
اقتصاد ايران نه تنها با عارضه تعاوني هاي اعتباري 
غيرمج�از در بخش پول آس�يب دي�د، بلكه اين 
بخش ها ب�ا تبدي�ل نقدينگي هايي ك�ه از مردم 
جمع مي كردند و س�رمايه گذاري در حوزه زمين 
و ساختمان عماًل در اين بازار چنان اخاللي ايجاد 
كرده اند ك�ه امروز خريد زمين و س�اختمان براي 
بس�ياري از طبقات جامعه به س�ختی امكانپذير 
اس�ت، از اين رو جا دارد دادس�تاني كل كش�ور و 
دادس�تان ها ب�ه موض�وع مذك�ور ورود كنن�د. 
 بازار زمين و ساختمان در اقتصاد ايران دچار چنان 
اخاللي شده است كه در عمل بزرگ ترين هزينه در 
سبد خانوارها هزينه مسكن به شمار مي رود و بي پرده 
بايد عنوان داش��ت كه با اين وضعيت قيمت زمين 
و ساختمان ش��ايد برخي از طبقات حتي با وام هاي 
بانكي نيز نتوانند صاحب خانه و سرپناه شوند، از اين 
رو با توجه به اينكه طي دهها سال گذشته بخش هاي 
فعال در حوزه پولي و بانكي و مالي ) مجاز و غير مجاز( 
اقدام به خريد گسترده زمين و ساختمان كرده اند جا 
دارد مدعي العموم به موضوع احتكار زمين و ساختمان 
ورود كند.  بازار زمين و ساختمان چنان از تعادل خارج 
شده است كه خانه دار شدن بسياري از طبقات شايد 
ديگر امكانپذير نباشد، از اين رو بهبود تعادل در بازار از 
طريق عرضه و تقاضا يك خوش خيالي به تمام معني 
است. به اين ترتيب بايد اشخاص حقيقي و حقوقي كه 

زمين و س��اختمان مازاد بر نياز نگهداري مي كنند، 
شناس��ايي ش��وند و با ابزار ماليات روند 40 ساله در 
بازار زمين و ساختمان تغيير يابد.  بي تفاوتي نسبت 
به آنچه در بازار زمين و س��اختمان مي گذرد باعث 
شده است دارندگان نقدينگي هاي كالن تعهدي و 
غير تعهدي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي چون 
بانك ها، صندوق هاي بازنشس��تگي، هلدينگ ها و 

برخي از نهاده��ا و به ويژه تعاوني ه��ا طي دهه هاي 
اخير تعداد زيادي زمين و ساختمان ها را در استان ها 
خريداري كنند، به طوري كه امروز فقط 2ميليون و 
500 هزار خانه خالي در كشور وجود دارد.  در اين بين 
بازار زمين و ساختمان با كاربري هاي غير مسكوني در 
چه وضعيتی به سرمی برد اطالعات چندانی  در دست 
نيست.  در بسياري از كشورها دارايي اشخاص حقيقي 

و حقوقي رصد مي شود تا از طريق سرمايه گذاري هاي 
بد و احتكارگونه بازار مصرفي مردم با آسيب مواجه 
نشود، اما در اثر بي تفاوتي به سرمايه گذاري هاي بد در 
بازار زمين و ساختمان امروز بازار زمين و ساختمان به 
شكل شبانه روزي در حال افزايش قيمت است و گويا 
كسي جلو دار اين افزايش قيمت ها نيست و حال آنكه 
با اين روند متقاضيان مصرفي از بازار مسكن در حال 
ريزش هستند در چنين شرايطي سازمان امور مالياتي 
و مجلس شوراي اسالمي و معاون اول رئيس جمهور 
به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي و شهرداري ها هيچ 
واكنشي به آنچه در بازار زمين و ساختمان مي گذرد، 

نداشته اند.  
طي دهها سال گذشته اس��تراتژي سرمايه گذاري ها 
بر اين پايه بوده است كه مجموعه هايي چون بانك ها 
يا مشتريانشان با درك تورم تند زمين و ساختمان و 
بيماري هلندي اقتصاد اي��ران، نقدينگي را در بخش 
زمين و ساختمان س��رمايه گذاري و بعد از چند سال 
با رشد قيمت زمين و ساختمان سود مي كردند. اين 
روند آنقدر تكرار ش��ده اس��ت كه امروز دارايي هاي 
بانك ها سمي و غير نقد شونده شده است و بازار زمين 
و ساختمان نيز در اثر س��فته بازي هاي مكرر و ورود 
حجم نقدينگي هاي كالن با اخالل جدي روبه رو شده 
است و به نظر مي رس��د با ابزار مالياتي بايد اين روند 

متوقف شود. 

با انتش�ار خبر تصميم دولت مبن�ي بر واگذاري 
س�هامش در ايران خ�ودرو و س�ايپا، موج�ي از 
تحس�ين ها و انتقادات آغاز ش�د. قطعه س�ازان 
از بروز اي�ن اتف�اق خوش�حال و كارشناس�ان 
بورس نس�بت به اج�راي اي�ن تصمي�م نااميد 
بودند. اي�ن خبر كه از س�وي عضو كميس�يون 
صنايع و معادن مجلس منتشر شده بود، بيشتر 
از آن كه نش�ان از ع�زم دولتي ها براي س�امان 
دادن ب�ه وضعيت اي�ن صنع�ت باش�د، به زعم 
برخي كارشناس�ان ش�روع تحركات انتخاباتي 
برخ�ي نماين�دگان ارزيابي ش�د و اينكه خواب 
واگذاري خودرو سازها در مجلس تعبيري ندارد!

معاون امور صناي��ع وزارت صمت واگذاری س��هم 
دولت در خودروسازی را را عجوالنه دانست و گفت: 
واگذاري دارايي هاي غير مولد شركت ها در مرحله 
نخست اصالح س��اختار صنعت خودرو قرار دارد و 
تالش مي كنيم قطعه س��ازان را در اين واگذاري ها 

مشاركت دهيم. 
در طول اين سال ها هرگونه تحليل و آسيب شناسي 
بازار خودرو در كش��ور به موضوع انحصار بر صنعت 
خودرو برمي گشت. ريشه سياست هاي دولت هاي 
متعدد در مورد مديريت واردات، قيمت خودروها، 
جذب س��رمايه گذاري خارجي، پيش��رفت فناوري 
و... به نوعي مرتبط با برخورد خاص دولت ها با اين 
صنعت بوده اس��ت. كارشناس��ان خودرو معتقدند: 
نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتاً ابزاري و سياسي 
بوده است و لذا نتيجه اين نگاه قطعاً منجر به بهبود 
وضعيت خودرو در كشور نمي شود. دولت ها از درآمد 
اين صنعت براي پوشش كسری بودجه و هزينه هاي 
سياسي، پرداخت هاي فراقانوني و ريخت و پاش هاي 
خود استفاده مي كنند كه امكان تأمين اين هزينه ها 
از محل هاي ديگر ممكن نيس��ت. چنين پديده اي 
طي زمان زمينه فس��اد و عدم ش��فافيت را به وجود 
آورده است. پس هر نوع سياست گذاري با نگاهي به 
منظور دستيابي به هدف سياسي است و نه اهداف 
اقتصادي و بهره وري، چون بازنده اصلي در اين نبرد 
مردم و مصرف كنندگان هستند كه به نوعي هزينه 
حاكميت مديريت سياس��ي بر صنعت خ��ودرو را 
پرداخت مي كنند. اين س��اختار معيوب در تمامي 

س��ال هاي قبل حاكم بوده، به طوري ك��ه در طول 
چند سال گذشته ناكارآمدتر هم شده است. بررسي 
عملكرد دو خودروس��از بزرگ در طول س��ال هاي 
اخير به خوبي بيانگر اين ساختار غلط است. چطور 
ممكن اس��ت كره ، چين و حتي مال��زي بتوانند به 
توليد خودروي بهتر از توليدات ايراني دست يابند، 
در حالي كه 30 س��ال پيش اصاًل اين كش��ورها در 
بازار نبودن��د؟ اين در حاليس��ت در ايران همچنان 
خودروه��اي قديمي و بي كيفيت توليد مي ش��ود؟ 
چطور ممكن است كه با وجود تحريم، فناوري هاي 
بسيار پيچيده تَر و تحريمي، در ايران توليد و بومي 
ش��ده، اما صنعت خودرو در وضعيت اسفبار كنوني 
قرار دارد؟ چرا مردم هيچگاه جواب قانع كننده اي از 

مسئوالن دريافت نكرده اند؟
متأس��فانه بدنه سياس��ي حاكم بر صنعت خودرو، 
هيچگاه خود را مس��ئول و پاس��خگو ندانسته و در 
مقابل هرگونه حركت اصالحي و خصوصي س��ازي 
واقعي مقاومت شديدي كرده است. بيكاري هزاران 
شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره يكي از بهانه ها 
و دس��تاويزهاي اصلي گروه هاي پرنف��وذ مقاوم در 
مقابل كارآمدس��ازي صنعت خودرو بوده اند. اغلب 
تنها تهديد ضمني مدي��ران ذيربط وصل كردن هر 
نوع حركت اصالح��ي در صنعت خ��ودرو به بحث 
اشتغال و ترساندن مس��ئوالن به بيكاري كارگران 
است؛ البته شمار نيروي كار شاغل در دو خودروساز 
بزرگ قابل توجه اس��ت، ولي بايد توجه داشت كه 
بخش��ي از نيروهاي به كار گرفته ش��ده سفارشي 
اس��تخدام ش��ده اند و ثانياً تعدادي از آن��ان داراي 
مزايا و حقوق بسيار بااليي هستند. متأسفانه در اثر 
سال هاي طوالني اين فساد داراي ساختار پيچيده و 
اليه هاي گوناگون شده و هزينه آن هم بر دوش مردم 

و اقتصاد ملي است. 
اكنون در پي نابساماني بازار خودرو و افزايش زيان 
انباشته خودروسازان در دو سال اخير، دولت تصميم 
گرفته كه ۱4درصد س��هام دولت را در ايران خودرو 
و حدود ۱۷درصد در س��ايپا را به بخش خصوصي 
واگذاركند. انتشار اين خبر در روزهاي اخير موجب 

شادي خودروسازان و قطعه سازان شد. 
وزير صمت در كارگروه توليد ملي در كرمانش��اه از 

واگذاري دارايي هاي غير مول��د به صورت تدريجي 
سخن گفت و سعيد باستاني، عضو كمسيون صنايع 
و معادن مجلس از تصويب نهايي واگذاري س��هام 
دولت در ايران خودرو و سايپا در هيئت وزيران خبر 
داد و گفت: اين اتفاق به زودي عملياتي مي شود و به 
اين ترتيب دولت از شمول سهامداران دو خودروساز 
خارج مي ش��ود و صنعت خودروس��ازي كشور در 

آستانه يك تحول بزرگ قرار مي گيرد. 
قطعه سازان كه سال ها از انحصار دولتي اين صنعت 
آس��يب ديده اند و همواره از معوقات خودروسازان 
انتقاد مي كنند، واگذاري س��هام دول��ت را موجب 
شكوفايي صنعت خودرو و خروج از بحران هاي فعلي 
دانستند، اما در مقابل كارشناسان بورس كه روزانه 
اطالعات دقيقي از وضعيت شركت ها و قيمت سهام 
آنها در دس��ت دارند انتش��ار اين خبر را يك شوي 

انتخاباتي قلمداد كردند. 
مهدي رضا پ��ور، يك فعال ح��وزه ب��ورس در اين 
خصوص مي گويد: وضعيت آش��فته بازار خودروي 
داخلي، نتيجه سال ها س��وء مديريت و مماشات با 
مشكالت اين صنعت است. دست بخش دولتي كه 
در جيب اين صنعت دراز شده، هرگز  اجازه اصالحات 
س��اختاري در اين صنعت را نخواهد داد. از اين رو، 
اقدامات اصالحي بنيادي��ن در اين صنعت پر درد و 

هزينه خواهد بود. 
وي مي افزايد: اصالح ساختار  مديريتي و نيروي 
انساني، اولين گام در اين  مسير است كه حداقل 
هزينه آن، به دليل قطع درآمدهاي بخش دولتي 
از  محل اين صنايع و بي��كاري بخش عمده اي از 
پرسنل اين شركت ها، موجب بدنامي سهمگين 
كسانی خواهد بود كه اين عمل را انجام می دهند. 
گام دوم باز كردن دروازه هاي اين صنعت به سوي 
شركاي خارجي اس��ت تا با ورود فناوري هاي به 
روز، عقب ماندگي پنج ده��ه اي اين صنعت آرام 
آرام جبران شود. اين قدم  نيز به دليل عدم  تمايل 
شركت هاي مطرح خودروساز در سطح بين المللي 
مقدور نخواهد بود، چراكه مشاهده كرديم با خروج 
امريكا از برجام و تنش هاي پس از آن، ش��ركاي 

قديمي اين صنايع ايران  را ترك  كردند. 
رضا پور مي گوي��د: به گام  هاي بع��دي نمي پردازم، 

چراكه  همين دو اقدام اساس��ي و اوليه كه اس��اس 
اصالح اين  صنعت هس��تند، قطعاً و يقيناً در مرحله 
فكر س��ركوب مي ش��وند و هرگز  قابلي��ت اجرايي 
نخواهند داشت. لذا مشخص مي شود كه اقداماتي 
همچون واگذاري س��هام يك شركت خودروساز به 
ديگري، در واقع به دليل نخ نما و بي اثر ش��دن شعار 
خصوصي سازي و واگذاري به مردم است، نه مطلعي 

از ظهور يك استراتژي جديد در صنعت خودرو. 
  بعيد است كه دولت دست از انحصار صنعت 

خودرو بردارد
همچنين محم��ود بهمني، يك كارش��ناس بورس 
نيز معتقد اس��ت كه بعيد اس��ت دول��ت در بحث 
انحصار طلب��ي و حاكميت��ي س��هامش را ب��ه طور 
كامل واگذار كن��د، چراكه پيش از اين نيز س��هام 
خودروسازي ها از طريق بورس عرضه مي شود، اما 
بنا به داليلي هيچ كس حاضر به خريد اين س��هام 
نيست. وي مي گويد: اگر هم س��هام دولتي واگذار 
شود، قطعاً تالش مي شود كه قيمتگذاري و برخي 
از قوانين حاكميتي همچنان در اختيار دولت باشد. 
وي در پاسخ به اينكه با توجه به بروز تحريم ها و زيان 
انباشته خودروسازها آيا سرمايه گذاري وجود دارد 
كه بتواند س��هام خودروس��ازها را بخرد، مي گويد: 
به عنوان مثال ارزش بازار ايران خودرو ۶ هزار و ۶00 
ميليارد تومان اس��ت كه س��هم ۱4درصدي ايران 
خودرو، ح��دود ۱5 ميليون دالر مي ش��ود و براي 
صنعتي كه 50 درصد س��هم بازار را دارد، اين ارقام 
بسيار ناچيز است. بسياري از سرمايه گذاران خارجي 

حاضرند چند برابر اين مبلغ را بپردازند. 
يك كارشناس ديگر بورس نيز در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا واگذاري انجام مي ش��ود، گفت: 99/9 درصد 
اين كار انجام نمي ش��ود، زيرا دولت حاضر نيس��ت 
چنين بازار مهمي را از دس��ت بده��د وگرنه ارزش 
اين دو خودرو س��از در ايران بسيار باالتر از بدهي ها 
و تعهداتش اس��ت اگر اراده در بهبود وضعيت اين 

صنعت وجود داشته باشد. 
  هدف فقط ف�روش دارايي ه�اي غير مولد 

است، نه سهام دولتي 
برخالف اين اظهارات وزير صمت و عضو كميسيون 
صنايع مجل��س، معاون امور صناي��ع وزارت صمت 
واگ��ذاري س��هام دولت��ي خودروس��ازان را اقدام 
عجوالنه اي مي دان��د و در گفت وگوي اختصاصي با 
»جوان« مي گويد: وزارت صم��ت برنامه ۱0 بندي 
براي صنعت خودرو تدوين كرده است. يكي از بندها 
به موضوع اصالح س��اختار خودروس��ازان مربوط 
مي شود. در اين ساختار مس��ائل مالي و مديريتي و 
ش��ركت ها مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله 
اول، به منظور تأمين سرمايه در گردش خودروسازها 
بايد شركت هاي زير مجموعه و دارايي هاي غير مولد 
واگذار ش��ود و تصميم ما اينست كه اين دارايي ها و 
شركت ها به قطعه سازان واگذار شود و آنها به كمك 
صنعت بيايند. مقيمي مي افزاي��د: تاكنون چندين 
بار فروش هزار ميليارد تومان از دارايي غير مولد دو 
خودروساز را توسط روزنامه ها آگهي كرده ايم و در 

انتظار فروش آن هستيم. 
وي مي گويد: با برگش��ت تحريم ها مش��كالت اين 
صنعت براي تأمين قطعه و تأمين ارز دو چندان شد 
و براي اينكه بار مالي صنعت به دوش سيستم بانكي 
نيفتد، خودروسازان را مجاب كرديم تا دارايي هايشان 
را بفروش��ند. منظور وزير صمت هم همين بوده نه 
فروش س��هام دولتي. وي تصريح مي كند: س��هام 
دولتي خودروس��ازان در اختيار سازمان گسترش 
اس��ت و واگذاري آنها در قالب سياس��ت هاي اصل 
44 قانون اساس��ي منعي ندارد، اما دولت در بحث 
س��هامداري و تعيين قيمت ها ح��رف دارد و صالح 

نيست كه بازار خودرو را رها كنيم. 
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دولتازخودروسازاندلنمیکند

 معاون امور صنايع وزارت صمت در گفت وگو با »جوان«:
 ما برنامه 10 بندي داريم و واگذاري سهام خودروسازان در قدم اول عجوالنه است

كارشناسان به اجرايی شدن مصوبه واگذاری سهام دولت در خودروسازان خوش بين نيستند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

زمين و ساختمان دچار احتكار و اخالل در بازار  شده است
   گزارش 2

فعاالن صنعت سيمان در گفت وگو با »جوان« 
مطرح كردند

تولیدسیمانفقطباآزادسازیقیمت
وصادراترونقمیگیرد

 يك زماني در دهه 70 وضعيت بازار س�يمان به قدري آش�فته و 
نابس�امان بود كه جزو كاالهاي س�بد حمايتي محسوب مي شد، 
در آن زمان به دليل رونق ساخت وس�ازها تقاضا بس�يار باال بود و 
فعاالن اين صنعت كلينكر را وارد و س�يمان تولي�د مي كردند. با 
ايجاد صندوق ذخيره ارزي و استقبال بخش خصوصي از فعاليت 
در صنعت س�يمان، ص�دور مجوز اح�داث كارخانجات س�يمان 
افزايش يافت. اكنون ظرفيت توليد س�يمان ب�ه 85 ميليون تن 
رس�يده، اما مصرف و صادرات اين كاال 55 ميليون تن اس�ت. به 
عبارت ديگر 30 ميلي�ون تن از ظرفيت توليد بالاس�تفاده مانده 
اس�ت و كارخانجات با راندمان 60 تا 65 درصد فعاليت مي كنند، 
همين امر موجب افزايش قيمت تمام ش�ده س�يمان شده است.
فعاالن صنعت س��يمان مانند ديگ��ر توليدكنن��دگان از قيمت هاي 
دس��توري گله دارند و معتقدند كه دولت بايد اي��ن صنعت را به حال 
خودش رها كند، چراكه در حال حاض��ر هيچ كمبودي در بازار داخل 

نداريم.
مديرعامل سيمان دشتستان در گفت وگو با »جوان«  با تأكيد بر اينكه 
صنعت سيمان در دهه 80، توانست بازار داخلي را تأمين كند، مي گويد: 
از آن زمان تاكنون دولت هاي پيشين و فعلي آنچنان بر صنعت سيمان 
حكمراني كرده اند كه اجازه رشد بيش��تر را به اين صنعت نداده اند و 
كارخانجات ما فقط با ۶0 تا ۶5 درصد ظرفيتش��ان فعاليت مي كنند. 
اكبر مجيدپور مي افزايد: در س��ال هاي اخير ركود اقتصادي و كاهش 
ساخت و سازها و پروژه هاي عمراني موجب بروز مشكالتي براي صنعت 
سيمان شده و اين اواخر نيز با بروز تحريم ها و فعاليت هاي توسعه اي در 

عراق و افغانستان موجب كاهش صادرات شده است.
وي با اشاره به مشكالت توليدكنندگان سيمان مي گويد: افزايش توليد، 
كاهش تقاضاي داخلي و صادرات موجب شده كه سيمان را به صورت 
نسيه و اعتباري در داخل كشور به فروش برسانيم و به دليل افزايش 
قيمت تمام ش��ده، در بازارهاي خارجي نيز نمي تواني��م رقابت قابل 
توجهي داشته باشيم. عالوه بر اين كمبود نقدينگي در كارخانجات و 
همكاري نكردن سيستم بانكي نيز از مشكالت ديگري است كه دولت 

بايد به كمك صنعت سيمان بيايد.
مجيدپور تأكيد مي كند: بخش خصوصي در دهه 80 به كمك دولت 
آمد و با سرمايه گذاري كالن، س��يمان را از سبد حمايتي خارج كرد. 
اكنون نوبت دولت است كه كمك كند. وي مي گويد: اگر مي خواهند 
رونق توليدي كه مدنظر رهبري اس��ت، اتفاق بيفتد بايد مش��كالت 
مالياتي، بيمه اي، صادراتي و س��رمايه در گردش كارخانجات را رفع 
كنند. كارخانجات سيمان را به صورت اعتباري مي فروشند، اما هر سه 

ماه يكبار به صورت نقد بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
  1500 نفر اشتغال مستقيم و غيرمس�تقيم در كارخانجات 

سيمان 
مجيدپور مي افزايد: شركت هاي س��يماني براي اينكه بتوانند حقوق 
كارگرانش��ان را تأمين كنند به فروش دارايي هايشان روي آورده اند و 
حتي در تأمين قطعات يدكي نيز از س��وي دولت به اين صنعت هيچ 

كمكي نمي شود.
وي از احتمال تعطيلي كارخانه هاي سيمان در سال جاري ابراز نگراني 
مي كند و مي گويد: هر كارخانه سيمان به صورت متوسط هزار تا هزار 
و 500 اشتغال مستقيم و غيرمستقيم دارد كه در صورت تعطيلي در 

مراكز استان ها و يا شهرها، كارگران بسياري بيكار مي شوند.
مجيدپور راه نجات اين صنعت را در شرايط فعلي افزايش قيمت سيمان 
مي داند و مي گويد: قيمت جهاني سيمان ۱00 دالر است، در حالي كه 

قيمت در داخل كشور همچنان فريز شده و ادامه اين روند كارخانجات 
را به تعطيلي مي كشاند.

اين عضو انجمن سيمان مي افزايد: احداث يك كارخانه سيمان حداقل 
هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد، در حالي كه دولت سال هاست با 
ثابت نگه داشتن قيمت هاي دستوري فعاالن اين صنعت را با مشكل 

مواجه كرده است.
وي مي گويد: 90 كارخانه سيمان در حال حاضر فعال هستند و دولت 
به بهانه تنظيم ب��ازار با اصرار بر قيمت هاي دس��توري تالش مي كند 
قيمت سيمان را پايين نگه دارد، در حالي كه هيچ كس بر قيمت مسكن 
نظارتي ندارد و سازندگان مسكن آپارتمان ها را با قيمت هاي نجومي 

قيمت گذاري مي كنند.
  رقابت منفي توليدكنندگان سيمان

همچنين دبير انجمن سيمان نيز راه حمايت از صنعت را واقعي شدن 
قيمت ها مي داند و مي گويد: صنعت سيمان با ظرفيت 8۷/5 ميليون 
تن و 30 ميليون تن ظرفيت مازاد بر مصرف در ش��رايطي قرار گرفته 
كه كلينكر توليد و دپو مي كند، در حالي كه بازار داخل و صادرات هيچ 

كدام رونق ندارد.
عبدالرضا شيخان مي افزايد: 49 ميليون تن مصرف بازار داخلي است 
و حدود ۱0 تا ۱2 ميلي��ون تن صادرات داريم و اگر در س��ال 98 هم 
اين روند ادامه داشته باش��د، قطعاً تعدادي از كارخانجات به تعطيلي 

كشانده مي شوند.
وي مي گويد: دولت در س��ال رونق توليد به ج��اي تعيين قيمت هاي 
دس��توري، در بخش صادرات و حمل ونقل به كم��ك توليدكنندگان 

بيايد.
شيخان از كاهش صادرات سيمان به كشورهاي همسايه به ويژه عراق 
و افغانس��تان خبر مي دهد و مي گويد: دولت ب��ا امضاي پروتكل هاي 
صادراتي با عراق و افغانستان و كش��ورهاي CIS صادرات سيمان را 

رونق دهد.
وي مي افزايد: سيمان كاالي حجيمي است و هزينه حمل و انتقال آن 
بسيار بر قيمت تمام شده س��يمان تأثيرگذار است، از اين رو از دولت 
مي خواهيم در بخش ريلي و دريايي به كمك فعاالن اين صنعت بيايد.
ش��يخان از رقابت منفي توليدكنندگان در بازار داخلي گله مي كند و 
مي گويد: متأسفانه توليدكنندگان براي فروش بيشتر به رقابت منفي 
روي آورده اند و به هر قيمتي حاضرند سيمان توليدي شان را بفروشند 
و همين ارزان فروشي ها بسياري از توليدكنندگان را با مشكل مواجه 

كرده است.
وي قيمت هر كيسه س��يمان را در بازار ۱0 هزار تومان اعالم مي كند 
و مي افزايد: انجمن س��يمان درخواس��ت افزايش قيم��ت را همراه با 
تمامي مس��تندات به س��ازمان حمايت ارائه كرده و منتظر اعالم نظر 

اين سازمان است.
دبير انجمن سيمان از ايجاد شركت توسعه صادرات از سوي اين انجمن 
خبر مي دهد و مي گويد: پايانه هاي صادراتي در شلمچه ايجاد كرده ايم و 

تالش مي كنيم رقابت منفي در بازارهاي صادراتي را از بين ببريم.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
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8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو
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267001255پارسخزر
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212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
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5153231سرمايهگذاريساختمانايران
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4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو
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9109393پارسالكتريك
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223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
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6755288البرزدارو
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5129195كيميدارو
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6417230كشاورزيودامپرويمگسال
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4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
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13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
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19672666الميران
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131544سرمايهگذاريشاهد
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3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان
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322297صنايعآذرآب
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13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس
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18072463قندهكمتان
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