
روز گذش�ته در نمايش�گاه رون�ق تولي�د، 
فرمان�ده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبي�ا از 
صرفه جوي�ي ارزي 7 ميلي�ارد دالري ب�ا تكيه 
بر توان داخ�ل در س�ال هاي اخير خب�ر داد و 
وزي�ر صنعت نيز ضم�ن انتقاد از واردات ش�به 
رسمي كاال از برخي منافذ اعالم كرد: » به رغم 
آنكه ب�رای حماي�ت از توليد داخ�ل در تالش 
هس�تيم، اما از برخ�ی مناف�ذ، واردات ش�به 
رسمی كاال انجام می ش�ود كه قاچاق نيست.« 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در نمايشگاه 
رونق توليد كه ب��ه همت قرارگاه خات��م با حضور 
بي��ش از 500 ش��ركت توليد كنن��ده داخلی در 
مصالي ته��ران در ح��ال برگزاري اس��ت، اظهار 
داشت: »امس��ال س��ال رونق توليد از سوي مقام 
معظم رهب��ري نام گرف��ت و مخاطب اين ش��عار 
همه آحاد كشور هستند.  امروز در وضعيت جنگ 
اقتصادي هس��تيم و فرماندهي جن��گ اقتصادي 
براي هدايت بردارها به يك سمت گام برمي دارد؛ 
رهبر انقالب اصالح س��اختار بودجه كشور و قطع 
بودجه از درآم��د فروش نف��ت را معرفي كردند.« 
س��عيد محمد گفت:» قرارگاه خاتم در كنار ساير 
دستگاه هاي فعال در عرصه توليد در بخش نفتي 
مهندسي توانسته است در توس��عه زيرساخت ها 
خودكفايي را دنبال كن��د و رونق توليد را به منصه 
ظهور برس��اند. امروز 5 هزار شركت خصوصي در 
كنار ق��رارگاه خاتم زنجي��ره ارزش را خلق كردند 
و اين نمايش��گاه با حض��ور 500 ش��ركت برگزار 

مي شود.« 

وي با تأكيد بر اينكه قرارگاه رقيب بخش خصوصي 
نيس��ت و چتر حمايتي بر س��ر بخ��ش خصوصي 
دارد، اظهار داش��ت:» 100 ش��ركت دانش بنيان 
محصوالت خود را در اين نمايشگاه عرضه مي كنند. 
در حوزه ه��اي مت��رو، ICT، ريل��ي و همچنين 
داخلي سازي 70درصد تجهيزات ستاره خليج فارس 
و فاز 16 پارس جنوبي مواردي است كه در حوزه اين 
نمايش��گاه قابل تعريف اس��ت.« فرمانده قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا ادام��ه داد: »جمعاً حدود 
7 ميليارد دالر طي چند س��ال اخي��ر با همكاري 
شركت هاي داخلي از خروج ارز جلوگيري شده و 
اصالح ساختار ماليات كشور و هدايت دارايي هاي 
غيرمولد به سمت توليد، پيش نياز قطع وابستگي 
به نفت اس��ت. از اين رو ضرورت دارد جاذبه بخش 
رقيب توليد كننده كه موجب مي شود منابع مالي به 
سمت توليد نيايد كاهش يابد و با ماليات ستاني از 
بخش هاي سوداگري با افزايش هزينه ها منابع خود 

را به سمت توليد بياوريم.«
محمد با تأكيد بر ضرورت اجبار كردن بانك ها براي 
خروج از بنگاه داري و ورود ب��ه عرصه توليد گفت: 
»فعال كردن بخش مقررات زدايي در كشور يكي از 
الزمه هايي است كه بايد به آن توجه شود؛ چراكه 
بخشي از مقررات هستند كه توليد را آزار مي دهند؛ 
همچنين تسهيل در صادرات غيرنفتي يكي ديگر 
از خواس��ته هاي بخش توليد اس��ت و ما به نيابت 
از فعاالن اقتصادي، فعال س��ازي ش��رايط تهاتر و 
همچنين پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه پولي، 
استفاده از رمزارزها و اصالح سيستم پيمان سپاري 

ارزي را خواستاريم.« 
وی ادامه داد: »امروز با امضاي وزير راه و شهرسازي 
سفارش بزرگي به شركت ذوب آهن اصفهان واگذار 
خواهد شد كه بتواند در حوزه ريلي اقدام به توليد 

ريل ملي كند.«
 فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا با اش��اره 
به داخلي س��ازي بيش از 70 درص��د از تجهيزات 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس و داخلي س��ازي 
تجهيزات در ش��ش فاز پارس جنوبي و فعاليت در 
بخش هاي مختلف آي سي تي، معدن، ريلي، آب و 
فاضالب، سدسازي و بخش دريايي  اظهار داشت: 
»با داخلي سازي تجهيزات در عرصه هاي مختلف 
موفق شده ايم كه حدود 7 ميليارد دالر از خروج ارز 
كشور صرفه جويي كنيم و مسلماً اين رقم در افزايش 
ذخاير ارزي كشور مؤثر بوده است.« فرمانده قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا تصريح ك��رد: »با توجه به 
توانمندي امروز كشور و ظرفيت هايي كه در كشور 
داريم مطمئن هستيم افق روشني پيِش روي كشور 
است و ما مي توانيم بحران هاي ناشي از تحريم را با 

موفقيت پشت سر بگذاريم.« 
  انتقاد وزير صمت از واردات ش�به رسمي 

كاال از برخي منافذ
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در مراسم افتتاحيه 
اين نمايشگاه از برخي واردات شبه رسمي گله كرد 
و گفت: »به رغم آنكه براي حمايت از توليد داخل 
در تالش هستيم، اما از برخي منافذ، واردات شبه 

رسمي كاال انجام مي شود كه قاچاق نيست.« 
»رضا رحماني با بيان اينكه امس��ال سال حماسي 

براي ما بود، گفت: »چندين نمايشگاه عرضه محور 
و تقاضا محور در طول س��ال جاري برگزار شد كه 
صنعتگران توانمندي ها و نيازه��اي خود را اعالم 
كردند. در ش��رايط جديدي كه س��اخت داخل در 
درجه اهميت است، چندين برنامه را در دستور كار 
داشتيم كه مهم ترين آنها اوالً حفظ توليد و اشتغال 

موجود و ثانياً توسعه صنايع جديد بود.« 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت با تأكيد بر اينكه در 
س��ال ۹7 معادل 1۲ ميليارد دالر واردات كمتر از 
سال ۹6 داش��تيم، اظهار داشت: »در سال آتي نيز 
قرار است برنامه ريزي كنيم معادل 10 ميليارد دالر 

ارز را به ساخت داخل تبديل كنيم.« 
رحماني با بيان اينكه توانمندي هاي ما در حوزه هاي 
مختلف از جمله فوالد، آلومينيوم، كاشي و سراميك 
و سيمان بيش از نياز داخل است، تصريح كرد: »اما 
در برخي از حوزه ها همچنان وابستگي داشتيم كه 
در سال جاري بخش��ي از آنها مرتفع شد. به عنوان 
مثال در سال ۹7، تأمين الستيك سنگين يكي از 
معضالت ما بود و توليد داخل تنها ۳0 درصد نياز را 
جواب مي داد، اما در سال جاري توانستيم ظرفيت 
توليد الستيك س��نگين را به 55 درصد و در سال 
1۴00 به صددرصد برسانيم؛ ضمن اينكه در توليد 

الستيك سواري كاماًل خودكفا هستيم.« 
وي افزود: »در توليد الكترود گرافيكي در صنعت 
فوالد، به عنوان گلوگاه اين صنعت معضل داشتيم 
كه با كمك شركت هاي دانش بنيان در اين حوزه نيز 
به خودكفايي رسيده ايم. ۲1 بهمن امسال وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت و وزارت نفت قراردادي 
امضا كردند كه براس��اس آن تا سقف يك ميليارد 
دالر كك س��وزني كه در صنايع آلومينيوم كاربرد 
دارد و الكترود گرافيكي كه در صنايع فوالد به كار 
مي رود، در داخل توليد خواهد ش��د. دشمن فكر 
مي كرد با تحريم الكترود گرافيكي مي تواند صنعت 

فوالد ما را متوقف كند، اما اين اتفاق نيفتاد.« 
وزير صنعت خاطر نشان كرد: »در بخش آلومينيوم 
نيز ذخاير بوكس��يتي ما كمتر بوده و عمدتاً ذخاير 
ما از نوع فلنين است كه در دنيا تكنولوژي رايجي 
ندارد، اما با كمك قرارگاه خاتم توانستيم استفاده از 

تكنولوژي را بومي كنيم.« 
  كاه�ش ۳۱درص�دي واردات كااله�اي 

مصرفي
به گفته رحمانی سال گذش��ته ۳1درصد كاهش 
واردات كاالهاي مصرفي داش��تيم، اما در برخي از 
حوزه ها نشتي هايي داريم كه كاالي وارداتي شبه 
رسمي است، ولي قاچاق محس��وب نمي شود و از 

منافذي به كشور مي آيد. 
وزير صنعت ادامه داد: »امسال هزار و 600 رديف 
تعرفه وارداتي را ممنوع كرديم كه در جهت حمايت 
از توليد داخل بود، چون براساس قانون اگر كااليي 
به اندازه نياز داخل توليد شود، واردات آن ممنوع 
اس��ت.«  وي افزود: »برخي فكر مي كنند ساخت 
داخل گران تمام مي شود، اما عمده كاالهاي توليد 
داخل 50 درصد كمتر از قيمت تمام شده واردات 

نياز به سرمايه گذاري دارد.« 
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صرفه جویی ۷ میلیاردی قرارگاه خاتم 
با تکیه بر توان داخلی

وزير صنعت: برخی فكر می كنند  ساخت داخل گران تمام می شود، اما عمده كاالهای توليد داخل 50 درصد 
كمتر از قيمت تمام شده واردات نياز به سرمايه گذاری دارند

  گزارش  یک

شروع مجدد فعالیت مرز مهران
عض�و هيئ�ت رئيس�ه ات�اق بازرگان�ي اي�ران و ع�راق دالي�ل 
مس�دود ش�دن م�رز مه�ران ب�ه روي كاميون ه�اي حام�ل 
كااله�اي صادرات�ي را از اي�ران ب�ه ع�راق تش�ريح ك�رد. 
پس از انتشار ويروس كرونا در ايران و فوت هموطنان به دليل ابتال به 
اين بيماري مس��ئوالن عراقي پروازهاي ايران به كشورشان را ممنوع 
اعالم كردند. پس از آن اخباري مبني بر بسته شدن مرز مهران به روي 
كاميون هاي حامل كاالهاي صادراتي از ايران به مقصد عراق منتشر شد 

كه دليل آن نيز در اخبار ابتال ايرانيان به ويروس كرونا اعالم شد. 
اما سيدحميد حس��يني در گفت وگو با خبرگزاري بازار اظهار كرد كه 
ويروس كرونا عامل بس��ته ش��دن مرز مهران به روي ايرانيان نيست. 
مسئول گذرگاه عراق تغيير كرده و طي بازرسي كه از گمرك عراق در 
مرز مهران به عمل آورده بسياري از نيروهاي آن را تعديل كرده است. 

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران و عراق خاطر نشان كرد: كاهش 
شديد تعداد نيروي انساني در گمرك واقع در مرز مهران موجب شد تا 
پرسنل باقي مانده نتوانند بازرسي از كاميون ها را انجام دهند به همين 
دليل ابتدا تعداد كاميون هاي عبوري از اين مرز از ۳00 به 110 كاميون 
رس��يد و در نهايت فقط ۴0 كاميون قادر بودند از اين مرز عبور كنند.  
حسيني تصريح كرد: از روز چهارشنبه نيز اين مرز به صورت كامل بسته 
ش��د، اما بار ديگر مرز مهران فعاليت خود را آغاز كرده و كاميون هاي 

ايراني در حال تردد هستند. 

 برنج ایراني، صدرنشین افزایش قیمت
 در بین كاالهاي اساسي

جديدتري�ن آم�ار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنع�ت، مع�دن 
و تج�ارت )صم�ت( نش�ان مي ده�د كه قيم�ت برن�ج ط�ارم اعال و 
داخلي هاش�مي درجه يك در دي ماه امس�ال نس�بت به دي س�ال 
گذش�ته ب�ه ترتي�ب 47 و 45/5 درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، بر اس��اس اين آمار قيمت هر كيلوگرم برنج طارم اعال و 
داخلي هاشمي درجه يك در دي ماه به ترتيب حدود ۲۲ هزار و ۹00 و ۲۲ 
هزار و 700 تومان بوده است. اين در حالي است كه قيمت هر دو محصول 
در ماه مشابه سال گذشته تقريباً 15 هزار و 600 تومان بوده است. قيمت 
برنج تايلندي نيز در اين ماه 11/6 درصد افزايش داشته، اما براساس آمارها 

قيمت برنج پاكستاني باسماتي درجه يك تقريباً ثابت بوده است. 
  شكر در مقام دوم

همچنين اين آمارها نشان مي دهد كه قيمت شكر سفيد و شكر بسته ۹00 
گرمي در اين ماه نسبت به دي سال گذشته ۳۹/۳ و ۳6/1 درصد افزايش 
داشته است. به طوري كه در دي ماه امس��ال هر كيلو شكر سفيد حدود 5 
هزار و ۲00 و هر بسته ۹00 گرمي حدود 5 هزار و 600 تومان عرضه شده 
است. در اين ميان هر كيلو گوشت گوسفندي )مخلوط( در در ماه امسال 
حدوداً به قيمت ۸7 هزار تومان عرضه مي ش��ده كه نس��بت به قيمت 6۸ 
هزار توماني آن در ماه مشابه سال گذشته ۲7/7درصد رشد داشته است. 
قيمت گوشت گوساله نيز در اين ماه 15/۸ درصد افزايش داشته و از حدود 
6۳ هزار و ۹00 تومان در دي ماه سال گذش��ته به 7۴ هزار تومان رسيده 
است. همچنين طبق آمارهاي منتشر ش��ده از سوي وزارت صمت قيمت 
گوشت مرغ تازه در دي ماه امس��ال 1۲ هزار و 600 تومان بوده كه نسبت 
به قيمت حدود 1۳ هزار توماني آن در ماه مشابه سال گذشته ۲/7 درصد 

كاهش داشته است. 

  سقوط ۲۰۰ واحدي داوجونز 
و جهش قیمت طال با شیوع جهاني ویروس كرونا

ب�ازار س�هام ب�ا افزاي�ش تع�داد مبتالي�ان ب�ه وي�روس كرون�ا در 
جه�ان ب�ا نگران�ي از ي�ك دوره طوالن�ي كن�د ش�دن اقتص�اد 
جه�ان، ب�ه ش�دت س�قوط ك�رد و قيم�ت ط�ال ب�اال رف�ت. 
به گزارش سي ان بي سي، ميانگين صنعتي داوجونز۲۲7/57 واحد يا 0/۸ 
درصد افت كرد و در۲۸۹۹۲/۴1 واحد بس��ته شد. اين اولين بار از ۴ فوريه 
تاكنون است كه داوجونز در زير ۲۹ هزار واحد بسته مي شود. اس اندپي 500 
با سقوط 1/1درصدي مواجه ش��د و كامپوزيت نزدك 1/۸درصد از ارزش 
خود را از دست داد.  اين بدترين عملكرد يكروزه داوجونز از 7 فوريه تا كنون، 
بدترين عملكرد اس اندپي از ۳1 ژانويه و بدترين عملكرد نزدك از ۲7 ژانويه 
تا كنون است. با اين عملكرد هر سه شاخص مهم امريكا براي اولين بار طی 
سه هفته اخير با افت هفتگي مواجه ش��دند و بيش از يك درصد در هفته 
اخير افت كردند، اما نگراني ها از ش��يوع جهاني سريع ويروس كرونا باعث 
شد سرمايه گذاران به سوي سرمايه هاي امن هجوم بياورند و قيمت جهاني 
طال 1/5 درصد جهش كند. با اين جهش ركورد هفت ساله جديدي براي 
قيمت طال ثبت شد. قيمت خريد نقدي هر اونس طال، اسپات گلد، 1/۴6 
درصد جهش كرد و به16۴۳/۳16 دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس 
طالي امريكا تا165۲/10 دالر باال رفت، اما در انتهاي معامالت روز جمعه 

در16۴5/۹0 دالر بسته شد كه 1/56 درصد از روز گذشته باالتر است. 

 عربستان در فکر شکستن اتحاد نفتي
 با روسیه است

ش�يوع ويروس كرونا باعث به خط�ر افتادن همكاري بين روس�يه و 
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت شده اس�ت. عربستان سعودي 
در فك�ر پاي�ان دادن به اتح�اد چهار س�اله نفتي با روس�يه اس�ت. 
به گزارش وال اس��تريت ژورنال، با توجه به كاهش تقاضاي جهاني نفت به 
خاطر شيوع ويروس كرونا، عربستان سعودي در فكر پايان دادن به اتحاد 
چهار ساله نفتي با روسيه است.  عربستان سعودي، كويت و امارات متحده 
عربي كه به طور مش��ترك بيش از نيمي از ظرفيت توليد اوپك را تشكيل 
مي دهند، مذاكرات��ي در مورد كاهش احتمالي ۳00 هزار بش��كه نفت در 
روز برگزار كردند. شيوع ويروس كرونا باعث به خطر افتادن همكاري بين 
روسيه و سازمان كشورهاي صادر كننده نفت شده است. روسيه و اوپك از 
دسامبر ۲016 در تالش براي متعادل كردن عرضه جهاني نفت در بحبوحه 
افزايش توليد نفت ش��يل امريكا با هم همكاري مي كنند. اگر عربس��تان، 
كويت و امارات اين اتحاد را با روسيه بشكنند، توانايي اوپك براي تحت تأثير 
قرار دادن قيمت نفت بيش از پيش كاهش مي ياب��د.  اين تنش ها قبل از 
گردهمايي ماه مارس اين گروه در وين اتفاق افتاده است. قرار است در اين 
گردهمايي در مورد مقدار توليد نفت توافق ش��ود. روسيه در يك اجالس 
اضطراري در اوايل فوريه تقاضاي عربس��تان براي كاهش بيشتر توليد را 
رد كرد.  مقامات روس��ي هنوز نيازي براي كاهش بيشتر توليد نمي بينند. 
نمايندگان روس��ي مي گويند فعاليت هاي تجاري در چي��ن رو به بهبود 
می باشد و تأثير ويروس كرونا بر تقاضاي نفت محدودتر شده است. صادرات 
عربستان به چين از زمان آغاز اين بحران تغييري نكرده، ولي فروش ساير 

اعضاي اوپك كاهش يافته است. 

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

وزارت صنعت به عنوان مسئول اصلي شناسايي 
و معرف�ي واحدهاي تولي�دي و معرفي آنها از 
طريق سامانه »بهين ياب« براي خريد مواد اوليه، 
نظارت جامع�ي ن�دارد و اين اتف�اق دالالن و 
واسطه ها را به جاي حوزه توليد تقويت مي كند. 
س��امانه بهين ياب به عنوان يكي از س��امانه هاي 
زيرمجموعه سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال 1۳۹۲ به منظور الكترونيكي شدن صدور 
مجوزهاي بخش معدن و ديگ��ر فرآيندهاي اين 
بخ��ش طراحي و راه ان��دازی ش��د. بهين ياب در 
اسفندماه 1۳۹۲ در اس��تان آذربايجان شرقي به 
عنوان پايلوت و در 16 اسفند 1۳۹۳ در كل كشور 

عملياتي شد. 
مطابق اطالعات منتشر شده در سامانه بهمن ياب، 
براي شروع  سرمايه گذاري يكسري اقدامات اوليه 
الزم است كه پيش از آغاز فعاليت هاي اقتصادي 
بايد آنها را انجام داد. بر اين اس��اس در امر توليد، 
بهره برداري، مونتاژ، بسته بندي، استخراج معادن، 
اس��تفاده و بهره وري از منابع زير زميني، صنايع 
معدن��ي و فلزي بايد ب��ه اداره صنع��ت، معدن و 

تجارت مراجعه كرد. 
بنابراين س��ايت بهين ي��اب، دروازه ورود به اين 
ارگان دولتي متولي امور ذكر ش��ده مي باشد كه 
به آن درگاه خدمات و اطالعات وزارتخانه صنايع 

نيز مي گويند. 
خريداران مواد اوليه از بورس بايد با مجوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و از طريق درگاه اطالعات 
و خدمات صنعت، معدن و تجارت يا همان سامانه 

بهين ياب در معامالت بورس كاال حضور يابند. 
به عبارت ديگر هر خريداري كه پا به تاالر معامالت 
بورس كاالي اي��ران مي گ��ذارد، از فيلتر وزارت 
صنعت گذش��ته و وزارت صنعتي ها با تأييد خود 
اجازه حضور اي��ن خريدار را در ب��ورس داده اند. 

بنابراين خير و ش��ِر س��رانجام مواد اوليه اي كه از 
اين طريق خريداري ش��ده اس��ت و اين موضوع 
كه مواد اوليه خريداري شده سر از توليد درآورده 
يا بازار واس��طه و داللي با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مي باش��د. از اين رو برخي كارشناسان بر 
اين باورند كه در حال حاضر اصلي ترين مش��كل 
سايت بهين ياب حضور مش��تريان غيرواقعي در 

اين سامانه است. 
بر اين اس��اس با توج��ه به اينكه متولي س��امانه 
بهين ياب و تأييد خريداران، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است، توقع حل مشكالتي اينچنيني از 
ديگران نامعقول بوده و بنا بر توصيه كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي، دول��ت بايد اقدام جدي براي 
پااليش سامانه بهين ياب انجام دهد تا مواد اوليه 
صنايع و كارخانجات صنايع پايين دستي به دست 
توليدكنندگان واقعي برسد و دست دالالن در اين 

زمينه كوتاه شود.
در اين خصوص يك فعال حوزه توليد و عضو اتاق 
بازرگاني ايران در گفت و گو با تسنيم گفت: وزارت 
صنعت به عنوان مسئول اصلي شناسايي و معرفي 
واحدهاي توليدي و معرفي آنها از طريق سامانه 
»بهين ياب« براي خريد مواد اوليه، نظارت جامعي 
ندارد و اين اتفاق دالالن و واس��طه ها را به جاي 
حوزه توليد و صنايع پايين دستي تقويت مي كند. 
محس��ن صفايي اف��زود: وزارت صنعت كه طبق 
مأموريت هاي اصلي خ��ود بايد اش��راف كاملي 
بر توليدكنندگان داشته باش��د، بايد خريداران 
هفتگي و توليدكنندگان واقعي را از سرمايه داران 
و س��ودجوياني كه نتيج��ه حضور آنها، نوس��ان 
بيشتر در بازار آزاد اس��ت، تفكيك كند تا در اين 
ميان، حوزه توليد و صنايع پايين دستي كه افراد 
بي شماري در آن مش��غول به فعاليت هستند را 

به سمت پرتگاه هاي حوزه كسب وكار راهنمايي 
نكند. 

وي ادامه داد: توليدكنن��دگان واقعي، مواد اوليه 
موردنياز خ��ود را از ب��ورس  براي تولي��د تأمين 
مي كنند، اما نبود نظ��ارت دقيق وزارت صمت بر 
سهميه هاي س��امانه بهين ياب باعث مي شود تا 
برخي توليدكننده نماها امكان خريد پيدا كرده 
و همين امر باعث برهم خ��وردن تعادل عرضه و 

تقاضا در بازار مي شود. 
در اين خصوص يك فع��ال ات��اق بازرگاني ايران 
با اش��اره به لزوم اق��دام ج��دي وزارت صمت در 
پايش اطالعات س��امانه بهين ي��اب، تأكيد كرد: 
بايد آمارهاي بنگاه ه��اي توليدي به صورت دقيق 
در »بهين ياب« ذكر ش��ود، اما اين سايت، جامع 
و كامل نيس��ت. براي مثال، جاي گ��زارش توليد 
ماهانه، هزينه بيمه پرسنل و مصرف برق واحدهاي 
توليدي كه مستند باشد در اين سايت خالي است 
و به همين دليل اطالعات بس��ياري از واحدهاي 
تولي��دي در س��ايت »بهين ياب« ناقص اس��ت و 
متأس��فانه همين اطالعات گمراه كننده، مستند 
امكان خريد مواد اوليه قرار مي گيرد و مسير نفوذ 
توليدكننده نماها و دالالن به بازار هموار مي شود. 
اين فعال بخش خصوصي در پايان گفت: اگر قرار 
بوده كه درخصوص اطالعات بهين ياب تغييراتي 
اعمال شود، س��ؤال اينجاس��ت كه چرا از ابتدا با 
فعاالن بخش خصوصي و افرادي كه مي خواهند 
حيات بنگاه هاي خود را از طريق اين سامانه تأمين 
كنند، پيشنهادي گرفته نمي ش��ود و زماني كه 
متقاضيان با ضرر مواجه شدند، مسئوالن، تازه به 
ياد توليد و توليدكننده مي افتند و حرف از جراحي 
اقتصادي مي زنند، بي آنكه ب��راي لحاظ منافع و 
ديدگاه ه��اي توليدكنن��دگان بخش خصوصي، 

برنامه عملي ارائه كنند. 

»بهين ياب« گذرگاهي براي سوء استفاده دالالن و واسطه ها شده است
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