
در حالي ك�ه رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودجه با 
ارئه گزارش�ي اع�ام مي كند كه بخ�ش صنعت 
در س�ال جاري وضعي�ت خوب�ي نداش�ته، وزير 
صم�ت از مثبت ش�دن نرخ رش�د صنع�ت خبر 
داد و گفت: »رش�د صنع�ت پارس�ال منفي 9/5 
درصد بوده، اما امس�ال تا آخر شهريور به مثبت 
0/4درصد رسيده، به عبارت ديگر نسبت به سال 
گذش�ته اين بخش ۱0 درصد رش�د كرده است.« 
همواره آمار منتش��ره در بخش صنعت مورد سؤال 
كارشناسان و فعاالن صنعتي كشور است. اخيراً نيز 
محمد باقر نوبخت با ارائه گزارشی از وضعيت بخش 
صنعت و كشاورزي در سال جار ي اعالم كرد: »پاييز 
امسال، نرخ رشد بخش كشاورزي با توجه به نزوالت 
ج��وي و برنامه هاي كش��ت گلخانه اي ب��ه ۵ درصد 
رس��يد، ضمن اينكه صنعت كش��ور وضعيت خوبي 
نداشت.« اين اظهارات در حالي است كه وزير صنعت 
و تجارت روز گذشته از مثبت شدن نرخ رشد صنعت 

در سال جاري خبر داده است. 
رضا رحماني با حضور در اتاق تع��اون ايران راه هاي 
اس��تفاده از ظرفي��ت تعاوني ها براي رون��ق توليد و 
صادرات را مورد بررس��ي قرار داد. وي مشكل بخش 
صنعت و تعاون را در تأمين نقدينگي مشترك دانست 
و از اتاق تعاون خواس��ت كه تجارت مرز نش��ينان را 
مديريت كند.  وي با اش��اره به وضعيت بخش توليد 
و صنعت،آماري از ميزان رشد اين بخش ها ارائه كرد 
و گفت: »در 9ماهه امس��ال در دو س��وم محصوالت 
منتخب مانند مس و فوالد، توليد ايران افزايش يافته، 
پارسال رشد صنعت منفي 9/۵درصد بود. امسال تا 
آخر شهريور اين رقم رش��د 0/4 درصد مثبت شده، 
يعني حدود 10 درصد نسبت به پارسال رشد كرده 
است. در كشاورزي پارسال رشد منهاي 3 درصد بود. 
امسال رشد مثبت 6 درصد شده كه آن هم حدود 10 
درصد رشد دارد. بنابراين مي توانيم هنوز رشد صنعت 

و كشاورزي داشته باشيم.« 
  رشد منفي ساختمان و نفت

رحمانی با بيان اينكه در گروه صنعت و معدن عالوه بر 
نفت، صنعت ساختمان هم وجود دارد،  گفت: »اكثر 
رش��د منفي به خاطر ركود ساخت و س��از و كاهش 
صادرات نفت اس��ت، اما در خود صنعت و س��اخت 
صنعتي رشد كم نظيري بوده است. در 9 ماهه امسال 
اكثر محص��والت مانند ف��والد، م��س، روغن نباتي، 
سيمان، كاشي و سراميك، رشد مثبتي داشته است. 

البته در خودرو رشد منفي بود.« 
وزير صنعت اف��زود: »قباًل كه من ب��ه وزارت صنعت 
آمدم روزي هزار خودرو توليد مي شد االن به روزي 4 
هزار خودرو رسيده، اما هنوز جاي رشد دارد و ظرفيت 
خالي زياد است. در كاشي و سراميك هم گرچه توليد 
داخلي رش��د دارد، اما باز ظرفيت خالي فراوان است 
و توليد كاشي و س��راميك مي تواند دو برابر شود.«  
رحماني گفت: »كشور همس��ايه ما پاكستان ساالنه 
100 ميليون متر مربع مصرف كاش��ي دارد كه فقط 
20 ميليون متر مربع آن توليد و 80 ميليون متر را وارد 
مي كند كه از اين رقم فقط 8 ميليون متر مربع كاشي از 
ايران به پاكستان صادر مي شود. در حالي كه مي توانيم 
صنعت كاشي و سراميك ايران صادرات بيشتري انجام 
دهد و اكنون كه به اتحاديه اوراسيا ملحق شده ايم اين 

بازار هم جاي كار دارد.«

وي با اش��اره به لزوم همكاري صنعت و تعاون افزود: 
»ارتباطات اتاق تعاون ب��ا وزارت صمت بايد از حالت 
تئوري بيرون بيايد و ارگانيك بشود، قائل به گسترش 
همكاري ها با اتاق تعاون هستيم. تعاوني ها از توليد تا 
توزيع، گس��تردگي خوبي دارند و به ويژه در شرايط 
جديد مثمر ثمر مي توانند واقع بشوند. اتاق تعاون از 
لحاظ مديريتي و كميسيون هاي مختلف، ظرفيت هاي 
خوبي دارد، اتاق، به ما در شرايط جديد در حوزه هايي 
كه مي تواند كمك كند و بيايد مس��ئوليت بپذيرد. 
اتاق تعاون، تعاوني ها را پاي كار بياورد و براي مسائل 

پيش رو راه حل ارائه بدهد.« 
  رشد صادرات در 9 ماهه امسال 

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرصت هاي 
صادراتي با افزايش نرخ ارز در يك س��ال اخير گفت: 
»صادرات كشور در9 ماهه امسال افزايشي بوده است، 
9 ماهه پارسال 78 ميليون تن و امسال 103ميليون 

تن صادرات داشته ايم.« 
وی در اين جلسه اعالم كرد: »برخي توليد كنندگان 
سال هاي قبل كه دالر حدود 3 هزار و 200 تومان بود 
مي گفتند اگر قيمت دالر ۵ تا 6 هزار تومان شود، دنيا را 
مي گيريم. اكنون دالر به 12 تا 13 هزار تومان رسيده، 
اما سؤال اين است كه چه كرده ايد؟ اين تشكل ها هنوز 
دغدغه دارند، البته جايي كه 70 درصد كاال وابسته به 
واردات است قيمت آن نيز متأثر از قيمت ارز است، اما 
در صنايعي مانند صنايع دس��تي و فرش كه هنر كار 
دست است و قيمت ارز هم در آن آنچنان تأثيرگذار 

نيست، مش��اهده مي كنيم اينجا هم افزايش قيمت 
بس��يار باال بود، بنابراين انتظارم از تشكل ها از جمله 
تشكل هاي اتاق تعاون اين است كه حاال افزايش نرخ 
ارز، صادرات را توجيه پذي��ر و واردات را توجيه ناپذير 

كرده در افزايش صادرات اهتمام بورزند.« 
رحماني اين را هم گفت: »اتاق تعاون در كشورهايي 
كه پتانسيل صادراتي وجود دارد، خود پاي كار بيايد 
و رايزن بازرگاني بگمارد. كشور چين 2 هزار ميليارد 
دالر واردات دارد، اين فرصت و پتانسيل خوبي است؛ 
چراكه از اين رقم ح��دود 700 ميليارد دالر در ايران 
زمينه همكاري وجود دارد. االن در اين شرايط جنگ 
اقتصادي، مردمي بودن بايد مورد توجه ويژه اي قرار 

بگيرد و تعاوني ها نمود اين مردمي بودن هستند.« 
وي همچنين اف��زود: »بخش تع��اون بايد خودش 
وارد كار شود و فقط منتظر بودجه دولتي يا رايزنان 
فرهنگي نشود. مثاًل بودجه رايزنان فرهنگي كفايت 
نمي كند. بايد خود ات��اق تع��اون نمايندگاني براي 
بازاريابي محصوالت به كش��ورهاي هدف بفرستد.«  
وزير صنعت همچنين با اشاره به شركت در نمايشگاه 
واردات چين گفت: »چين ساالنه 2هزار ميليارد دالر 
واردات و 2 هزار و ۵00 ميليارد دالر صادرات دارد و در 
نمايشگاه واردات چين گفته شد اگر از 2 هزار ميليارد 
دالر بتوانيم سهمي بگيريم، مي توان صادرات غيرنفتي 
را رونق داد. در ايران زمينه وج��ود دارد و مي توانيم 

ظرفيت هم ايجاد كنيم.« 
وي با بيان اينك��ه در نمايش��گاه واردات چين غرفه 

بزرگي براي ايران اختصاص داده بودند، گفت: »آنجا 
به من گفتند چين بازار بزرگي اس��ت كه اگر درست 
عمل كنيم، حتي يك فرش ايراني در انبارها نمي ماند 
و آنقدر تقاض��ا وجود دارد كه حتي اگ��ر مردم ايران 
فرش هاي خود را بفروشند، در چين 10 برابر قيمت 
آن خريدار وجود دارد. در چين مجتمع عظيمي وجود 
دارد كه غرفه اي را به يك س��وم قيم��ت به ايراني ها 
اختصاص مي دهيم و ش��ما صنايع دستي و فرش را 

براي فروش در معرض ديد چيني ها قرار دهيد.« 
به گفته وي اتاق تعاون مي تواند با معاونت هاي وزارت 
صنعت ارتباط برقرار كند و من در جلس��ه سران قوا 
اينها را پيشنهاد مي دهم كه بخشي از امور صادرات 
را مانند صادرات از طريق تعاوني هاي مرزنشيني را در 
اختيار اتاق تعاون قرار دهيم. ما بيشترين صادرات را به 
عراق داريم، در حالي كه فقط آنجا يك رايزن بازرگاني 
داريم، بايد در اربيل، سليمانيه، كربال، نجف و بصره بايد 

رايزن داشته باشيم.« 
  تنوع روش تأمين مالي

رحماني تأكيد كرد: » در بخش نقدينگي مشكل ما و 
شما تعاوني ها يكي است. امسال در نقدينگي مشكل 
داريم. من هم از بانك ها پيگيري مي كنم و هم سراغ 
ش��يوه هاي جديد تأمين مالي يعن��ي از طريق بازار 
سرمايه، اوراق خزانه اسالمي، صندوق ها و تعاوني ها 
را بررسي مي كنيم و اگر بخش تعاون خواست دو سه 

هفته ديگر مي توانيم جلسه اي بگذاريم.« 
  هپكو سفارش گرفت

همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاش��يه 
نشست با تعاونگران در اتاق تعاون، در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه چه راهكاري براي حل مشكل توليد در 
كارخانه هايي مانند هپكو و آذراب در نظر داريد، گفت: 
»مشكل آذراب البته كمتر است، اما در مورد هپكو هم 
اقداماتي انجام شده و مهم ترين كار، سفارش گيري 
براي توليد ماشين آالت راهسازي بود. در اين زمينه 
س��ازمان راهداري، س��ازمان هاي راه و شهرسازي، 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري ها و شركت هاي 
معدني بزرگ پاي كار آمدند كه نياز ماشين آالت خود 
را از طريق هپكو تأمين كنند. به گفته وزير صنعت، 
با دريافت سفارش براي ساخت ماشين آالت، هپكو 
دوباره به مدار توليد برمي گردد و راه رونق توليد خود 

ر ادامه مي دهد.« 
   بيش از ميزان مورد نياز الس�تيك سنگين 

وارد شد
وزير صنعت همچنين در مورد مشكل تأمين الستيك 
خودروهاي سنگين گفت: »سال قبل بحراني در توزيع 
الستيك خودروهاي س��نگين بود كه اتاق تعاون و 
اعضاي تعاوني ها پاي كار آمدند، واردات الس��تيك 
انجام ش��د. ام��روز در تأمين الس��تيك خودروهاي 
س��نگين عموماً مش��كلي نداريم.«  وي تأكيد كرد: 
»امروز در تأمين انواع الستيك ها مشكلي نداريم، اما 
يك واحد توليد الستيك براي خودروهاي سنگين در 
اردبيل راه اندازي شد. توليد الستيك قبالً در ايران 30 
درصد بود، االن باالي ۵0 درصد توليد الس��تيك در 
داخل كشور است و امروز حتي تعاوني ها مي گويند 
به قدري الستيك زياد وارد شده كه در انبارها مانده و 
تاريخ مصرف آن رو به اتمام است و الستيك اتوبوس 
و كاميون با نظ��ر وزارت راه بي��ن متقاضيان توزيع 

مي شود.« 
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نوبخت: وضع صنعت خوب نیست 
رحمانی: صنعت در رشد است

وزير صنعت: وقتی دالر در حدود 3 هزارتومان بود برخی از صادركنندگان می گفتند دالر 6 هزارتومان شود، دنيا را 
می گيريم اكنون كه دالر ۱3هزارتومان شده، بگويند چه كرده اند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

اعالم میزان عیدي و سنوات پايان سال كارگران
مع�ادل   9۸ س�ال  پاي�ان  در  كارگ�ران  عي�دي  حداق�ل 
ني�ز  عي�دي  حداكث�ر  و  توم�ان  ه�زار   34 و  3ميلي�ون 
اس�ت.  توم�ان   64۷ و  ه�زار   550 و  4ميلي�ون  مع�ادل 
به گزارش مهر، بر اساس قانون كار تمامی كارگاه هاي مشمول قانون كار 
مكلف هستند به هر يك از كارگران خود در پايان هر سال، معادل 60 روز 

آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند. 
در عين حال قانون كار، براي پرداخت عيدي »س��قف پرداختي« در نظر 
گرفته است، به اين ترتيب كه عيدي پايان س��ال كاركنان تحت پوشش 
قانون كار، دو برابر حقوق پايه هر فرد است به شرطي كه از سه برابر حقوق 

پايه مصوب تجاوز نكند. 
با توجه به اينكه »حداقل دستمزد سال 98« كارگران با تصويب شوراي 
عالي كار در اسفند سال گذش��ته، يك ميليون و ۵16 هزار و 882 تومان 
در نظر گرفته شده اس��ت، بنابراين عيدي كارگران »حداقلي بگير« بايد 

3ميليون و 34 هزار تومان باشد. 
ميزان دريافت عيدي براي ساير بيمه شدگاني كه حقوق پايه آنها به واسطه 
سابقه كار بيشتر »بيش از حداقل دستمزد« است نيز، بايد معادل دو برابر 
حقوق پايه درج ش��ده در فيش حقوقي باش��د. به عنوان مثال اگر حقوق 
پايه بيمه شده اي 2 ميليون تومان باشد، ميزان عيدي پرداختي به وي 4 

ميليون تومان است. 
البته همانطور كه پيش تر اعالم ش��د، قانون كار ب��راي پرداخت عيدي، 
»سقف« در نظر گرفته اس��ت، به طوري كه ميزان عيدي نبايد از سه برابر 
»حداقل دستمزد مصوب« بيشتر ش��ود. بر اين اساس، ميزان عيدي هر 
كارگر نبايد از سه برابر حداقل دستمزد مصوب )يك ميليون و ۵16 هزار و 
882 تومان( تجاوز كند. بنابراين حداقل عيدي كارگران در پايان سال 98 
معادل 3 ميليون و 34 هزار تومان و حداكثر عيدي نيز معادل 4 ميليون و 

۵۵0 هزار و 647 تومان است. 
با اين حساب اگر حقوق پايه كارگري 2 ميليون و ۵00 هزار تومان باشد، 
دو برابر اين ميزان ۵ ميليون تومان مي شود، اما طبق قانون به دليل اينكه 
از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز مي كند، ميزان عيدي پرداختي به وي، 

سقف اعالم شده است. 

 جزئیات ۴ پرونده بزرگ بدهكاران بانك مسكن
مديرعامل بانك مسكن با تأكيد بر اينكه شعب بانك به هيچ عنوان 
اجازه مطالبه ضمان�ت از متقاضيان درياف�ت وام را ندارند، گفت: 
مردم در صورت مش�اهده موارد را به بانك مسكن گزارش كنند. 
به گزارش تسنيم، ابوالقاسم رحيمي اناركي در نشست خبري در پاسخ 
به پرسشي مبني بر اينكه چرا همچنان برخي شعب بانك مسكن براي 
پرداخت وام خريد مسكن از متقاضيان ضمانت هاي مختلفي را مطالبه 
مي كنند، اظهار كرد: در ضوابط و مقررات بانك مس��كن چنين چيزي 

نيست و بخشنامه اي در اين خصوص نداريم. 
وي ادامه داد: البته ممكن اس��ت در بحث توانايي بازپرداخت، ش��عب به 
متقاضيان اطمينان نداشته باش��ند كه وام گيرنده بايد اثبات كند اقساط 
وام را پرداخت كن��د.  وي با تأكيد ب��ر اينكه تكليفي براي ش��عب جهت 
دريافت ضمانت نگذاش��ته ايم، افزود: اخيراً بخشنامه اي را به شعب ابالغ و 
تأكيد كرده ايم كه اجازه طلب ضمانت از متقاضيان دريافت وام را ندارند.  
مديرعامل بانك مسكن با اذعان به اينكه موارد معدودي از شعب اين كار را 
انجام مي دهند، گفت: چنانچه مشتريان و متقاضيان وام، موردي را در رابطه 
با مطالبه مشاهده كردند آن را به بانك مسكن گزارش دهند كه در اسرع 
وقت به آن رسيدگي مي ش��ود.  رحيمي اناركي تأكيد كرد: به هيچ عنوان 
نمي خواهيم فشار مضاعفي را به مردم وارد كنيم. وي همچنين از پيگيري 
بزرگ ترين پرونده هاي مالي بانك مسكن خبر داد و گفت: ما 4 پرونده بزرگ 
مربوط به اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 داريم كه يكي از آنها سرمايه گذاري 
خارجي بوده است.  وي در پاسخ به پرسشي در خصوص جزئيات اين چهار 
پرونده و مبالغ مرب��وط به آنها افزود: يكي از اين پرونده س��رمايه گذاري و 
حدود 109 ميليون دالر، يك پرونده مرب��وط به گروه عظام به مبلغ 470 

ميليون درهم و يكي از پرونده ها نيز 280 ميليون درهم است. 

بازار خودرو ژاپن تحت سلطه برندهاي وطنی
به تازگ�ي فهرس�تي از پرفروش تري�ن خودروه�اي ب�ازار ژاپن در 
س�ال 20۱9 مي�ادي منتش�ر ش�ده ك�ه نش�ان دهنده اس�تقبال 
بي نظي�ر مش�تريان ژاپن�ي از خري�د خودروه�اي وطن�ي اس�ت. 
به گ��زارش ايس��نا، از آنجايي كه ژاپن يك��ي از مهم تري��ن و بزرگ ترين 
بازارهاي فروش خودرو در جهان محسوب مي شود، اين گزارش به بررسي 
پرفروش ترين خودروهاي فروخته ش��ده در اين كش��ور در سال گذشته 
و مقايس��ه ميزان فروش آنها در دو س��ال پياپي 2018 و 2019 ميالدي 
مي پ��ردازد.  تويوتا پريوس در س��ال 2019 ميالدي 12۵ ه��زار و ۵87 
دستگاه به فروش رساند اين در حاليست كه اين رقم در سال 2018، 11۵ 
هزار و 462 دستگاه بوده است. مقايسه دو سال گذشته نشان مي دهد كه 
اين مدل خودرو يك رشد 8/8 درصدي را تجربه كرده و توانسته جايگاه 

نخست اين رده بندي را به خود اختصاص دهد. 
  )Toyota Serena(و تويوتا س��ينتا )Nissan Note( نيسان نوت
با فروش 118 هزار و 472 دستگاه در س��ال گذشته و 136 هزار و 324 
دستگاه در سال قبل از آن، به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم اين جدول 
جاي گرفته اند.  البته مي توان گفت كه 2019 س��ال خوبي براي نيسان 
نوت نبوده چراكه فروش آن با 13/1 درصد كاهش نسبت به سال 2018 
روبه رو شده است.   از ديگر خودروهاي پرفروش و محبوب بازار ژاپن در 
سال 2019 ميالدي كه موفق ش��ده اند به ترتيب جايگاه هاي چهارم تا 
بيستم فهرست خودروهاي فروخته شده در اين كشور را از آن خود كنند، 
مي توان به تويوتا كروال، تويوتا آكوا، نيسان س��رينا، تويوتا رومي، تويوتا 
واكس��ي، هوندا فريد، تويوتا ويتز، تويوتا تنك، هوندا فيت، تويوتا آلفارد، 
هوندا وزل، تويوتا سي اچ آر، تويوتا راو4، توويتا نوح، هوندا استپ واگن، 
سوزوكي سوريو و سوبارو ايمپرزا اشاره كرد.  بر اساس اطالعاتي كه در اين 
فهرست رده بندي ذكر شده اس��ت، مي توان دريافت كه مشتريان ژاپني 
عالقه و تمايل بسيار زيادي به خريداري و استفاده از خودروهاي وطني 
كه ساخت شركت هاي خودروسازي ژاپن هستند، از خود نشان داده اند، به 

گونه اي كه در اين فهرست نام هيچ برند ديگري به چشم نمي خورد. 

ثبت بدترين هفته قیمت نفت خام 
قيم�ت نفت خ�ام در پاي�ان معامات هفتگ�ي بازارها، ب�ه دنبال 
كاهش تنش ه�اي اي�ران و امريكا افت ك�رد تا بدتري�ن عملكرد 
هفتگ�ي ش�اخص ها از م�اه ج�والي تاكن�ون رق�م بخ�ورد. 
به گزارش سي ان بي س��ي، روز جمعه قيمت نفت خام به دنبال كاهش 
تنش هاي ايران و امريكا افت كرد تا بدترين عملكرد هفتگي شاخص ها 
از ماه جوالي تاكنون رقم بخورد. افزايش ذخاير نفت امريكا و نشانه هايي 

از افزايش عرضه در بازار بر قيمت هاي نفت فشار وارد آورد. 
اين در حالي است كه پس از حمله هوايي امريكا كه منجر به شهادت 
سپهبد حاج قاسم سليماني شد، بازارها همچنان با توجه به ريسك هاي 
بلندمدت تقابل امريكا و ايران تقويت ش��ده اند.  قيمت هر بشكه نفت 
خام نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا 44 سنت افت كرد و به ۵9/12 
دالر رسيد.  قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال، 
بنچ مارك بين المللي قيمت نفت، 4۵ سنت افت كرد و در 64/98 دالر 
بسته شد. قيمت هر دو شاخص نفت خام اين هفته براي اولين بار از ماه 
نوامبر بيش از 6 درصد س��قوط كرد. به اين ترتيب قيمت نفت خام به 

سطح قبل از حمله هوايي امريكا بازگشت. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

درحالي كه توليد دام در سال جاري افزايش يافته و 
واردات گوشت قرمز ادامه دارد، قيمت گوشت در 
بازار كاهش نيافته و براساس جديدترين آمار ارائه 
شده توسط وزارت صمت، قيمت گوشت گوسفندي 
طي يك سال گذشته 60 درصد گران شده است. 
به گزارش تسنيم، در س��ال جاري توليد دام زنده در 
كش��ور افزايش يافت، جلوي قاچاق دام گرفته شده 
است، واردات گوشت قرمز با ارز نيمايي در جريان و 
ممنوعيتي بر آن اعمال نشده است، بازار تحت نظارت 
دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان تعزيرات حكومتي 
و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و 
ناظران اتاق اصناف است، اما قيمت گوشت قرمز ارزان 
نمي ش��ود.  بررس��ي آمارهاي جديد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان مي دهد كه قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوس��فندي )مخلوط( در آبان ماه امسال به 
صورت ميانگين ب��ه 91 هزار و ۵۵2 تومان رس��يد 
كه رش��د ۵9/۵ درصدي را نس��بت به مدت مشابه 
پارسال نشان مي دهد.  اما مرتضي رضايي، معاون وزير 
جهاد كشاورزي و دامداران اعالم مي كنند كه با انباشت 

دام مواجه هستيم و دام آنها به فروش نمي رسد. 
احمد مقدسي، رئيس انجمن صنفي گاوداران كشور 
نيز در اين ارتباط اظهار داش��ت: رقمي بالغ بر 360 
هزار رأس دام سبك و سنگين در واحدهاي دامداري 
انباشت ش��ده كه به س��بب نبود تقاضا دامداران با 

مشكالت متعددي مواجه هستند. 
  انتظ�ارات دام�داران و س�ر ب�ي كاه 

مصرف كننده 
دامداران خواهان توقف واردات گوشت قرمز به كشور 
و آزاد شدن صادرات دام زنده هستند تا به اين صورت 
بتوانند محصول خود را ب��ه قيمت باالتري به فروش 
برسانند تا به قول خودش��ان مشكل انباشت دام آنها 
رفع شود.  اما بررسي هاي وزارت صمت نشان مي دهد 
كه قيمت گوشت گوس��فندي در يك سال گذشته 
60 درصد افزايش يافته كه اين به معني آن است كه 

توليد كنندگان يا عرضه كنندگان به داليل مختلفي 
از جمله كسب سود مورد انتظار، حاضر نشده اند كه 
با وجود افزاي��ش توليد و عرضه، قيمت ه��ا را به نفع 
مصرف كنندگان كاهش دهند و در اين ميان تنها سر 
مردم بي كاله مانده است.  در حالي كه دامداران انتظار 
بازار كاماًل باز را دارند ت��ا محصوالت خود را با قيمت 
آزاد در بازار داخلي به فروش برس��انند يا با توجه به 
ما به التفاوت زياد نرخ ارز آن را صادر كنند، اين نكته را 
در نظر نمي گيرند كه محصوالت خود را با يارانه دولتي 
و از جيب مردم توليد كرده اند و حال مي خواهند آن 
را براي كسب سود بيشتر به خارج كشور صادر كنند و 

يارانه هاي عمومي را به خورد ديگر كشورها دهند. 
نهاده هاي دامي كه بخش اصلي هزينه هاي دامداران 
را تشكيل مي دهد با ارز 4 هزار و 200 توماني تأمين 
مي شود، اين امر در راس��تاي حمايت از توليد ايراني 
است و اينكه محصول نهايي با قيمت كمتري به دست 
»مصرف كننده ايراني« برسد.  مقدسي، رئيس هيئت 

مديره انجمن صنفي گاوداران در اين ارتباط اظهارات 
جالبي ابراز داشت و گفت: واسطه ها كه واردكنندگان 
نيز جزو آنها هستند، نمي گذارند كه قيمت گوشت 
قرمز در بازار كاهش پيدا كند. دليل مقاومت در برابر 
كاهش قيمت گوشت قرمز نيز اين است كه اگر قيمت 
گوشت گرم كاهش يابد، ديگر كسي گوشت يخ زده 
نخواهد خريد و اين واسطه ها و واردكنندگان به خاك 
سياه خواهند نشست! رضايي، معاون امور دام وزارت 
جهاد كش��اورزي در ارتباط با گاليه هاي دامداران و 
انباشت دام آنها سه س��ناريو در نظر گرفته است، به 
اين صورت كه يكي از آنها، كاه��ش واردات يا اجازه 
دادن صادرات بخشي از توليد است، همچنين اعالم 
كرده كه مي توان توليد مازاد تقاضاي بازار را به صورت 
تضميني خري��داري ك��رد.  خريد تضمين��ي مازاد 
دامداران منطقي ترين روش است، زيرا دولت با خريد 
و نگهداري اين محصول در زمان ازدياد توليد، آن را 
در زماني كه بازار نياز دارد و توليد كم شده يا قيمت ها 

بيشتر از انتظار گران شده در بازار توزيع مي كنند كه 
اين امر صرفه جويي ارزي نيز به همراه دارد و مي تواند 

واردات را كاهش داده يا قطع كند. 
اين روش هم از ضرر و زيان دام��داران جلوگيري به 
عمل مي آورد و هم از افزايش قيمت گوشت در بازار 
جلوگيري مي كند، همچنان كه اين روش در تنظيم 

بازار مرغ نيز جواب خود را پس داده است. 
  كاهش قدرت خريد مردم

بنابراين عباس كشاورز سرپرست وزارت جهاد كشاورزي 
در نشستي در اتاق بازرگاني با موضوع »رونق توليد در 
بخش كشاورزي و صنايع وابس��ته« به كاهش قدرت 
خريد مردم براي خريد گوشت قرمز و لزوم حمايت هاي 
دولت از سبد غذايي مردم تأكيد و اظهار كرد: »برخي 
مي گويند كه مي تواني��م بازار را مديري��ت كنيم، اما 
آيا بع��د از افزايش قيمت بنزين تواناي��ي كنترل بازار 
وجود داشت كه اكنون مي خواهيد قيمت مرغ را بعد 
از برداشتن ارز 4 هزار و 200 توماني مديريت كنيد. « 
وي افزود: »در حال حاضر قيمت گوش��ت قرمز را نيز 
نمي توانيم مديريت كنيم و باعث شده است كه مردم 
توانايي خريد اين محصول را نداش��ته باشند. « بر اين 
اساس منطقي ترين روش كنترل بازار گوشت كه همان 
خريد تضميني است را دامداران زير سؤال برده و ادعا 
مي كنند كه دولت بودجه الزم براي خريد تضميني اين 
محصول را ندارد و به طوري كه مقدسي اينطور گفته 
اس��ت كه خريد تضميني به نوعي تحميل بارمالي به 
دولت اس��ت؛ ضمن اينكه اين كار زمانبر است و طول 
مي كشد تا آثار آن بر وضعيت بازار مشهود شود.   آخرين 
خبر در اين ارتباط، تشديد تالش دولت براي جلوگيري 
از خروج غيرقانوني دام زنده از كشور است، به طوري كه 
محمد قديري، مدير نظارت بر توزيع كاالهاي اساسي 
وزارت جهاد كش��اورزي در اين ارتباط اظهار كرد كه 
از تاريخ 1۵ دي ماه س��ال جاري، صدور گواهي حمل 
بهداشتي - قرنطينه اي براي تردد دام منحصراً جهت 

دام هاي داراي پالك صورت مي گيرد. 

قصاب، دامدار و واردكننده در گرانی گوشت نقش دارند
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