
 رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها گفت: بر 
اساس آخرين محاسبات انجام شده ۸۰۰ هزار 
تومان عقب افتادگي دستمزد کارگران، تبديل 
به يک ميليون و ۴۲ هزار تومان ش�ده اس�ت. 
به گزارش مشرق، فرامرز توفيقي، رئيس کميته مزد 
کانون عالي شوراهاي اسالمي کار درباره وضعيت 
مبهم مديريت وزارت کار گفت: وقتي نمايندگان 
قوه مقننه بدون انديش��ه، فکر و فقط بر پايه جلب 
آراي حوزه انتخابيه به صورت هيجاني تصميم به 
استيضاح مي گيرند، متأسفانه شاهد آشفتگي هاي 
متعاق��ب آن نيز هس��تيم، چرا که اگر اس��تيضاح 
وزير کار سيس��تماتيک و هدفمند بود به تبع آن 

مطالبه گرايانه به دنبال بندهاي استيضاح بودند. 
وي ادامه داد: اينک��ه وزارتخانه اي بدون وزير اداره 
ش��ود و چون سرپرست ممکن اس��ت تغيير کند 
بگويند تصميمات و مصوباتش الزم االجرا نيس��ت 
و هيچ توقعي از اين وزارتخانه ندارند، نشان دهنده 
بي برنامگي دولت اس��ت؛ دولتي که پويا و مترقي 
اس��ت با عوض ش��دن وزرا، اهداف، چش��م انداز و 
سياس��ت هايي ک��ه تدوين ک��رده اس��ت تغيير 

نمي کند. 
نماينده کارگران تأکيد کرد: سازمان برنامه مکلف 
است برنامه ها را بر اساس سياس��ت هاي اجرايي، 
خط مش��ي و اهداف به وزارتخانه ه��ا ابالغ کند و 
وزارتخانه ه��ا موظفن��د براي اج��راي اين وظايف 
برنامه ريزي کنند چه در حض��ور وزير و چه زماني 

که وزي��ر وجود نيس��ت و وزارتخانه با سرپرس��ت 
اداره مي شود. 

توفيقي تصريح کرد: قوه مقننه فراموش کرده است 
که يکي از بندهاي استيضاح بحث معيشت کارگران 
بود و حاال در اين چند ماه چه باليي بر سر آن آمده 
است. در هيچ يکي از نطق ها و تذکرات نمايندگان 
مجلس اين روزها نشنيديم که به سرپرست وزارت 
کار درباره استنکاف غيرقانوني از برگزاري جلسه 

شوراي عالي کار تذکري بدهند. 

وي با بيان اينکه چهار ماده قانوني سرپرست وزارت 
کار را مکلف به برگزاري جلس��ه شوراي عالي کار 
مي کند، ادامه داد: وقتي س��ه نفر از اعضاي اصلي 
شوراي عالي کار تقاضاي تشکيل جلسه اضطراري 
را مي دهند بايد اين جلسه تشکيل شود و وقتي که 
تشکيل شد سرپرست وزارت کار فقط يک رأي از 
۹ رأي دارد.  نماينده کارگران ادامه داد: سرپرست 
وزارت کار مي تواند جلسه شوراي عالي را تشکيل 
دهد و در آنج��ا مخالفت کند، ضم��ن آنکه حتي 

مخالفتش بسيار بي منطق است چراکه در کميته 
دستمزد که ذيل ش��وراي عالي کار تشکيل شده 
است، يکي از اعضاي فني و متخصص زيرمجموعه 
وزارت کار و همچنين از دو وزارتخانه ديگر حضور 
داشتند و مصوبه کميته دستمزد امضاي آنها رسيده 
است.  رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها با اعالم 
اينکه بر اساس آخرين محاسبات انجام شده ۸۰۰ 
هزار تومان عقب افتادگي دستمزد که به تصويب 
گروه هاي سه جانبه در کارگروه مزد شوراي عالي 
کار رسيده بود االن تبديل به يک ميليون و ۴۲ هزار 
تومان شده است، ادامه داد: ما مي گوييم همان ۸۰۰ 
هزار توماني که در کميته دستمزد مصوب شد، مبنا 
قرار گيرد و شوراي عالي کار براي نهايي شدن آن 

تشکيل جلسه دهد. 
وي با انتقاد از موضع سرپرست وزارت کار مبني بر 
منتفي دانستن برگزاري جلس��ه شوراي عالي کار 
تأکيد کرد: سرپرست وزارت کار حتي اگر وزير هم 
بود نمي توانست در اين مقام به تنهايي بگويد جلسه 

شوراي عالي کار تشکيل نمي شود.
توفيقي تأکيد کرد: گره زدن سرنوشت خانواده هاي 
کارگري به اينکه چه کس��ي وزير مي شود درست 
نيست، کسي که وزير شد بايد ياد بگيرد انديشه هاي 
فردي بر مسند وزارتخانه غلبه نکند و صرفاً اجراي 
قانون اساس��ي و اج��راي قانون مرتب��ط با حيطه 
وظايفش را بايد در دس��تور کار داش��ته باشد و بر 

اساس برنامه پيش  برود نه سليقه شخصي. 

 زماني توليدکنندگان لوازم خانگي براي فروش 
کااليشان جشنواره فروش با انواع تخفيفات 
ويژه برگزار مي کردند، اما اکنون به وضعيتي 
رسيديم که نه تنها کااليي نمي فروشند،بلكه 
ب�راي تضمي�ن آين�ده بازارش�ان و ج�ذب 
نقدينگي بيشتر به پيش فروش لوازم خانگي 
روي آوردند؛پيش فروشي که به گفته رئيس 
انجمن ل�وازم خانگي رانت ايجاد ک�رده و به 
عاقبت پيش فروش خودرو دچار خواهد شد. 
همزم��ان ب��ا نوس��انات ن��رخ ارز، ب��ازار لوازم 
خانگي دچار نابس��اماني ش��د، از افزايش ۵۰ تا 
1۰۰درص��دي قيمت ها گرفته تا ناياب ش��دن 
برخي اقالم و احتکار کاال در انبار ها به اميد گراني 
قيمت ها. اين اتفاق نيز با خروج برخي  برندهاي 
خارجي از بازار ايران همزمان ش��د و راه را براي 
جوالن بيش��تر توليدکنندگان داخلي هموارتر 
کرد. تا اينکه حدود 1۰ روز قبل وزارت صنعت 
با آزاد س��ازي قيمت لوازم خانگي موافقت کرد 
و تعيين قيمت اين کاالها را به توليدکنندگان 
سپرد. با اين اقدام توليدکنندگان تيراژ توليدشان 
را افزايش دادند و  به تدري��ج کاالها از انبار هاي 

کارخانجات روانه بازار ش��د، اما در شرايطي که 
بازار رو به آرامش بود، ستاد تنظيم بازار طرحي با 
عنوان »پيش فروش لوازم خانگي« با مشارکت 
بانک ص��ادرات و نظ��ارت س��ازمان حمايت از 
»مصرف کنندگان« را رونمايي کرد که به زعم 
توليدکنندگان نه تنها آرامش��ي در بازار ايجاد 
نمي کند، بلکه بازار را مختل  و مصرف کنندگان 
را دچار سردرگمي مي کند. اين طرح که از روز 
گذشته آغاز شده، قرار است 1۶۰ مدل محصول 
خانگي ش��امل يخچال و فريزر، لباسش��ويي و 
اجاق گاز در دو ش��يوه قيمت مقط��وع و خريد 
با قيمت غيرقطعي و با س��ود مشارکت عرضه 
کند. در اين طرح پيش فروش اين امکان براي 
خريدار فراهم ش��ده تا خريدار تقاضاها يا سبد 
کامل لوازم خانگي مورد نياز خود را تا شش ماه 
آينده يعني فروردين ماه سال ۹۸ سفارش دهد. 
براي اطمينان از تحويل کاالهاي سفارش شده 
توسط مش��تريان ۲۵ درصد جريمه ديرکرد در 
نظر گرفته شده اس��ت تا در صورت عدم اجراي 
تعهدات توسط توليد کننده اين جريمه ديرکرد 
به مشتري پرداخت ش��ود، همچنين 7 درصد 

جريمه انصراف براي مش��تريان در نظر گرفته 
شده است. 

  انجمن ل�وازم خانگي: ط�راح فقط يک 
توليدکننده بوده است 

کارشناسان صنعت لوازم خانگي معتقدند عاقبت 
اين طرح ب��ه عاقبت پيش فروش خ��ودرو دچار 
خواهد ش��د و توليدکنندگاني که در شش ماهه 
گذشته با کاهش توليد و انبار کردن کاالها نبض 
بازار را دردست گرفته بودند، از اين پس با کاهش و 
افزايش عرضه، قيمت ها را در دست گرفته و رانت 
براي دالالن و واسطه ها ايجاد خواهد شد. عالوه 
بر موارد فوق  معلوم نيس��ت اين توليدکننده به 

تعهداتش به موقع عمل کنديا خير؟! 
همچنين صاحبنظران که به عملکرد س��ازمان 
حمايت از مصرف کنن��دگان و توليد کنندگان 
انتقاد دارن��د مي گويند: اين س��ازمان در بحث 
پيش فروش خودرو آزمايش خ��ود را پس داده 
و ماه هاس��ت که متقاضيان خ��ودرو در انتظار 
تحويل خودرويش��ان هس��تند و هيچ سازماني 
پاس��خگو نيس��ت. البته هيچ تضمين��ي وجود 
ندارد که سرنوش��ت پيش فروش لوازم خانگي 

به سرنوشت خودرو  دچار نشود.   رئيس انجمن 
لوازم خانگي که مخالف طرح پيش فروش است 
در گفت وگو با »جوان« مي گويد: اين طرح فقط 
توس��ط يک توليدکننده تهيه و به ستاد تنظيم 
بازار ارائه شده و هيچ نظرسنجي از اعضاي انجمن 
و اتحاديه توليدکنندگان و فروش��ندگان لوازم 
خانگي صورت نگرفته اس��ت. اين توليدکننده 
که محصوالت اس��نوا را به بازار ارائه مي کند در 
شرايطي که بازار رو به آرامش بود بنا بر داليلي 
طرح را پيشنهاد داد و به تصويب رساند. حبيب اهلل 
انص��اري مي افزايد: در هيچ کج��اي دنيا چنين 
طرحي به صورت عمومي و در سطح ملي وجود 
ندارد. همانطور که درگذش��ته توليدکنندگان 
فروش ويژه يا اقساطي مي گذاشتند مي توانستند 
اکنون نيز مانند س��ابق عم��ل کنند،اما چنين 
نکردند و پاي سازمان حمايت و بانک صادرات را 
پيش کشيدند، در حالي که هيچ کدام ضمانت 
اجرايي نمي دهند. وي ب��ا تأکيد به اينکه حدود 
1۰ روز است با آزاد سازي قيمت ها بازار به تعادل 
رسيده است، آقايان طرحي ارائه دادند و دوباره 
مصرف کنندگان را درگير وام، س��فته، چک و... 
کردند.  انصاري مانند ديگر توليدکنندگان ايجاد 
رانت را دراين ط��رح پيش بيني  و بيان مي کند: 
اين طرح نياز به بررس��ي جامع داش��ت، ضمن 
اينکه از بقيه واحد هاي صنعتي نظر خواهي نشده 
و موافقتشان اخذ نشده است. کليتي اعالم کردند 
و هنوز معلوم نيست که همکاري بانک صادرات با 
اين طرح به چه صورت خواهد بود؟! وي عموميت 
دادن اين ط��رح را به همه ل��وازم خانگي کاری 
اش��تباه مي دان��د و مي افزايد: اگر م��ردم از اين 
طرح استقبال کنند قطعاً نوسانات قيمت انواع 
کاال بيشتر از گذشته مي ش��ود و دالالن فعال تر 
خواهند ش��د.   البته درباره نگران��ي تحويل به 
موقع و تضميني لوازم خانگي حميدرضا غزنوي، 
س��خنگوي کانون انجمن هاي توليدکنندگان 
لوازم خانگي گفته بود: بازار لوازم خانگي مانند 
بازار خ��ودرو انحصاري نيس��ت و کوچک ترين 
تعدي از تعهدات به منزله از دس��ت دادن بازار و 
بي اعتباري برند خواهد بود. ضمن اينکه جرايم 
در نظر گرفته شده براساس ضوابط بانک مرکزي 
و س��ازمان حمايت براي عدم تحويل در حدود 
۲۵ درصد در نظر گرفته ش��ده است و هر فرد با 
کد ملي مشخص تنها مي تواند يک سبد کااليي 
بخرد. با اين حال بايد ديد اين طرح مانند طرح 
پيش فروش خودروسازها منجر به رفع دغدغه  
متقاضيان خواهد ش��د يا بهانه اي براي گراني و 

ظهور طيف جديدي از دالالن مي شود!
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طرحپیشفروشلوازمخانگیرانتایجادمیکند
مخالفت رئيس انجمن لوازم خانگی با طرح پيش فروش لوازم خانگی که درهيچ نقطه ای از جهان اجرا نشده است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

مذاکره روسيه با اتحاديه اروپا 
یوروجایگزیندالرمیشود

وزارت اقتص�اد روس�يه اعالم ک�رد: اين احتم�ال وج�ود دارد که 
اس�تفاده از يورو در مب�ادالت تجاري ب�ا اتحاديه اروپا آغاز ش�ود. 
به گزارش اس��پوتنيک، اخي��راً والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه 
گفته بود واشنگتن با کاهش اعتماد بين المللي به دالر يک اشتباه بزرگ 
استراتژيک مرتکب شده اس��ت، به همين دليل روسيه در حال کاهش 
وابس��تگي اقتصاد خود به دالر امريکاس��ت.  والديمير کوليچف، معاون 
وزير اقتصاد روسيه گفت: وزارت اقتصاد اين کشور در حال بررسي امکان 
تغيير ارز مبناي مبادالت اين کش��ور با اتحاديه اروپا از دالر به يورو است 
که اين مبادالت شامل صادرات منابع انرژي به اين اتحاديه نيز مي شود. 
وي ادامه داد: در ش��رايط کنوني ما حداقل شاهد کليد خوردن قدم هاي 
نخست هستيم که مي تواند فرصتي در کوتاه مدت و بلندمدت باشد که 
از جمله آن تغيير مبناي ارزي به ارزهاي ملي با ش��رکاي اروپايي شامل 
استفاده از يورو در مبادالت و صادرات انرژي به آنها خواهد بود.  معاون وزير 
اقتصاد روسيه معتقد است: اينگونه اقدامات از چند جهت به نفع شرکاي 
اروپايي روسيه خواهد بود. کوليچف مي گويد: از طرفي اين مسئله جايگاه 
يورو را به عنوان ارز ذخيره خارجي تقويت مي کند و از طرف ديگر براي 
آنها به نوعي امنيت انرژي در شرايطي که امريکا بخواهد براي دسترسي 
بانک هاي ما به دالر تصميمي بگيرد، فراهم مي کند. وي معتقد اس��ت: 
تغيير مبناي ارزي به يورو ساده تر از ديگر ارزهاست؛ چراکه همين حاال 
يورو يک ارز ذخيره خارجي است و از طرف ديگر منطقي به نظر مي رسد 

که شرکت هاي اروپايي نيز آن را قبول کنند.

تعرفه25درصديترکیهبروارداتفوالد
دولت ترکيه با ارائه اظهارنامه اي به سازمان تجارت جهاني از تصميم 
خود براي اعم�ال تعرف�ه ۲۵ درصدي ب�ر واردات ف�والد خبر داد. 
به گزارش رويترز، ترکيه با ارسال نامه اي به سازمان تجارت جهاني اعالم 
کرد: از روز 17 اکتبر بر واردات فوالد و آلومينيوم تعرفه ۲۵ درصدي اعمال 
خواهد کرد. ترکيه در اين نامه باال رفتن بيش از حد واردات را دليل اعمال 
تعرفه عنوان کرده  و مدعي است پس از آنکه امريکا بر واردات فوالد تعرفه 
۲۵ درصدي اعمال کرده است، هند و اندونزي مقصد صادرات فوالد خود 

را از سمت امريکا به ترکيه تغيير داده اند. 

صندوق بين المللي پول: 
رشداقتصاديایراندرسال2018منفيشد

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول در جديدتري�ن گ�زارش چش�م انداز 
اقتص�ادي جه�ان اع�الم ک�رد ک�ه رش�د اقتص�ادي اي�ران در 
س�ال ۲۰1۸ به منف�ي 1/۵ درص�د کاهش و ن�رخ بيكاري ب�ه 1۲/۸ 
درص�د افزايش و ن�رخ ت�ورم ب�ه ۲9/6 درص�د افزاي�ش مي يابد. 
به گزارش فارس، جديدتري��ن گزارش چش��م انداز اقتصادي جهان 
صندوق بين المللي پول که ديروز منتشر شد، رشد اقتصادي ايران در 
س��ال ۲۰1۸ را که بيش از دو ماه تا پايان آن مانده است، منفي اعالم 
کرد و به منفي 1/۵ درصد کاهش داد. اين سازمان در گزارش پيشين 
خود نرخ رشد اقتصادي ايران در س��ال ۲۰1۸ را ۴ درصد پيش بيني 
کرده بود. همچنين برآورد خود از نرخ رش��د اقتصادي ايران در سال 
۲۰17 را از ۴/3درصد به 3/7 درصد کاهش داد.  بر اساس اين گزارش، 
نرخ تورم ايران در س��ال ۲۰1۸ برابر با ۲۹/۶ درصد پيش بيني ش��ده 
اس��ت. اين نهاد بين المللي نرخ بيکاري ايران در سال ۲۰1۸ را 1۲/۸ 
درصد اعالم کرده است اما در گزارش پيشين خود آن را 11/7درصد 
پيش بيني کرده بود. نرخ بيکاري براي س��ال ۲۰17 نيز 11/۸ درصد 
برآورد شد ، بنابراين نرخ بيکاري ايران در سال جاري ميالدي افزايش 
مي يابد. نرخ بيکاري در سال ۲۰1۶ برابر با 1۲/۴۲ درصد بوده است. 
همچنين تراز حساب جاري ايران نيز از ۴ درصد در سال ۲۰1۶ به ۲/۲ 
درصد در سال ۲۰17 رسيده اس��ت که در سال ۲۰1۸ به 1/3 درصد 

توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. 

سوءاستفادهباصادراتسرب
وانتقالمجددبهکشور!

رئي�س اتحادي�ه باتري س�ازان و باتري فروش�ان ب�ا اع�الم اينكه 
متأسفانه خام فروشي سرب در بازار بسيار داغ شده است، گفت: از 
فروردين ماه امسال تا کنون قيمت باتري خودرو ۴ برابر شده است. 
تقي علي اکبري در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينکه صادرات سرب 
باعث شده تا از فروردين ماه امس��ال تاکنون قيمت باتري خودرو ۴ برابر 
شود، اظهار داشت: در حال حاضر قيمت باتري پرايد از 11۰ هزار تومان 
به 3۰۰ هزار تومان رسيده است که اين رقم با کسر دريافت باتري سوخته 
از مشتري گرفته مي شود.  رئيس اتحاديه باتري سازان و باتري فروشان با 
اعالم اينکه متأسفانه خام فروشي سرب در بازار بسيار داغ شده است، افزود: 
برخي از مابه التفاوت نرخ ارز سوء استفاده و با صادرات سرب به کشورهاي 
همسايه و انتقال مجدد آنها به کشور سودهاي هنگفتي را کسب مي کنند.  
وي تصريح کرد: با بازيافت باتري هاي سوخته در داخل کشور نياز چنداني 
به واردات سرب نداريم اما مش��کل اينجاست که  عدم نظارت بر فعاليت 

توليدکنندگان سرب بازار را تا حدودي مختل کرده است. 

عرضه2میلیونپوشکاحتکاري
س�خنگوي تعزيرات اعالم ک�رد: افزايش اخير قيم�ت محصوالت 
دو ش�رکت مع�روف لبن�ي غيرقانون�ي اس�ت و تاکن�ون هي�چ 
مجوزي براي اي�ن افزاي�ش قيمت ها صادر نش�ده اس�ت و قاعدتًا 
اي�ن تخلف تح�ت عن�وان گران فروش�ي رس�يدگي خواهد ش�د. 
به گزارش تسنيم، سيد ياسر رايگاني با اعالم مختومه شدن رسيدگي به 
77۰ پرونده احتکار گفت: با مختومه شدن اين پرونده ها کاالهاي احتکار 
شده بايد با قيمت کارشناسي و قانوني عرضه ش��ود که البته کار عرضه 

کاالها ارتباطي به سازمان تعزيرات ندارد. 
رايگاني گفت: عرضه ۲ ميليون پوشک احتکار شده با قيمت کارشناسي 
در استان البرز انجام مي گيرد که چهار هفته پيش کار رسيدگي به پرونده 
آن مختومه شده است. سخنگوي تعزيرات همچنين گفت: افزايش اخير 
قيمت محصوالت دو شرکت معروف لبني غير قانوني است و تا کنون هيچ 
مجوزي براي اين افزايش قيمت ها صادر نشده است و قاعدتاً اين تخلف 

تحت عنوان گران فروشي رسيدگي خواهد شد. 
رايگاني گفت: پيش از اين يکي از شرکت هاي بزرگ لبني که تخلف کرده 

بود 3 ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان جريمه شد. 
سخنگوي تعزيرات افزود: بعد از رسيدگي به گران فروشي و صدور حکم 
تخلف، عالوه بر جريمه، واحد توليدي باي��د قيمت ها را به اول برگرداند. 
سخنگوي تعزيرات درباره درج نشدن قيمت روي محصوالت هم گفت: 
عدم درج قيمت کمتر اتفاق مي افتد و ما معتقديم اگر هم اتفاق مي افتد 
بيش��تر در خود واحدهاي توليدي اس��ت. مثاًل با گ��زارش مردمي و در 
گشت هاي مش��ترک کارخانه اي که رب گوجه در استان گلستان توليد 
مي کرد شناسايي و بازرسي شد که با کمال تأسف مشاهده شد کارگران 
مش��غول مخدوش کردن قيمت هاي روي 1۸3 ه��زار قوطي رب گوجه 
بودند.  رايگاني گفت: متأسفانه ميزان جريمه ها کم است و بازدارنده نيست 
که بايد با اصالح قانون اين نقص برطرف شود.  سخنگوي سازمان تعزيرات 
همچنين گفت: راه افتادن سامانه جامع تجارت به سازمان تعزيرات هم 
کمک خواهد کرد زيرا به سرعت رس��يدگي ها مي افزايد و کيفيت آن را 

بيشتر مي کند. 

عقب ماندگي مزد کارگران به بيش از يك ميليون رسيد

جزئيات رأي بزرگ ترين پرونده قاچاق کشور

   دستمزد

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شرکت 

60863183شهدايران
4024819317سپنتا

28631106صنايعسيماندشتستان
1977714بانكاقتصادنوين
204962008پااليشنفتتبريز

2625244سيمانتهران
3767349صنايعالستيكيسهند
133981241صنايعخاكچينيايران

3964366سرمايهگذاريپارستوشه
2985275سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3552324صنايعكاغذسازيكاوه
1744159سرمايهگذاريپرديس

51747سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
3722338صنعتيبهشهر

1363123بينالملليتوسعهساختمان
46440سرمايهگذارينيرو

2180185توسعهشهريتوسگستر
215001328گروهصنعتيپاكشو

5059306كشتيرانيجمهورياسالميايران
7657443داروسازيجابرابنحيان

4011191سراميكهايصنعتياردكان
19154912داروسازيزهراوي

366101743معادنبافق
4831230تايدواترخاورميانه

394061876معدنيدماوند
3718177بينالملليمحصوالتپارس

20338968معدنيامالحايران
195493تامينسرمايهاميد
3257155فنرسازيخاور

7334349معادنمنگنزايران
8763417گلتاش

9100433فروسيليسايران
13703652صنايعشيمياييسينا
2228106پستبانكايران

12759607پااليشنفتبندرعباس
5003238لنتترمزايران

10364493باما
5487261توسعهمعادنرويايران

11165531فرآوردههايتزريقيايران
157775بانككارآفرين
2923139نوردآلومينيوم

6078289پتروشيميشيراز
18090860سيمانسفيدنيريز

8794418داروسازيزاگرسفارمدپارس
6901328آلومراد

360081711البراتوارداروسازيدكترعبيدي
7008333ذغالسنگنگينطبس

3241154سايپاآذين
4483213سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

5704271توليديگرانيتبهسرام
6989332سرمايهگذاريصنعتبيمه

18590883نفتبهران
2716129سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

2674127بانكخاورميانه
204397گروهپتروشيميس.ايرانيان

6466307پتروشيميآبادان
4044192آبسال

2528120ايرانياساتايرورابر
4066193تراكتورسازيايران

3392161داروسازيامين
3498166پمپسازيايران
3351159فوالدآلياژيايران

3984189توسعهمعادنوفلزات
3880184سرمايهگذاريساختمانايران

175183سيماندورود
2806133سرمايهگذارياعتبارايران

3228153كارخانجاتتوليديشيشهرازي
5893279سيمانبجنورد
14937707داروييرازك

12405587خدماتانفورماتيك
2325110س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

196693بانكملت
2643125توليديكاشيتكسرام

203196سرمايهگذاريتوسعهملي
135564سيمانكردستان

6484306پااليشنفتتهران
169980بيمهما

7332345معدنيوصنعتيگلگهر
4301202كشاورزيودامپرويمگسال

166178ليزينگصنعتومعدن
6523306آهنگريتراكتورسازيايران

3222151كاشيسعدي
5208244س.صنايعشيمياييايران

2350110ايركاپارتصنعت
8914417قندهكمتان

356921669سيمانبهبهان
6340296پشمشيشهايران

5305247مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
15472720قنداصفهان

131161سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
2929136مخابراتايران
3765174شيشههمدان

5692263البرزدارو
2993138كابلالبرز

4513208سيمانخزر
6012276توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2179100سيمانفارسوخوزستان
6591302نيروكلر

6497297لولهوماشينسازيايران
13605620كربنايران

6955316قندمرودشت
3347152سايپاشيشه
144565بيمهالبرز

3516158سبحاندارو
149167بانكپارسيان

129358سرمايهگذاريخوارزمي
18148808پتروشيميجم

4736210گسترشنفتوگازپارسيان
3678162كيميدارو
5340234كيميدارو
11129486نفتپارس

4891213معدنيوصنعتيچادرملو
535762322پتروشيميفناوران
5678246پتروشيميشازند

212892سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
2978127سرمايهگذاريصنعتنفت

5514233بيسكويتگرجي
5041212ريختهگريتراكتورسازيايران
9402395صنايعپتروشيميخليجفارس

6495271كاشيالوند
422091724پتروشيميخارك
4260172توليديچدنسازان

5819231فرآوردههاينسوزپارس
5271209سيمانفارسنو
3510139سيمانصوفيان

4976197فوالدكاوهجنوبكيش
401541545پتروشيميپارس

7057269پارسسويچ
5771219دادهگسترعصرنوين-هايوب

11951447شهد
209478سيمانشاهرود

16554616پتروشيميپرديس
8092299كارتنايران

6482237تامينماسهريختهگري
6532238سرمايهگذاريداروييتامين
3994144صنايعكاشيوسراميكسينا

144552كمباينسازيايران
6186222افست

10224366فوالدخوزستان
246988حفاريشمال

4580161مليصنايعمسايران
4805167تكنوتار
4496156البرزدارو

161556ماشينسازياراك
4720162آلومينيومايران

3852129شيميداروئيداروپخش
8217275پاكسان

6003200پارسالكتريك
8421280قندلرستان
238078لبنياتپاك

225974سرمايهگذاريسپه
4344142سرماآفرين

  قاچاق

وزير نيرو از ابالغ دستورالعمل صادرات برق به 
کشورهاي همسايه توسط بخش خصوصي خبر 
داد و گفت: س�رمايه گذاران بخش خصوصي 
مي توانند نسبت به انعقاد قراردادهاي صادرات 
برق ب�ه کش�ورهاي همس�ايه اق�دام کنند. 
رضا اردکانيان با اشاره به اينکه مشکالت نوسانات 
نرخ ارز بر ح��وزه انرژي هاي تجديدپذير در حال 
بررسي و حل و فصل اس��ت، گفت: با تحقق اين 
مس��ئله، حضور س��رمايه گذاران در اين بخش 

سرعت بيشتري خواهد گرفت. 
اردکانيان تصريح کرد: م��ا در اين بين امکاني را 
فراهم کرده ايم و دستورالعمل آن نيز ابالغ شده 
است تا سرمايه گذاران مختلف بخش خصوصي 
بتوانند نس��بت به انعقاد قرارداده��اي صادرات 
برق به کشورهاي همس��ايه اقدام کنند و ما تنها 
تس��هيالت الزم براي اين بخش را فراهم کنيم 
و شبکه را در اختيار آنها بگذاريم. وي با اشاره به 

اينکه امکان صادرات برق به کشورهاي همسايه 
وجود دارد، بيان کرد: ما در اين باره تسهيلي که 
فراهم مي کنيم، حق ترانزيتي را دريافت خواهيم 
کرد که از اين حيث فرصت هاي شغلي بيشتري 
به ويژه در دشت هاي وسيع کشور فراهم خواهد 
شد.  وزير نيرو با اشاره به اينکه ظرفيت نصب شده 
انرژي هاي تجديدپذير کش��ور تا برنامه شش��م 
توسعه بايد به ۵ هزار مگاوات برسد، عنوان کرد: 
بر اين اساس دولت دوازدهم در چهار ساله کاري 
خود هدف ۴هزار مگاواتي را در نظر گرفته است. 
وي با اش��اره به اينکه ظرفيت فعلي نصب شده 
تجديدپذيرها به بيش از ۶۵۰ مگاوات رس��يده 
اس��ت، اظهار کرد: با توجه به اينکه قراردادهاي 
متعددي در دست اجراست، از اين رو پيش بيني 
مي کنيم تا پيک تابستان س��ال ۹۸ حدود ۵۰۰ 
م��گاوات ظرفيت جديد نيز ب��ه واحدهاي فعلي 

ما افزوده شود. 

بخشخصوصيبرقصادرميکند
در حال�ي ک�ه کرباس�يان وزي�ر پيش�ين 
اقتص�اد، وق�وع قاچ�اق 11۲۸کانتين�ر را 
تكذيب ک�رده ب�ود، در روزه�اي اخير رأي 
محكوميت قطعي اين پرونده از سوي دادگاه 
تجديدنظر استان هرمزگان صادر شده است. 
به گزارش تسنيم، آذرماه س��ال ۹۶ همزمان با 
حضور کرباسيان در وزارت اقتصاد، جزئيات اوليه 
پرونده بزرگ قاچاق ظروف شيشه اي در رسانه ها 
مطرح شد. در روزهاي نخست هرچند اين خبر 
به  صورت رسمي توس��ط يکي از دستگاه هاي 
نظارتي نيز تأييد ش��د، اما وزير پيشين اقتصاد 
اين خبر را تکذيب کرد. موضوع به يک تکذيب 
ساده محدود نشد و حتي نقل قول هايي نيز در 
يک برنامه زنده تلويزيوني از قول رئيس دستگاه 
کاش��ف در خصوص تکذيب خبر وقوع قاچاق 
11۲۸کانتينر مطرح شد.  با اين حال در روزهاي 
اخير رأي قطعي اين پرونده از سوي دادگستري 

استان هرمزگان صادر شده و دستگاه هايي مانند 
وزارت اقتصاد بايد در اين خصوص شفاف سازي 
کنند.  پرون��ده قاچ��اق 11۲۸ کانتينر ظروف 
شيش��ه اي طي س��ال هاي 13۹۴ و 13۹۵ در 
دستگاه قضايي اس��تان هرمزگان مطرح شد و 
هم اکنون رأي قطعي آن صادر ش��ده اس��ت و 
به مرحله اجرا گذاش��ته خواهد ش��د.  با صدور 
رأي دادگاه تجديدنظ��ر براي پرونده موس��وم 
ب��ه 11۲۸ کانتينر کاالي قاچ��اق، متهمان در 
مجموع به تحمل پنج سال و نيم حبس تعزيري، 
پرداخت بي��ش از ۴7۵ ميلي��ارد تومان جزاي 
نقدي، محروميت از هرگونه فعاليت بازرگاني، 
ممنوعيت خروج از کشور و توقيف اموال محکوم 
شدند.  همچنين متهمان ر ح و ع ح که برادران 
متهم رديف اول اين پرونده مي باش��ند نيز به 
 اتهام معاونت در قاچاق کاال، هر يک به تحمل 

شش ماه حبس تعزيري محکوم شده اند. 

باوجودتکذیبوزیررأيمحکومیت۴۷5میلیاردتومانيصادرشد
  انرژی


