
در حال�ي كه هن�وز ماج�راي خ�روج دهها 
ميليارد تومان س�رمايه در ماه ه�اي پاياني 
سال 96 شفاف س�ازي نشده اس�ت، خروج 
س�رمايه از اي�ران از طريق صورت س�ازي و 
ش�ركت هاي فع�ال در ح�وزه ص�ادرات و 
واردات مح�ل نگران�ي جدي اس�ت، از اين 
رو بايد نظ�ارت مس�تمر بر نق�ل و انتقاالت 
كاال و ارز در كش�ور وج�ود داش�ته باش�د. 
به گزارش »ج��وان«، تقويت ص��ادرات اگر به 
بازگشت ارز و كاالي مورد نياز كشور منتج نشود 
و عايدي س��رمايه گذاري ها در خارج از ايران به 
س��رزمين اصلي باز نگردد عماًل فايده اي براي 
اقتصاد ندارد، از اين رو بيش از هر زمان ديگري 
نيازمند شفاف س��ازي حس��اب و كتاب جريان 
ارزي ناش��ي از  مبادالت نفت��ي و غير نفتي در 

كشور هستيم. 
خروج كاال از ايران حكم سرمايه را دارد. حال چه 
اين كاال نفت باشد چه مواد پتروشيمي و معدني، 
غذا و.... بنابراين حساب و كتاب مابه ازا و عايدي 
ناش��ي از صادرات كاال و خدمات بايد مشخص 
شود. متأس��فانه طرف عرضه بازار ارز با اشكال 
مواجه شده اس��ت و گفته مي شود كه صاحبان 
صنايع صادرات مح��ور غير نفتي با بازنگرداندن 
ارزهاي ناشي از صادرات به بازار داخلي بازار ارز 
را ملتهب كرده اند. لذا جاي دارد دادستان كل 
كشور، ديوان محاس��بات و سازمان حسابرسي 
بر رفت��ار ارزي صنايع و ش��ركت هاي صادراتي 
نظارت جدي داشته باشند و با متخلفان برخورد 

جدي كنند. 

برخي از كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به 
شفاف نش��دن مقوله خروج دهها ميليارد دالر 
سرمايه از كشور در اواخر س��ال 96 و افزايش 
حساسيت ها در رابطه با خروج مستقيم ارز از 
ايران، تحركاتي در رابطه با خروج س��رمايه از 
كشور به ش��كل كااليي انجام مي گيرد. به طور 
نمونه امكان دارد عده اي در ايران به يك شركت 
صادراتي ري��ال پرداخت كنند تا ارز ناش��ي از 
صادرات كاال را در خارج از كشور تحويل گرفته 
و تملك كنند. در چنين ش��رايطي خروج ارز 
در قالب كاال از كش��ور انجام مي شود. در ديگر 
حالت امكان دارد كاال از كش��ور خارج ش��ود 
و ماب��ه ازاي ريالي – ارزي يا كااليي به كش��ور 
بازنگردد و در اين ميان شركت صادراتي مدعي 
شود كه در خارج س��رمايه گذاري كرده است 
كه اين رفتار ها بايد مورد حسابرسي و بررسي 

قرار گيرد. 
  كاالهاي�ي ك�ه مي روند ول�ي ارز آن به 

كشور بازنمي گردد
در همين رابطه محمد رضا مودودي، معاون توسعه 
صادرات كاال و خدمات س��ازمان توسعه تجارت 
ايران اخيراً به وارد نش��دن بخشي عمده ارز هاي 
ناش��ي از صادرات غيرنفتي به كشور اشاره كرد و 
افزود: در شش ماه سال جاري با وجود اينكه بيش 
از 23 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي كه داشته ايم، 
حدود 6/7 ميليارد دالر آن به كشور برگشته و در 
سامانه نيما اعالم شده است و هنوز بخش عمده ارز 

حاصل از صادرات به كشور برنگشته است. 
معاون سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: از 

بيش از 23 ميلي��ارد دالر ارز حاصل از صادرات 
غير نفتي ياد شده، سهم بخش صنعت و معدن 
حدود 11 ميليارد دالر و سهم بخش كشاورزي 
حدود 1/7  ميليارد دالر اس��ت كه مجموع اين 
بخش ها از صادرات غير نفتي حدود 13ميليارد 

دالر است. 
  پتروشيمي ها، فوالدي ها و سنگ آهني ها 

گزارش ارزي منتشر كنند
از سوي ديگر يك عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: 
دولت بايد به جاي فش��ار بر بخش خصوصي بر 
صادرات پتروشيمي ها و فوالدي ها نظارت كند. 
اش��اره اين عضو اتاق بازرگاني ناظر بر اين است 
كه بايد ديد صاحبان اصلي صنايع پتروشيمي، 
فوالدي، سنگ آهني دقيقاً چه اشخاص حقيقي 

و حقوقي هستند؟
برخي از كارشناس��ان اقتص��ادي براين باورند 
كه اگر ب��ر صادر كنن��دگان مواد معدني مانند 
سرمايه گذاري توس��عه معادن و فلزات ، معدني 
و صنعت��ي چادرمل��و، س��نگ آهن گل گه��ر و 
آلومينيوم ايران عوارض و بهره مالكانه را نسبت 
به س��اير نقاط دنيا عادالنه تر وضع كنيم، دولت 
حداقل 10تا 12ه��زار ميليارد توم��ان درآمد 
تحصيل مي كند و در عين حال با روشن شدن 
حساب و كتاب اين صادركنندگان غير نفتي در 
كنار صادركنندگان مواد پتروش��يمي مي توان 
التهاب بازار ارز را در سخت ترين شرايط تحريمي 

نيز كنترل كرد. 
علي ش��ريعتي، عضو اتاق بازرگاني به بخشنامه 
اخير بانك مرك��زي درباره تعهد بازگش��ت ارز 

حاصل از صادرات در سه ماه اشاره كرد و افزود: 
80 درصد صادرات كشور به گروه پتروشيمي، 
ف��والد و فلزات رنگ��ي، س��نگ آهني ها مربوط 
مي شود و بايد مشخص ش��ود كه چه ميزان ارز 
حاصل از صادرات پتروشيمي ها و فوالدي ها به 

كشور بازگشته و چه ميزان بازنگشته است؟
رئيس كارگ��روه صنايع غذايي ات��اق بازرگاني 
گف��ت: بي��ش از 70 درصد ص��ادرات ميعانات 
گازي و فلزات سرخ در دست بنگاه هاي دولتي 

و خصولتي است. 
از س��وي ديگر يك منب��ع آگاه كه نخواس��ت 
نامش فاش شود به خبرنگار اقتصادي روزنامه 
»جوان« گفت: متأس��فانه نظ��ارت ضعيفي در 
حوزه تجارت و گ��ردش وجوه اع��م از ريالي و 
ارزي انجام مي گيرد، از همين رو شاهد تخلفات 
مشهود در بخش صورتحس��اب ها در واردات و 
صادرات نفتي و غير نفتي توس��ط افراد حقيقي 

و حقوقي هستيم. 
وي با اش��اره به اينك��ه بس��ياري از ايراني هاي 
خارج از كش��ور با ثبت شركت در حوزه تجارت 
با ايران فعال هستند، افزود: برخي از تجاري كه 
با شخصيت حقيقي يا حقوقي در حوزه واردات 
و صادرات فعال هستند، با استفاده از خألهاي 
قانوني و نب��ود نظارت ناظ��ران اقتصادي براي 
كسب سرمايه بيشتر سفارشي به يك فروشنده 
در خارج از كش��ور مي دهند و در ازاي پرداخت 
مبلغي ب��ه وي يا تباني، تقاض��اي درج حداكثر 
قيمت را در فاكتور مي كنند. سپس با فروشنده 
به توافق مي رسند كه 20 درصد اضافي را در يك 
بانك خارجي به حساب وي واريز كند؛ حال اگر 
اين تجار از ارزهاي دولتي نيز برخوردار ش��وند 

عماًل يك رانت عظيم كسب مي كنند.
وي با بي��ان اينك��ه در بخ��ش واردات كاال نيز 
اينگونه تخلفات صورت مي گيرد، گفت: برخي 
از تجار متخلف از فروشنده مي خواهند تا قيمت 
كاال را باالتر در فاكتور و صورتحس��اب ها درج 
كند. در اينص��ورت رقمي غيرواقعي از كش��ور 
خارج مي شود كه به آن خروج سرمايه مي گويند 

و كاالي كمتري به كشور وارد مي شود. 
وي گفت: متأس��فانه از زماني ك��ه ايران مورد 
تحريم ه��اي ظالمان��ه امري��كا ق��رار گرفت��ه، 
هزينه هاي زي��ادي از نظر اقتص��ادي در حوزه 
ارز به كش��ور تحميل شده اس��ت. تا زماني كه 
نظارت مس��تمر بر نقل و انتقاالت ارز در كشور 
وجود نداش��ته باش��د، س��رمايه به روش هاي 
مختلفي از كشور خارج مي ش��ود، هم قانوني و 

هم غيرقانوني. 
وي در نهايت پيش��نهاد داد تمامي اش��خاص 
حقيق��ي و حقوقي ك��ه در ص��ادرات و واردات 
كاالهاي نفتي و غيرنفتي فعال هستند با گردش 
مالي بيش از نيم ميليارد دالر توسط كميته اي 
متشكل از كارشناسان ديوان محاسبات مجلس، 
سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي 
و س��اير نهادهاي نظارتي رفتار ارزي شان مورد 

بررسي قرار گيرد. 
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خروج سرمایه در پوشش صادرات کاال
سامانه نيما چشم به راه ارزهای ناشی از صادرات كاال  هادی غالمحسینی

  گزارش  یک

 قطار اربعين به راه افتاد
ب�ه  ته�ران  از  حس�يني  اربعي�ن  قط�ار  نخس�تين 
افت�اد.  راه  ب�ه  دي�روز  بام�داد  كرمانش�اه  مقص�د 
مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا گفت: به واسطه كوتاه تر بودن 
فاصله تا مهران در مقايس��ه با مرزهاي جنوب��ي، برنامه ريزي رجاء بر 

راه اندازي خط جديد مشهد - تهران تا كرمانشاه قرار گرفت. 
محمد رجبي افزود: ب��ا هماهنگي هاي صورت گرفته با يك ش��ركت 
خصوصي در صورت خريد بليت از س��وي مس��افران، زائران به محض 

رسيدن به كرمانشاه با اتوبوس به مرز مهران منتقل مي شوند. 
وي گفت: بيش��ترين ناوگان به اين مس��ير اختصاص يافته است و در 

صورت استقبال زائران امكان افزايش واگن هاي مسافري وجود دارد. 
رجبي با بيان اينكه امكان خريد بليت براي اين مسير همچنان وجود 
دارد، افزود: مسافران در صورتي كه تقاضاي خريد بليت بسته اي شامل 
قطار تا كرمانشاه و اتوبوس تا مهران باشند بايد به آژانس هاي مسافرتي 

مراجعه كنند. 
وي گفت: قطارهاي ويژه اربعين در واگن هاي 4 و 6 تخته، اتوبوسي و 
اتوبوس��ي دو طبقه براي زائران در نظر گرفته شده است. رجبي گفت: 
براي برگشت زائران از كربال به مهران سپس كرمانشاه با اتوبوس و انتقال 

آنان با قطار به تهران و مشهد برنامه ريزي شده است. 

به منظور ايجاد سهولت

 خرید دینار براي زائران اربعين
 به زودي از طریق »بله« فراهم مي شود

بان�ك مرك�زي از طري�ق بان�ك مل�ي اي�ران تمهيدات�ي 
دين�ار  بتوانن�د  اربعي�ن  زائ�ران  ت�ا  آورده  فراه�م  را 
كنن�د.  مناس�ب خري�داري  ن�رخ  ب�ا  را  مورد ني�از خ�ود 
به گزارش بانك ملي ايران، زائران اربعين حسيني كه مراحل دريافت ويزاي 
خود را از طريق سامانه سماح به آدرس Https://Samah. haj. ir انجام 
داده اند، مي توانند نس��بت به خريد ارز دينار از طريق پيام رس��ان »بله« و 

دريافت آن در كشور عراق اقدام كنند. 
قابل ذكر است زائران اربعين حسيني پس از تكميل فرايند خريد ارز 
خود در بات مربوطه در پيام رس��ان »بله« و پرداخت معادل ريالي در 
نظر گرفته شده، يك شناسه دريافت مي كنند كه مي توانند با در دست 
داشتن اين شناسه پس از عبور از مبادي ورودي كشور عراق در مرزهاي 
مهران، شلمچه، چذابه به كارگزاري هاي بانك ملي ايران در اين مناطق 
و شهرهاي نجف، كربال و كاظمين مراجعه كرده و نسبت به دريافت ارز 

خريداري شده ) دينار عراق( اقدام كنند. 
براي خريد ارز بايد مش��خصات دقيق زائ��ر اعم از كد ملي و ش��ماره 
گذرنامه ثبت شود و ارز خريداري ش��ده صرفاً به فرد زائر تحويل داده 

خواهد شد. 
براي تحويل گرفتن ارز ارائه رس��يد، اصل گذرنامه و حضور ش��خص 
زائر ضروري اس��ت و هر زائر تنها يك بار قادر به خريد ارز از اين طريق 

خواهد بود. 

گوشت در بازارهاي جهاني ارزان شد

کاهش شدید قيمت دانه هاي روغني و ذرت
در بازاره�اي جهان�ي قيم�ت ذرت و دانه هاي روغن�ي با كاهش 
شديد مواجه ش�د و با توجه به وابستگي ش�ديد ايران در تأمين 
اي�ن دو ن�وع محص�ول مي تواند خبر خوش�ي باش�د، به ش�رط 
آنکه كاه�ش ت�ورم جهان�ی در اقتصاد اي�ران هم اعمال ش�ود.

به گزارش فارس، از آنجايي كه قيمت نهاده هاي دامي و دانه هاي روغني 
وارداتي متأثر از قيمت هاي جهاني اس��ت، كاهش قيمت در اين بازار 

مي تواند باعث افت نرخ آن در داخل كشور شود. 
در داخل كش��ور حدود 70 درصد نياز ذرت دان��ه اي از طريق واردات 
تأمين مي شود و در تأمين نياز دانه هاي روغني كشور هم كشور بيش از 

90 درصد وابسته به واردات است. 
به گزارش بلومبرگ، امروز قيمت هر بوشل ذرت با 3/75 دالر كاهش 
نسبت به روز گذشته به قيمت 367 دالر معامله شد و همچنين قيمت 
دانه هاي روغني هم كاهشي بود، هر بوش��ل دانه روغني سويا با 6/75 

دالر نسبت به روز گذشته به قيمت 856 دالر و 75 سنت معامله شد. 
بوشل، اندازه گيري وزن در دستگاه امريكايي است كه جزو اندازه گيري 
خشك محسوب مي شود و معادل  36/3 ليتر يا 2219 اينچ مربع است.  
همچنين گزارش بلومبرگ حاكي اس��ت قيمت انواع دام در بازارهاي 
جهاني كاهش داشته است، دام زنده 40 سنت و دام پرواري 67 سنت 
كاهش داش��ته اس��ت.  اما قيمت گندم در بازارهاي جهاني افزايشي 
بوده، هر بوشل با 1/75 دالر افزايش مواجه شده است. ايران امسال در 
تأمين گندم كشور خودكفا شد و   9/5 ميليون تن گندم از كشاورزان 

خريداري شد.

 امریكا قبول کند
 نمي تواند صادرات نفت ایران را صفر کند

پايگاه خبري اويل پرايس با اش�اره به افزايش صادرات نفت ايران 
به هند از ۳9۰ هزار بشکه در روز در ماه آگوست به 6۰۰ هزار بشکه 
در روز در ماه سپتامبر نوشت: امريکا بايد قبول كند كه احتمال به 
صفر رسيدن صادرات نفت ايران در هفته هاي آينده وجود ندارد. 
به گزارش اويل پرايس، تحريم ها عليه ايران در دو هفته آينده اجرايي 
مي شوند و دولت ترامپ تا االن هم تا حدي در توقف توليد نفت ايران 
موفق بوده است، ولي هنوز از هدف اصلي اش كه صفر كردن صادرات 
ايران است، بسيار فاصله دارد.  آژانس بين المللي انرژي تخمين مي زند 
صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر به 1/6 ميليون بشكه در روز كاهش 
يافته و نسبت به باالترين مقدار آن در ماه آوريل كه 2/4 بشكه در روز 
بوده 800 هزار بشكه كمتر شده است. انتظار مي رود اين كاهش ادامه 
داشته باشد، ولي تحليلگران كمي باور دارند كه دولت ترامپ مي تواند 
صادرات ايران را به صفر برساند.  در اين بين شواهد ديگري هم هست 
كه نشان مي دهد ايران بسيار بيشتر از آنچه رسماً گزارش شده در حال 

نقل و انتقال نفت است.
 نفتكش هاي ش��ركت ملي نفتكش ايران ردياب هاي خود را خاموش 
كرده اند تا معامالت نفتي آنها در تاريكي صورت بگيرد. برخي ماهواره ها 
نشان مي دهند كه تعداد بسيار بيشتري نفتكش به سمت هند مي روند. 
آژانس بين المللي انرژي در گزارش بازار نف��ت در ماه اكتبر اعالم كرد 
كه خريد هند از ايران از 390 هزار بشكه در ماه آگوست به 600 هزار 
بشكه در ماه سپتامبر رسيده است.  حركت پنهاني نفتكش هاي ايران 
به هند نشان دهنده محدوديت قدرت امريكاست. تخفيف ها، حركت 
ثبت نش��ده نفتكش ها، معامله هاي پاياپاي و س��اير اقدامات مخفيانه 
ايران باعث مي ش��ود حتي پس از 4 نوامبر هم جريان نفت ايران ادامه 
داشته باشد. مثاًل ايران نفت خود را با تخفيف بيشتري نسبت به 14سال 
گذشته فروخته است، قيمتي كه كمتر خريداري آن را رد مي كند.  البته 
صادرات نفت ايران به خاطر تحريم هاي امريكا كاهش قابل توجهي يافته 
است. چين اعالم كرد به دليل فش��ار امريكا مقدار خريد خود از ايران 
را پايين آورده است. اروپا هم در ماه سپتامبر 240 هزار بشكه كمتر از 
سه ماهه دوم سال جاري ميالدي از ايران نفت خريد.  ولي امريكا بايد 
قبول كند كه احتمال به صفر رسيدن صادرات نفت ايران در هفته هاي 

آينده وجود ندارد.

زمزمه هاي تجديدنظر بانك مركزي در بخشنامه ارز صادراتي

بهبود تراز بازرگاني كشاورزي با افزايش صادرات
تراز بازرگاني بخش كشاورزي در نيمه نخست امسال با بهبود 
بيش از يك ميليارد دالري مواجه ش�ده ك�ه حاصل افزايش 
ح�دود ۴۰ درصدي ص�ادرات و كاهش ح�دود يك درصدي 
واردات نس�بت به همين بازه زماني در س�ال گذشته است. 
براساس جديدترين آمار وزارت جهاد كش��اورزي، تراز بازرگاني 
بخش كشاورزي و غذا تا پايان شهريور ماه امسال منفي 2 ميليارد 

و 123 ميليون دالر بوده است كه بيش از يك ميليارد دالر نسبت 
به تراز منفي 3/5 ميليارد دالري نيمه نخس��ت س��ال گذش��ته 
بهبود پيدا كرده است.  براساس اعداد و ارقامي كه مركز فناوري 
اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد كشاورزي منتشر كرده، در نيمه 
نخست امسال بيش از 3 ميليون و 503 هزار تن انواع محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي به ارزش��ي بالغ بر 3ميليارد و 141 

ميليون دالر به كش��ورهاي مختلف صادر شده است و همچنين 
بيش از 9 ميليون و 620 هزار تن واردات محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذايي بوده كه ارزش��ي بيش از 5 ميليارد و 265 ميليون 
دالر داش��ته اس��ت.  در اين زمينه تراز وزني بخش كشاورزي و 
صنايع غذايي منفي 6 ميليون و 117 هزار تن و تراز بازرگاني اين 

بخش منفي 2 ميليارد و 123 ميليون دالر است. 

اگرچه بانك مركزي تاكنون يکبار بخشنامه 
شيوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصالح 
كرده، اما اكن�ون دوب�اره زمزمه هاي تغيير 
مجدد اين بخش�نامه كه با ع�دم اعمال نظر 
بخش خصوصي ابالغ شد، به گوش مي رسد. 
به گزارش مهر، چند هفته از آمدن عبدالناصر 
همتي، رئيس كل وقت بيمه مركزي به عنوان 
رئيس كل بانك مركزي بيشتر نگذشته بود كه 
بخشنامه اي از س��وي معاون ارزي جديد وي 
براي صادركنندگان ابالغ شد. بخشنامه اي كه 
قرار بود ابتدا با اعمال نظرات فعاالن اقتصادي 

و سازمان توس��عه تجارت ايران تدوين شده تا 
در ادامه اج��راي آن صادركنندگان كش��ور را 
با مشكل مواجه نس��ازد، اما ابالغ شتابزده اين 
بخش��نامه كه از هم��ان ابتدا با ام��ا و اگرهاي 
بس��ياري از س��وي صادركنن��دگان و فعاالن 
اقتصادي همراه ب��ود، كار را به جايي رس��اند 
كه مع��اون ارزي بان��ك مرك��زي، در معرض 
انتقاده��اي گس��ترده بخش خصوص��ي و به 

خصوص صادركنندگان كشور قرار گرفت. 
اكنون زمزمه هايي به گوش مي رس��د مبني بر 
اينكه بانك مركزي قصد دارد شيوه نامه رفع تعهد 

ارز حاصل از ص��ادرات را مجدداً در هفته جاري 
اصالح كند؛ هر چه باش��د ارز حاصل از صادرات 
اكنون بايد بار اصل��ي كمبود درآمدهاي نفتي و 

نقل و انتقاالت پول نفت را بر دوش بكشد. 
 يك مقام مس��ئول در نظام بانكي در گفت وگو 
با مهر از ارس��ال پيش��نهادات متعدد فعاالن 
اقتصادي به دولت براي اصالح شيوه نامه رفع 
تعه��د ارزي صادركنندگان خب��ر داد و گفت: 
قرار است كه در هفته جاري اين دستورالعمل 

اصالح شود. 
وي افزود: نامه نگاري هاي متعددي در اين رابطه 

با دولت انجام ش��ده و به نظر مي رسد كه دليل 
عمده كندي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
كشور همين باشد؛ البته اكنون روند بهبود يافته، 

ولي باز هم با انتظارات فاصله وجود دارد. 
بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعالم 
كرده است، از 22 فروردين ماه كه سامانه نيما 
راه اندازي شده اس��ت تا به امروز 5/9 ميليارد 
ي��ورو از صادركنن��دگان كااله��اي غيرنفتي 
ارز خريداري شده اس��ت كه با مبنا قراردادن 
نرخ براب��ري 1/15 دالر مع��ادل 6/7 ميليارد 

دالر است. 

   تجارت

   کشاورزی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

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

  انرژی

قائم مق�ام ايمي�درو اع�الم ك�رد: تدوي�ن 
دس�تورالعمل هاي مش�خص، نظارت ه�اي 
م�داوم و صحيح و ب�ه وي�ژه توجه ب�ه مقوله 
آم�وزش از جمل�ه عوام�ل مؤث�ر در تحق�ق 
برنامه ه�اي بخ�ش ايمن�ي مع�ادن اس�ت. 
اردشير سعدمحمدي در همايش HSEE)مميز 
عملكرد( اف��زود: در بحث ايمني مع��ادن، ما نياز 
مبرم به سيستمي منس��جم داريم. در اين زمينه 
مهم ترين بح��ث در دنيا افزايش س��طح آموزش 
هدفمند اس��ت كه بايد مورد توج��ه مديران اين 

حوزه باشد.  سعدمحمدي گفت: ساختار صحيح 
در روند فعاليت هاي معدني ديگر موضوع كليدي 
در بخش ايمني محس��وب مي ش��ود. اگر برنامه 
اكتش��افي صحيح نباش��د، قطعاً طراح��ي داراي 
ايراداتي بوده و به تبع آن پيمانكار دچار خطا شده 
است، بنابراين نظارت هاي مداوم و صحيح در بحث 
ايمني ضروري است. س��عد محمدي تأكيد كرد: 
تدوين دستورالعمل هاي مشخص و ارتقاي بخش 
بازرسي در اين حوزه ضرورت هايي هستند كه بايد 

در اولويت برنامه هاي مديران قرار بگيرد. 

 آموزش و نظارت
 عوامل مؤثر در تحقق برنامه هاي بخش ایمني معادن

انجم�ن س�ازندگان تجهي�زات  رئي�س 
11۰ ش�ركت  صنع�ت نف�ت از آمادگ�ي 
ب�راي  اروپاي�ي  متوس�ط  و  كوچ�ك 
همکاري ب�ا ش�ركت هاي ايراني خب�ر داد. 
رضا خياميان در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به 
پيشنهاد انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت 
نفت به دولت براي تعامل با شركت هاي كوچك 
اروپايي در زمان تحريم اظه��ار كرد: انجمن با 
همكاري اتاق تهران در تالش است از تعدادي 
از شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي دعوت 

كند به تهران بيايند و سميناري تشكيل دهيم 
كه اين شركت ها با ش��ركت هاي ايراني مذاكره 
كنند، متوسل شوند و همكاري بين شركت ها 

آغاز شود. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا شركت هاي 
اروپاي��ي مايل به تعام��ل با اي��ران و حضور در 
سمينار مذكور هستند يا خير؟ پاسخ داد: 110 
شركت كوچك و متوسط اروپايي اعالم آمادگي 
كردند به شركت هاي ايراني متوسل شوند و در 

صنايع نفت و گاز ايران حضور داشته باشند. 

 اعالم آمادگي
 ۱۱۰ شرکت اروپایي براي تعامل نفتي با ایران

  معدن


