
در حالي كه بخش خصوصي فعال در حوزه فوالد، 
توزيع ناعادالنه از س�وي برخي كارخانجات را 
دليل بروز بازار س�ياه ف�والد مي دانند، معاون 
امور مع�ادن و صناي�ع معدن�ي وزارت صمت 
كنترل و بررسي مداوم بازار را چاره كار مي داند 
و معتقد است كه مش�كل ما در صنعت فوالد، 
توليد نيست، بلكه وجود تقاضاهاي سوداگرانه 
اس�ت. اگر س�ه هفته كنترل ها و بررسي روي 
بازار را ادامه دهيم اين مشكل حل خواهد شد. 
روش توزيع فوالد از س��وي كارخانج��ات دولتي كه 
به زعم برخي از فعاالن ب��ازار از آن به عن��وان توزيع 
ناعادالنه نام مي برند، سال هاس��ت مورد كشمكش و 
اختالف فعاالن خصوصي و دولتي فوالد بوده است. 
اين روزه��ا نيز نبود ش��فافيت در توزي��ع و افزايش 
تقاضاهاي س��وداگرانه از س��وي دالالن بازار به بروز 
بازار سياه فوالد دامن زده و موجب افزايش قيمت ها 

شده است. 
در اين خصوص حميدرضا نامي، رئيس هيئت 
مديره انجمن حمايت از توليدكنندگان تجهيزات 
كشاورزي در گفت و گوي ويژه خبري شبكه دو 
سيما با بيان اينكه درباره تشكيل بازار سياه فوالد 
در كشور فوالد مباركه بايد پاسخگو باشد، افزود: 
»مكانيسم هايي مانند سامانه بهين ياب وزارت 
صمت مي تواند به شفافيت موضوع و سرنوشت 
تهيه و توزيع فوالد در بورس كاال كمك كند.« 

وي در خصوص تش��كيل بازار سياه در صنعت 
فوالد تصريح كرد: »از آنجا كه هر توليد كننده اي 
مي خواهد توليداتش را در حجم انبوه و دردسر 
كمتر به بازار تزريق كند ب��ه اين منظور فاصله 
در انبار ف��والد مبارك��ه و ورودي انبارهاي ما با 
ايجاد انحصار سبب بازار س��ياه مي شود. از اين 
رو مسئوالن فوالد مباركه بايد پاسخگوي سؤال 

شما در خصوص تشكيل بازار سياه باشند.«
   سامانه بهين ياب بدون عيب نيست

همچنين مهدي بستانچي، عضو هيئت مديره 

انجم��ن توليد كنن��دگان سيس��تم هاي تهويه 
مطبوع در ارتباط زنده تلفني با اين برنامه گفت: 
»س��امانه بهين ياب وزارت صم��ت مانند ديگر 
سامانه هاي موجود، به رغم موفقيت ها و محاسن، 

داراي معايب و ايراداتي نيز است.« 
وي ادامه داد: »محاس��بات س��امانه بهين ياب، 
در طول زم��ان معين و مش��خص ظرفيت ها و 
توانايي هاي مصرف كنندگان و عرضه كنندگان 
را مورد بررسي قرار مي دهد، اين در حالي است 
كه مي توان در طول زمان بررسي بهين ياب، از 
ظرفيت عنوان ش��ده برخوردار نباشند، در اين 
صورت ممكن است عرضه به درستي و عادالنه 

شكل نگيرد.« 
بستانچي گفت: »وقتي ورق هاي فوالد در بازار 
آزاد عرضه مي ش��ود بدان معناست كه در درب 
كارخانه توزيع عادالنه اي صورت نگرفته است.« 
  دفاع معاون وزير از سياست هاي فوالدي 

وزارت صمت
جعفر س��رقيني، معاون ام��ور و صنايع وزارت 
صمت در ارتب��اط تلفني با اين برنام��ه با دفاع 
از سياس��ت هاي فوالدي وزارت صنعت گفت: 
»س��امانه بهين ياب م��ا بدون نقص نيس��ت و 
بحث بازار آزاد هميش��ه وجود داش��ته و دارد، 
اما تا آذر ماه امس��ال هيچ وقت تفاوت بازار آزاد 
و بورس كاال بيش از 6 درصد نبود، اما در هفته 
اخير اين نرخ با 30 درصد تف��اوت در بازار آزاد 
عرضه مي گردد، به نظر بنده اين تفاوت قيمت را 

مي توان التهاب مقطعي و زود گذر بر شمرد.« 
حميد رضا عظيميان، مدير عامل فوالد مباركه 
در س��ومين ارتباط تلفني با اي��ن برنامه افزود: 
»هم راستاي س��امانه بهين ياب شركت فوالد 
مباركه هم سامانه مچينگ دارد كه از آن طريق 
مي تواند مصرف كنندگان را شناسايي و تقسيم 
و توزيع درستي را انجام دهد، اما طبق ضوابطي 
كه س��تاد تنظيم بازار برايمان وضع كرده، فعاًل 

از اين سامانه استفاده نمي كنيم و فقط سامانه 
بهين ياب اقدام ب��ه شناس��ايي متقاضيان اين 

صنعت مي نمايد.« 
نامي، رئي��س هيئت مدي��ره انجم��ن حمايت از 
توليد كنندگان تجهيزات كشاورزي در استوديو با 
طرح سؤالي از مديرعامل فوالد مباركه گفت: »بازار 
سياه فعلي صنعت فوالد، بيانگر باگ  هاي موجود 
در سامانه شما يا س��امانه بهين ياب وزارت صمت 

مي باشد، اين اتفاق را چگونه توضيح مي دهيد؟«
عظيمي��ان، مدير عامل فوالد مبارك��ه در ادامه 
ارتباط تلفني در پاس��خ به س��ؤال مطرح شده 
اظهار داشت: »تقصير ايجاد بازار سياه بر گردن 

فوالد مباركه نيست.«
 سرقيني در ادامه افزود: »مشكل ما در صنعت 
ف��والد، توليد نيس��ت، بلكه وج��ود تقاضاهاي 
سوداگرانه است، اگر سه هفته كنترل ها و بررسي 
روي بازار را ادامه دهيم اين مشكل حل خواهد 

شد.« 
  عرضه 60 درصد ورق ف�والدي گرم در 

بورس
معاون ام��ور مع��ادن و صنايع معدن��ي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت با بي��ان اينكه اكنون 
60 درصد ورق فوالدي گ��رم را در بورس و 40 
درصد آن را به صورت مچينگ عرضه مي كنيم، 

گفت: »قبالً دو عرضه در بورس داشتيم كه توافق 
ش��د اين تعداد به چهار عرضه در بورس برسد، 
بنابراين فوالد مباركه، هر هفته محصوالتش را 

در بورس عرضه مي كند.« 
سرقيني با اشاره به قيمت فعلي اين محصوالت 
ادامه داد: »قيمت يك مقطع نبايد مالك عمل 
قرار گيرد، بلكه قيمت مقاطع مختلف را بايد با 
هم بسنجيم تا ميانگين قيمتي به دست بيايد. به 

زودي مشكالت قيمتي حل خواهد شد.« 
وی با اش��اره به اينكه صنايع كوچك و متوسط 
مي توانند از طريق سامانه »بهين ياب« مواد اوليه 
از جمل��ه ورق هاي ف��والدي را تأمي��ن كنند، 
گفت: »تقاضا براي ُخرد، كالن و متوس��ط هيچ 
تفاوتي ندارد. صنايع كوچك و متوسط در اين 
سامانه نام نويسي كنند. فقط به صنايعي مانند 
لوازم خانگي و خودرو كه محصوالتش توس��ط 
دولت قيمت گذاري مي ش��ود، اجازه مچينگ 

داديم.« 
  خودروس�ازان پ�ر مصرف ترين صنايع 

در فوالد 
عضو هيئ��ت مدي��ره انجم��ن توليدكنندگان 
سيستم هاي تهويه مطبوع هم در ارتباط تلفني 
با اين برنامه تصريح ك��رد: »40 درصد ورق ها 
به صورت مچينگ فروخته مي ش��ود و صنايع 
خودروس��ازي، پرمصرف ترين صنايع در زمينه 

فوالد هستند.« 
او با بيان اينكه 50 درصد اشتغال كشور توسط 
صنايع كوچك و متوس��ط در كشور ايجاد شده 
اس��ت، اضافه كرد: »بخش زي��ادي از ورق هاي 
فوالدي توليد ش��ده را به صنايعي مي دهيم كه 

اشتغال زيادي ايجاد نمي كنند.« 
  ض�رورت برنامه ري�زي ب�راي توزي�ع 

»اسلب«
دبير انجمن توليدكنندگان ف��والد ايران هم با 
حضور در اين برنامه با بي��ان اينكه اكنون 2/5 
ميليون تن »اسلب« مازاد در توليد داريم، گفت: 
»حدود 2 ميليون تن ظرفيت مازاد توليد ورق 
گرم و به همين ميزان ه��م ظرفيت مازاد توليد 

ورق سرد داريم.« 
سيد رسول خليفه سلطان با اشاره به اينكه بازار 
سوداگري معموالً در ماه هاي پاياني سال اتفاق 
مي افتد، افزود: »از وزارت صمت بايد انتظار داشته 
باشيم براي »اس��لب« مازاد، برنامه ريزي كنيم. 
حدود 2 ميليون تن مي تواني��م در كارخانجات 
ديگر ورق گرم توليد كنيم و حدود 2 ميليون تن 

هم مي توانيم ورق سرد توليد كنيم.« 
وی اضافه كرد: »بايد 2 ميليون تن كارخانجات 
ورق گرم و 2 ميليون تن كارخانجات ورق سرد، 
فعال ش��ود تا هجوم تقاضا به كاالهاي توليدي 

فوالد مباركه كنترل شود.« 
مديرعامل فوالد مباركه ه��م در ارتباط تلفني 
با اين برنامه گفت: »براي تأمين نيازهاي ارزي 
و مواد اوليه خود حدود 15 درصد از »اس��لب« 
توليدي خود را با اجازه دولت صادر مي كنيم.« 
رضا محتش��مي پور، معاون عملي��ات و نظارت 
بورس كاالي ايران هم در ارتباط تلفني تصريح 
كرد: »ميزان عرضه اوليه 100 تن در ورق گرم 
و 110 تن در ورق سرد و 50 تن در ساير ورق ها 
كاماًل توس��ط عرضه كننده تعيين مي ش��ود و 
بورس كاال هي��چ محدوديتي ب��راي عرضه هر 

مقدار از كاال ندارد.« 
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سوداگران،بازارفوالدراسیاهکردهاند

50 درصد اش�تغال كش�ور 
توس�ط صناي�ع كوچك و 
متوس�ط در كش�ور ايجاد 
ش�ده اس�ت، بخش زيادي 
ف�والدي  ورق ه�اي  از 
توليد ش�ده را ب�ه صنايعي 
اش�تغال  ك�ه  مي دهي�م 
زي�ادي ايج�اد نمي كنن�د 

معاون وزير صمت: مشكل صنعت فوالد توليد نيست، وجود تقاضاهاي سوداگرانه است

  گزارش  یک

بانكهاميتوانندتاسقف100هزارتومانرا
بارمزدومثابتمنتقلکنند

بان�ك مرك�زي در اطالعي�ه اي تأكي�د ك�رد بانك ه�ا مي توانند 
امكان انج�ام تراكنش با رمز دوم ايس�تا تا مجم�وع يك ميليون 
ري�ال در ه�ر 2۴ س�اعت ب�راي ه�ر كارت بانك�ي را مش�روط 
ب�ه پذي�رش مخاط�رات آن از س�وي مش�تري فراه�م كنن�د. 
به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، اطالعيه ش��ماره 10 روابط 

عمومي بانك مركزي در مورد »رمز دوم پويا« منتشر شد. 
در اين اطالعيه با اشاره به آغاز مرحله حذف رمز دوم ايستا آمده است:

1- نظر به درخواست كسب و كارها، ذينفعان حوزه خريد بدون حضور 
كارت و همچنين درخواس��ت اپراتورها جهت خريد از طريق كدهاي 
دس��توريUSSD ، بانك ها مي توانند تراكنش هاي فوق تا سقف يك 
ميليون ريال در هر 24 ساعت را از الزام استفاده از رمز دوم پويا معاف 

كنند. 
بر اين اساس بانك ها مي توانند امكان انجام تراكنش با رمز دوم ايستا 
تا مجموع يك ميليون ريال در هر 24 س��اعت براي هر كارت بانكي را 

مشروط به پذيرش مخاطرات آن از سوي مشتري فراهم كنند. 
2- از هفته دوم بهمن ماه، ارائه خدمات پرداخت غيرحضوري با رمز دوم 

ايستا طي چند روز در بانك هاي مختلف متوقف مي شود. 
3- هموطنان گرامي در صورت وجود هر گونه سؤال يا ابهام در خصوص 
فعال س��ازي يا اس��تفاده از رمزهاي پوياي كارت هاي بانكي با شماره 

تلفن هاي مركز ارتباط  با مشتريان بانك خود تماس حاصل فرمايند. 
مركز تماس كاشف با شماره ٩100٩٩60 به صورت شبانه روزي آماده 
پاسخگويي به سؤاالت و دريافت پيشنهادات و انتقادات هم ميهنان در 

خصوص نحوه خدمت رساني بانك ها و مؤسسات اعتباري است. 
4- مجدداً يادآوري مي ش��ود دريافت رمز دوم پوي��ا از طريق پيامك 

امكانپذير است. 
مشتريان محترم بانكي كه تأييديه شماره تلفن همراه خود  را به بانك 
خود اعالم كرده اند با فشردن دكمه دريافت رمز دوم پويا در درگاه هاي 

پرداخت، رمز خود را از طريق پيامك دريافت مي كنند. 
5- همچنين تأكيد مي شود آن دسته از هموطناني كه تاكنون نسبت 
به فعال سازي رمز دوم پويا اقدام نكرده اند، در اسرع وقت نسبت به انجام 

اين كار اقدام كنند. 

شیوعويروسکرونايجديد
بازارهايماليآسیاراکاهشيکرد

با اعالم مرگ چهارمين فرد مبتال به ويروس كروناي جديد در چين 
و در حالي كه تعداد موارد ابتال به اين بيماري رو به افزايش اس�ت، 
بازارهاي مالي آسيا واكنش هاي منفي اي به اين خبر نشان داده اند. 
به گزارش رويترز، با اعالم مرگ چهارمين فرد مبتال به ويروس كروناي 
جديد در چي��ن و در حالي كه تع��داد موارد ابتال به اي��ن بيماري رو به 
افزايش است، بازارهاي مالي آس��يا واكنش هاي منفي اي به اين خبر 
نشان داده اند. اين در حالي است كه صدها ميليون چيني خود را براي 
س��فرهاي تعطيالت س��ال نوي چيني آماده مي كنند و احتماالً اين 

بيماري به كشورهاي ديگر جهان نيز سرايت خواهد كرد. 
مسئوالن بهداش��ت و درمان در كش��ورهاي مختلف جهان اقدامات 
نظارتي براي جلوگيري از ورود اين ويروس به كشورهايشان را تشديد 
كرده اند و سازمان بهداشت جهاني خواستار برگزاري يك نشست فوري 
به منظور بررس��ي اعالم وضعيت فوق العاده بهداشتي بين المللي شده 
اس��ت. ديروز همچنين چين اعالم كرده كه اين بيماري از انس��ان به 

انسان منتقل مي شود. 
در حالي كه سرمايه گذاران فرايند شيوع اين بيماري را با شيوع بيماري 
مرگبار سارس در س��ال هاي 2002 و 2003 مقايسه مي كنند، ارزش 
سهام در بازارهاي آسيايي ديروز شاهد كاهش بود. ويروس سارس كه 
ويروس مرگبار جديد نيز هم خانواده آن است، اولين بار در چين شايع 

شد و حدود 800 نفر را در جهان به كام مرگ فرستاد. 
ارزش يوآن چين ني��ز ديروز حدود ني��م درصد كاهش داش��ت و در 
مس��ير بدترين عملكرد روزانه در طي يك ماه اخير قرار گرفت. سهام 
ش��ركت هاي هواپيمايي و مس��افرتي نيز در سراسر آس��يا شاهد افت 

بوده است. 
مارگارت يانگ، تحليلگر مؤسسه سي ام س��ي ماركتس در سنگاپور، با 
اشاره به آغاز تعطيالت س��ال نوي چيني از روز جمعه گفت: »به دليل 
سال نوي چيني، ميليون ها نفر به شهرهاي محل تولدشان سفر خواهند 
كرد و اين وضعيت را غيرقاب��ل كنترل خواهد س��اخت. احتماالً طي 

روزهاي آينده شاهد افت بيشتر شاخص ها خواهيم بود.«
تعداد موارد تأييد شده ابتال به بيماري روز دوشنبه با رشد بيش از سه 
برابري به 223 نفر رس��يده كه اكثر آنها از شهر ووهان در مركز چين 
هس��تند، اما به گفته مقامات مواردي از ابتال به اين ويروس مرموز در 
پكن و شانگهاي نيز ديده شده است. همچنين مواردي از ابتال به اين 
ويروس در كش��ورهاي تايلند، ژاپن و كره جنوبي نيز مش��اهده شده 

است. 

پیشبینيصندوقبینالملليپول
ازرشد3/3درصدياقتصادجهاندر۲0۲0

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول پيش بين�ي خ�ود از رش�د اقتص�اد 
جه�ان در س�ال 2020 را كاه�ش داد و اعالم ك�رد: انتظ�ار دارد 
رش�د اقتص�اد جهان�ي در س�ال جاري مي�الدي ب�ه 3/3 درصد 
برس�د ك�ه كمت�ر از پيش بين�ي 3/۴ درصدي م�اه اكتبر اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، يك مقام ارشد صندوق بين المللي 
پول گفت: به نظر مي رسد كه رشد اقتصاد جهاني به كف رسيده و افت 
بيشتري در كار نخواهد بود، اما چش��م اندازي از ترميم اقتصادي ديده 
نمي ش��ود و ريس��ك هاي مختلف از تنش هاي تجاري تا ش��وك هاي 
زيست محيطي موجب شده تا چشم انداز اقتصاد جهان نامطمئن شود. 
صن��دوق بين المللي پ��ول در جديدتري��ن گزارش خ��ود همچنين 
پيش بيني خود از رشد اقتصاد جهاني در سال 2020 و 2021 ميالدي را 
كاهش داده كه علت اصلي آن كاهش بيش از حد انتظار رشد اقتصادي 
هند و ديگر بازارهاي نوظهور بوده است، هر چند گفته كه توافق تجاري 
امريكا و چين اميدواري ها در مورد پايان روند افت فعاليت هاي اقتصادي 

را بيشتر كرده است. 
در حالي كه جنگ هاي تجاري بر صادرات و سرمايه گذاري جهاني سايه 
افكنده، اقتصاد جهاني در س��ال 201٩ ميالدي رشدي 2/٩ درصدي 
را به ثبت رسانده كه پايين ترين نرخ رشد از زمان بحران مالي جهاني 

تاكنون بوده است. 
كريس��تالينا جورجيوا، رئيس صندوق بين المللي پول در كنفرانسي 
خبري كه در آستانه آغاز نشست مجمع جهاني اقتصاد برگزار شد، گفت: 
»ما هنوز به نقطه بازگشت رشد اقتصاد جهاني نرسيده ايم. واقعيت اين 

است كه رشد اقتصاد جهاني همچنان ضعيف است. «
»در همين چند هفته ابتدايي س��ال نوي ميالدي ما ش��اهد افزايش 
تنش هاي ژئوپلتيك در خاورميانه بوده ايم و اقتصاد جهاني تأثيرات 
گسترده اي از شوك هاي زيس��ت محيطي به خود ديده است. ما اين 

تأثيرات را در استراليا و بخش هايي از آفريقا مشاهده كرده ايم. «
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده كه رش��د اقتصاد جهاني در 
س��ال جاري ميالدي به 3/3 درصد برس��د كه كمتر از پيش بيني 3/4 
درصدي ماه اكتبر اس��ت. اين مؤسسه همچنين پيش بيني خود براي 

سال 2021 را از 3/6 به 3/4 درصد كاهش داده است.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2273720237بيسكويتگرجي
47003810گروهداروييبركت

143004929ريختهگريتراكتورسازيايران
144803214فرآوريموادمعدنيايران

7549515749گلوكوزان
4394596مهركامپارس
151381613قندنيشابور
9835894سيمانخزر

8683653فوالدآلياژيايران
262501250بورساوراقبهادارتهران
522722489كاشيوسراميكحافظ

546552602خوراكدامپارس
16573789كاشيسعدي
231931104سيمانتهران
382601821ايرانمرينوس

260741241شهدايران
229261091صنايعكاغذسازيكاوه

8008381سيمانشاهرود
8786418كمكفنرايندامين

18666888شهد
12150578دودهصنعتيپارس
402571915گروهصنعتيبوتان

9021429سيمانخزر
14131672سيمانايالم

301761435پشمشيشهايران
7320348ايرانياساتايرورابر

10328491دادهگسترعصرنوين-هايوب
9616457صنايعشيمياييفارس
2864136سرمايهگذاريمسكن

6044287سيمانصوفيان
3054145تامينسرمايهاميد

5750273گروهصنايعبهشهرايران
13761653پتروشيميشيراز
4029191سيمانسپاهان
10699507ليزينگايران

16326772سيمانهگمتان
10044474پتروشيميشازند
268781267فنرسازيخاور

261621229قندثابتخراسان
568042668سيمانسفيدنيريز

11224527سايپاشيشه
291191366رادياتورايران

260581222بورسكااليايران
3778177سيمانشرق

424471988فرآوردههاينسوزپارس
4409205نوسازيوساختمانتهران
16308752فرآوردههايتزريقيايران

8581394كشتيرانيجمهورياسالميايران
8551392سيمانكرمان
6132281حفاريشمال

4107188سرمايهگذاريبوعلي
4820220محورسازانايرانخودرو

14594666صنايعالستيكيسهند
8886402ماشينسازينيرومحركه

14698663صنايعكاشيوسراميكسينا
5580251كارتاعتباريايرانكيش

18642838پارسمينو
15518693البرزدارو

286181276بهنوشايران
357191587سيمانخاش

11225497توليديكاشيتكسرام
8812390سيمانخوزستان

4567202سيماندورود
371831644گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

402381779كربنايران
3626160بانكسينا

7504330سيمانفارسوخوزستان
10287450دادهگسترعصرنوين-هايوب

10000436گروهداروييسبحان
11494498سيمانغرب
22528976شكرشاهرود

13907596داروسازيكوثر
6536280سيمانمازندران

9211394سرمايهگذاريمليايران
8979384توريستيورفاهيآبادگرانايران

14856633حملونقلتوكا
758713223پارسخزر

6074258گروهستوسعهصنعتيايران
10310437سيماناروميه

2600110ليزينگرايانسايپا
299251265شيشهوگاز

4353183سيمانكردستان
11459474كاشيالوند

5211215ليزينگخودروغدير
4563188پالسكوكار

530282163الميران
15465630ريختهگريتراكتورسازيايران

19743803گلتاش
10946445صنايعآذرآب
358031440كاشيپارس
10090405داروييلقمان

23892957شيميداروئيداروپخش
5828233گروهداروييبركت

6722268سيمانداراب
644182552سيماناصفهان
5105202سيمانشمال

4947192تجارتالكترونيكپارسيان
7292282لبنياتپاك

11510445تايدواترخاورميانه
10500404پگاهآذربايجانغربي

1009013845سيمانفارس
6523245سيمانشمال

10771404توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
272831020سيمانفارسنو

3755138سرمايهگذاريپرديس
22540827مسشهيدباهنر

9996366ايراندارو
14195518كيميدارو

4908178سرمايهگذاريتوسعهملي
3969143حملونقلبينالملليخليجفارس

22684810سيمانآرتااردبيل
7585264سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
23027793حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

18513633قندلرستان
6932233بيمهدانا

4376147كمباينسازيايران
28596957كارخانجاتداروپخش
7486246الكتريكخودروشرق
11027361داروسازيزهراوي
5954194پستبانكايران

20647658قندهكمتان
4080129سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

16426517فرآوردههاينسوزآذر
17021528كشاورزيودامپرويمگسال

13585405كويرتاير
24995734پتروشيميخارك

12366357سبحاندارو
24716683باما

11677321داروسازيامين
508981390داروپخش)هلدينگ

1087332854دشتمرغاب
19084494ذغالسنگنگينطبس

9199233فوالدآلياژيايران
326682ليزينگصنعتومعدن

342986گروهپتروشيميس.ايرانيان
880982163گروهصنعتيملي)هلدينگ

6038146فنرسازيزر
14098334سرماآفرين

18886437سرمايهگذاريساختمانايران
10505243سامانگستراصفهان

29236651آبسال
6805151نوردآلومينيوم
32244703سيمانقائن

40453875مليكشتوصنعتودامپروريپارس
26597555توليدمواداوليهداروپخش

260854سرمايهگذارينيرو
10366202سيمانهرمزگان

14066263افست
341062سرمايهگذارياعتبارايران

309056سرمايهگذاريشاهد
56259984قنداصفهان
12865218لبنياتكالبر

وزي�ر اس�بق جهاد كش�اورزي در هماي�ش 
س�االنه نهاده�اي ذي�ل دفت�ر رهب�ري 
گف�ت: به ج�اي اينك�ه امس�ال خودكفايي 
مجب�ور  بگيري�م،  جش�ن  را  گن�دم 
مي ش�ويم 5 ميلي�ون تن گن�دم وارد كنيم. 
به گزارش ف��ارس، محمدرضا اس��كندري روز 
گذشته در همايش هم انديشي ساالنه نهادهاي 
ذيل دفتر رهبري اظهار داشت: اساس سياست 
اقتصاد مقاومتي تحقق ش��عار »ما مي توانيم« 
اس��ت در حالي كه عملكردها نش��ان مي دهد 
در بخش گندم كه قباًل خودكفا ش��ديم و حتي 
صادر كننده گن��دم بوديم، اما امس��ال مجبور 
مي ش��ويم 5 ميليون ت��ن گندم از خ��ارج وارد 

كنيم. 
وي همچنين گفت: سياست اقتصاد مقاومتي و 
اصول موضوع آن اينگونه است كه بايد با توجه 
ب��ه نيروهاي داخلي ش��عار »م��ا مي توانيم« را 
محقق كنيم. برخي از دستگاه هاي دولتي اعتبار 
دريافت مي كنند، اما بعد از پايان سال فقط اعداد 
و ارقام��ي را گزارش مي دهد كه معلوم نيس��ت 

تحقق پيدا كرده باشد. 
وزير اس��بق جهاد كش��اورزي همچنين گفت: 
در توليد گندم خودكفا ش��ده بوديم و حتي به 
صادرات هم رس��يديم، اما توليد كاهش يافت و 
امسال بناست 5 ميليون تن گندم وارد كنيم. در 
حالي كه توليد گندم را مي توانيم انجام دهيم و 
بايد صادركننده گندم باشيم و اينكه مي گوييم، 
مي توانيم حرف امام خميني )ره( و صحبت 30 
سال مقام معظم رهبري است. اسكندري گفت: 
ظرف شش سال گذشته 2 هزار ميليارد تومان 

سرمايه گذاري در مناطق محروم انجام شد كه 
خيلي از پروژه ها به بهره برداري رسيده اند. 

وي همچنين افزود: در س��ازمان اقتصادي كوثر 
آموزش مس��تمر نيروها انجام مي شود و ما پيگير 
هدف تعالي سازماني و افزايش بهره وري هستيم. 
به گفته وزير اس��بق جهادكش��اورزي، با توجه 
به تأكي��د مقام معظ��م رهبري، ما كاره��ا را با 
مردم انجام مي دهيم در كهگيلويه و بويراحمد 
روس��تاهايي وج��ود دارد كه ظرف ش��ش ماه 
گذش��ته حتي ي��ك كيل��و م��رغ نخريده اند و 
خودشان توليد مي كنند. همچنين گلخانه هاي 
كوچك 200 متري براي اش��تغال روستائيان 

طراحي كرده ايم. 

اسكندري همچنين به تدوين الگوهايي اشاره 
كرد كه يك س��ال و ني��م روي آن كار ش��ده و 
كارگروه ه��اي مقابل��ه ب��ا تحريم در س��ازمان 
اقتصادي كوثر تش��كيل شده اس��ت و در اين 
زمينه كتابچه هايي تدوين ش��ده و در عمل نيز 

اين راهبردها را اجرا كرده ايم. 
وي همچني��ن در مورد گاليه برخ��ي افراد كه 
چرا نهادهاي اين مجموعه دفتر رهبري ماليات 
نمي دهند، گف��ت: همه بخش هاي��ي كه طبق 
قانون مش��مول ماليات مي شوند ماليات آنها به 
روز پرداخت ش��ده و فقط بخش كشاورزي كه 
معافيت قانوني دارد ربطي به سازمان اقتصادي 
كوثر ندارد و در س��اير بخش ها از نظر پرداخت 

ماليات به روز هستيم. 
رئيس سازمان اقتصادي كوثر همچنين گفت: 
براي اج��راي پروژه ه��اي اقتصادي س��ازمان 
اقتصادي كوث��ر نه تنها امتي��ازي نداريم، بلكه 

گاهي موانعي ايجاد مي شود. 
اسكندري با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري 
افزود: بايد اقتصاد كشور را قوی كنيم و وابستگي 
به نفت تمام شود و كشور را به قدري قدرتمند 
كنيم كه دش��منان حتي جرئت تهديد نداشته 

باشند. 
وي همچنين گفت: در سازمان اقتصادي كوثر 
س��اخت ماينر براي توليد ديجيت��ال طراحي 
كرديم و همچنين ب��راي روش توليد انرژي از 
طريق بيوگاز براي اولين بار طراحي شده كه اگر 
اين طرح اجرا شود در همه گاوداري ها مي توانيم 

گاز توليد كنيم. 
وزير اسبق جهادكشاورزي همچنين تصريح كرد: 
همانگونه كه در عرصه نظامي حاج قاس��م هاي 
سليماني داش��تيم در عرصه اقتصادي هم حاج 
قاسم هاي نهاني داريم كه بايد به مردم معرفي 
ش��وند و به وس��يله مديران جهادي مي توانيم 

اقتصاد كشور را نجات دهيم. 
اس��كندري گفت: در استان خراس��ان زنجيره 
ماكيان توس ايجاد كرده اي��م كه 50 مرغداري 
عضو اين زنجيره هس��تند و ما ب��راي آنها مرغ 
مادر و جوجه تهيه مي كنيم و آنها زنجيره توليد 
گوشت مرغ و حتي عرضه مستقيم در 50 مغازه 

در مشهد را  به مردم انجام مي دهند. 
وي تأكيد كرد: كارهاي اقتصادي را بايد با كمك 

مردم انجام دهيم. 

امسال به جاي جشن خودكفايي بايد 5 ميليون تن گندم وارد كنيم
وزير اسبق جهاد كشاورزي:

   گزارش 2

احمد جالليان| ايرنا


