از سوي اين اتحاديه هستيم. 

افزايش شديد درآمد شركت هاي كشتيراني
افزاي�ش تقاضا ب�راي حمل و نق�ل دريايي باعث ش�ده ت�ا درآمد 
شركت هاي كشتيراني به باالترين ميزان از سال 2008 تاكنون برسد. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، افزاي��ش تقاضا براي حمل و نقل 
دريايي و اختالل در چرخه تأمين کاال در جهان که زير بار تبعات شيوع 
ويروس کرونا کمر خم کرده، باعث شده تا قيمت حمل و نقل دريايي در 
جهان رشد بااليي را تجربه کند. بر همين اساس شرکت هاي کشتيراني 
در سراسر جهان هم اکنون س��طح درآمدي اي را تجربه مي کنند که از 
سال 2008 تاکنون بي سابقه بوده است. از کشتي هاي کانتينربر گرفته تا 
کشتي هاي باري مخصوص حمل زغال سنگ يا کشتي هايي که طراحي 
ش��ده اند تا خودرو و کاميون حمل کنند، همگي شاهد افزايش درآمد 
بوده اند. از آنجا که 80 درصد کل حمل و نقل جهان بر عهده صنعت حمل 
و نقل دريايي بين المللي است، افزايش هزينه هاي حمل و نقل دريايي 

تقريباً در تمام بخش هاي اقتصادي کشورها اثرگذار بوده است. 
در س��ال 2008 هم که قيمت حمل و نقل دريايي باال رفته بود، شاهد 
باال رفتن سفارش براي ساخت کشتي هاي جديد از سوي شرکت هاي 
کشتيراني بوديم، اما به فاصله کمي جهان درگير يك رکود اقتصادي 
بزرگ شد و همه چيز رنگ باخت، چراکه تقاضا در جهان هم پايين آمد. 
رشد هزينه هاي حمل و نقل دريايي و درآمد شرکت هاي کشتيراني به 
دو دليل ايجاد شده است؛ نخست آنكه ش��اهد بازگشايي فعاليت هاي 
اقتصادي در اقتصادهاي بزرگ جهان پ��س از کاهش محدوديت هاي 
کرونايي هستيم که اين مسئله تقاضا براي کاال و مواد اوليه را باال برده 
است و از سوي ديگر مي بينيم که شيوع ويروس کرونا همچنان چرخه 
تأمين کاال در جهان را مختل کرده و باع��ث تأخير زياد در پهلوگيري 
کشتي ها در بنادر ش��ده و همين امر و منتظر ماندن زياد کشتي ها در 
حومه بنادر براي تخليه کاال باعث شده تا کشتي هاي در دسترس براي 
بارگيري پايين بيايد. همه اين مسائل باعث شده تا درآمد شرکت هاي 
کشتيراني طي ماه هاي گذشته افزايش قابل توجهي را تجربه کند که 
اين مسئله به خصوص در حوزه حمل و نقل کانتينري بسيار چشمگيرتر 

بوده است. 

تكميل 200هزار مسكن مهر تا پايان سال 
وزي�ر راه و شهرس�ازي در حاش�يه بيس�ت و يكمي�ن نمايش�گاه 
راه و س�اختمان گف�ت: 200 ه�زار مس�كن مه�ر باقيمان�ده 
اس�ت ك�ه س�عي مي كني�م ت�ا پاي�ان س�ال ب�ه اتم�ام برس�د. 
به گزارش فارس، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي روز گذشته در افتتاحيه 
بيست و يكمين نمايشگاه راه و ساختمان با بيان اينكه براي تكميل مسكن 
مهر در حال بررسي مشكالت و رفع آن هستيم و تالش بر اين است که تا 

پايان سال آن را برطرف کنيم. 
وي در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد از مسكن مهر باقيمانده است، گفت: 
200 هزار واحد باقيمانده که تالش بر اين است تا پايان سال به اتمام برسد. 
وي همچنين گفت: براي کاهش قيمت سيمان تالش مي کنيم تا قيمت 
سيمان به نرخ منطقي نزديك تر شود و براي تأمين مسكن پيشنهادهاي 
به شوراي عالي مسكن در راستاي قانون جديد جهش توليد مسكن ارائه 

کرده ايم. 
قاسمی همچنين ساخت مسكن را يكي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي 
دانست و گفت: آنچه مدنظر است کيفيت، سرعت و قيمت مسكن است که 
با استفاده از فناوري هاي جديد س��عي مي کنيم مسكن ارزان و باکيفيت 

دراختيار مردم قرار گيرد و در برنامه هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد. 

قيمت هر پاكت س�يمان ك�ه در فروردين 99 
تنها 12ه�زار تومان بود، در روزه�ای اخير در 
خرده فروشي ها به در روزهای اخير 40تا 45هزار 
تومان هم رس�يد و برخ�ي از توليدكنندگان 
س�يمان باز هم از ارزاني س�يمان گاليه دارند. 
در صورتي كه تنها در يك س�ال و نيم گذشته 
نرخ س�يمان بي�ش از 300درصد رش�د كرده 
اس�ت. با اين وضعيت نرخ مصالح ساختماني، 
برخي از كارشناس�ان اقتص�ادي معتقدند كه 
دولت بهتر است در كنار ساخت مسكن صرفًا 
به آزاد سازي سنگين زمين براي ساخت وساز 
اق�دام كند ت�ا زمي�ن ب�ه عن�وان گران ترين 
نه�اد در توليد مس�كن، نرخش كاه�ش يابد. 
در صورتي که نرخ يك پاکت سيمان 50کيلويي 
در ابتداي س��ال 99 حدود 12ه��زار تومان بود، 
اواخر س��ال اين کاال به بي��ش از 20 هزار تومان 
رسيد و در سال جاري نيز به ش��كل اسمي اين 
کاال در بازار بيش از 100هزار تومان هم گزارش 
شد، ولي به ش��كل واقعي در چند روز به بيش از 
65هزار تومان رسيد و در خرده فروشي ها حدود 
40 تا 45هزار تومان شد. در حقيقت اگر به روند 
رشد قيمتي نگاه کنيم، مي بينيم که نرخ سيمان 
تنها در يك و نيم سال اخير بيش از 300درصد 
رشد داشته است. اگرچه با عرضه در بورس قيمت 

آن در هفته جاری کاهش يافت.
از سوي ديگر ساير نهادهاي توليد مسكن نيز به 
نسبت رشد نرخ سيمان با نوسان قيمت روبه رو 
بوده اند. وضعيت در بازار مصالح س��اختماني به 
شكلي شده که بس��ياري از مردم براي تعميرات 
جزيی ساختمان نياز به وام بانكي دارند. در چنين 
ش��رايطي مصرف کننده واقعي ک��ه بتواند خانه 

بخرد، بسيار کم پيدا مي شود. 
اگر چه مانور خبري روي ساخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال، در بازار اثر گذاشته است و حاال 
زمان اقدام و عمل براي ساخت است، اما کارشناسان 
اقتص��ادي معتقدند تنها اقدامي ک��ه مي تواند در 
بازار مس��كن اثر دفعتي داشته باش��د، آزاد سازي 
گس��ترده زمين هاي دولتي و عمومي مي باش��د، 

زيرا طي دهه هاي اخير به دليل آمايش سرزمين، 
بودجه ريزي هاي اش��تباه، مسائل زيست محيطي 
و آب و اش��تغال دهها هزار روس��تا خالي از سكنه 
شده اند و امروز بيش از 22 ميليون نفر در حاشيه 

شهرها در وضعيت نامناسبي اسكان دارند. 
س��فته بازي گس��ترده مجموعه ه��اي مختلف 
روي قيمت زمين و همچني��ن وثيقه قراردادن 
زمي��ن ب��راي اخ��ذ تس��هيالت کالن بانكي و 
تماي��ل بده��كاران بانكي و همچني��ن برخي از 
مجموعه ه��اي اقتصادي براي رش��د نرخ زمين 
با هدف باالنس ش��دن ترازنامه ه��اي نزديك به 
ورشكستگي و همچنين افزايش بار جمعيتي در 
شهرها و حاشيه شهرها نرخ مسكن را به شدت در 
مناطق ش��هري افزايش داده است، به شكلي که 
اجاره نش��يني در اين مناطق هم به سرمايه قابل 

مالحظه اي نياز دارد. 
در 10 سال گذش��ته مس��كن در تهران ساالنه 
31/6درصد افزايش قيمت داش��ته و 15/5 برابر 
شده اس��ت، اين در حالي اس��ت که دليل رشد 
نرخ عموماً افزايش نرخ زمين بوده اس��ت. از اين 
رو حل مسئله گراني زمين و کنترل بار جمعيت 

براي تعادل بخش��ي به ب��ازار از اهميت زيادي 
برخوردار است. 

در اين مي��ان اگرچه انتظ��ار مي رفت مجلس و 
دولت توجه ويژه اي روي کاه��ش نرخ زمين به 
عنوان مهم ترين و گران ترين نهاده توليد مسكن 
داش��ته باش��د، متأس��فانه برهم زنندگان بازار 
سيمان اين روزها توجه دولت و مجلس را به خود 
جلب کرده اند. اين در حالي است که نرخ سيمان 
همانطور که گفته ش��د در 18 ماه اخير بيش از 

300درصد افزايش داشته است. 
در اي��ن ميان برخ��ي از کارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند، يكي از مش��كالت بازار مسكن کمبود 
عرضه مس��كن اس��ت که با س��اخت 4ميليون 
واحد مسكوني در دولت سيزدهم بخشي از اين 
مشكل حل مي شود، مش��كل ديگر بازار مسكن 
نيز اين اس��ت که عمده مسكن موجود در کشور 
به ثروتمندان که کمتري��ن ماليات را مي دهند، 
تعل��ق دارد. از اي��ن رو دولت س��يزدهم ماليات 
س��نگيني را بايد روي زمين و س��اختمان هاي 
مسكوني کم استفاده و بالاستفاده وضع کند،  زيرا 
ثروتمندان روي بسياري از سندهاي دارايي هاي 

زمي��ن و مس��تغالت تاکنون تس��هيالت کالني 
هم از سيس��تم بانكي اي��ران و از اي��ن محل نيز 
 امتياز پ��ول ارزان در اقتص��اد تورم��ي ايران را 

دريافت کرده اند.
محمدرضا رضاي��ي کوچي، رئيس کميس��يون 
عمران مجلس با بيان اينكه يكي از علل افزايش 
قيمت مسكن، عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست، 
گفت: بايد س��الي يك ميليون واحد مس��كوني 
مي ساختيم که متأسفانه 300هزار واحد ساخته 

شد که افزايش قيمت مسكن را در پي داشت. 
وي اف��زود: در قان��ون جه��ش توليد مس��كن 
پيش بيني شده است ظرف چهار سال 4ميليون 
مس��كن س��اخته ش��ود؛ زمين رايگان، مصالح 
مناسب و تسهيالت با نرخ سود 10 تا 12 درصدي 
از مواد اين قانون است که شرايط را براي ساخت 

مسكن مهيا مي کند. 
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تأکيد کرد: در راس��تای اجراي اين قانون، مهم 
اين است که نه تنها وزارت راه و شهرسازي، بلكه 
کل دولت پاي کار باشند. همچنين جانمايي ها 
براي ساخت وس��از باي��د در مناطقي باش��د که 
زيرس��اخت ها فراهم بوده و کيفيت ساخت وساز 
نيز به نحوي باشد که در برابر زلزله مقاوم باشند. 
رضايي کوچي درباره قيمت مصالح س��اختماني 
گفت: جلس��اتي با وزير صمت برگ��زار کرده ايم. 
وي متعهد شد مصالح مورد نياز براي ساخت يك 

ميليون واحد را تأمين کند. 
وي افزود: در چن��د ماه اخير با کمبود س��يمان 
مواجه بوديم ک��ه از جمله دالي��ل آن، عالوه بر 
قطعي برق کارخانجات سيمان، صادرات سيمان 
بود. وزير صمت قول داد اولويت عرضه س��يمان 
را به نياز داخل اختص��اص دهد. به خصوص که 

سيماني ها از يارانه پنهان استفاده مي کنند. 
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه نرخ تعيين ش��ده براي سيمان در 
جلس��ات با وزير صمت کيس��ه اي زير 30 هزار 
تومان است، گفت: قيمت هاي فعلي بازار کاذب 

است و دالالن دخالت کرده اند.

استتار سيماني آشفته بازار زمين 
 برخي از كارشناسان معتقدند  برهم زنندگان بازار سيمان مي خواهند توجه دولت را 

از آشفته بازار ساير نهاد هاي توليد مسكن به ويژه زمين منحرف كنند 
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