
صنعت�ي ك�ه پن�ج ده�ه در انحصار ب�وده و 
مدام از س�وي دولت ب�ه صورت مس�تقيم و 
غير مس�تقيم حمايت ش�ده؛ اكنون دولت را 
تهديد ب�ه تعطيل�ي و بيكار ش�دن كارگران 
مي كند، به طوري كه روز گذشته مدير عاملی 
كرمان موت�ور از خطر تعطيلي اين ش�ركت 
و بي�كاري ۱۰ ه�زار ني�روي كار خب�ر داد 
و تهديد ك�رد: »اگ�ر نقدينگ�ي موردنياز به 
صنعت خ�ودروی كرمان تزريق نش�ود، اين 
كارخان�ه ب�ه زودي تعطي�ل خواهد ش�د.« 
سال هاست كه كارشناسان اقتصادي از انحصار 
در صنعت خودرو س��خن مي گوين��د و دولت ها 
را از حمايت ه��اي كوركورانه از اين صنعت نهي 
مي كنند، اما هيچ گوش ش��نوايي وجود ندارد. 
سال گذشته با بروز بحران ارزي در كشور، دولت 
ارز ۴۲۰۰ توماني در اختيار خودرو س��ازان قرار 
داد تا در واردات مواد اوليه و قطعات خودرو دچار 

مشكل نشوند.
 متأس��فانه برخ��ي از فع��االن اي��ن صنعت با 
سوءاستفاده از ارز دولتي به جاي قطعه و مواد اوليه 
كاالي ديگري وارد كرده و سود هنگفتي به جيب 
زدند. در مقابل قيمت خودرو را 3۰ تا ۴۰ درصد 
افزايش دادند و بار مالي و هزينه هاي اضافي خود 

را به دوش مصرف كنندگان انداختند. 
اكنون در شرايطي كه نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان 
به ۱۱ هزار تومان كاه��ش يافته؛ هيچ كاهش 
قيمتي در خودروهاي داخل��ي صورت نگرفته 
و فعاالن اين صنعت از زيان سخن مي گويند و 
اعالم مي كنند كه قيمت تمام شده خودروهاي 
داخلي بس��يار گرانتر از قيمتي است كه عرضه 

مي شوند. 
اين صنعت كه به گفته كارشناسان يك صنعت 
رانتي اس��ت مدام به دنبال تزريق پول از سوي 
دولت است و هر زمان كه تصميم بگيرد دولت را 
تهديد به تعطيلي و بيكار شدن كارگران مي كند. 
اين اتفاق سال هاس��ت كه از سوي كارشناسان 
اقتصادي به دولت گوش��زد مي ش��ود، اما هيچ 
دولتي حاضر نيست، خود را هزينه كند و يكبار 
براي هميش��ه زياده خواهي هاي خودروسازان 

را پايان دهد. 

  كرمان موتور: دول�ت پول ندهد تعطيل 
مي شويم! 

روز گذش��ته مدير عامل كرمان موت��ور با اعالم 
اينكه ديگر توان و نقدينگي ب��راي ادامه كار در 
خودروسازان استان كرمان وجود ندارد، گفت: 
»اگر نقدينگ��ي موردنياز به صنع��ت خودروی 
كرمان تزريق نشود مجبور به تعطيلي و بيكاري 

بيش از ۱۰ هزار نيروي كار مستقيم هستيم.« 
س��امان فيروزي، مديرعامل كرم��ان موتور در 
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان 
كرمان كه ب��ا حضور رئيس كل بان��ك مركزي، 
معاون وزير اقتصاد و دارايي، اس��تاندار كرمان و 
ساير اعضاي س��تاد و همچنين خودروسازان و 
قطعه سازان استان كرمان برگزار شده بود، درباره 
ريشه مشكالت به وجود آمده براي فعاالن صنعت 
خودرو كرمان گفت: »ريش��ه تمامي مشكالت 
از سياس��ت هاي ارزي دولت در سال گذشته و 
انفعال وزارت صنعت كه اساس��اً مي بايس��ت از 
توليدكنندگان حمايت نمايد، نشئت مي گيرد.« 
وي افزود: »از ابتداي س��ال تاكن��ون تمام انرژي 
ما صرف عمل ب��ه تعهدات و دس��تورالعمل هاي 
وزارتخانه كه سال گذشته درباره قيمت خودروهاي 
پيش فروش شده بود و پرداخت مابه التفاوت هاي 
نرخ ارزي شد كه به ما تحميل گرديد.«  فيروزي 
با اعالم اينكه در حال حاضر ديگر توان و نقدينگي 
براي ادامه كار در خودروسازان استان كرمان وجود 
ندارد، تصريح كرد: »ب��ه رئيس كل بانك مركزي 
اعالم كرده ايم اگ��ر طي يك ماه آت��ي نقدينگي 
موردنياز به صنعت خودروی كرمان تزريق نشود، 
مجبور به تعطيلي و بيكاري بيش از ۱۰ هزار نيروي 

كار مستقيم هستيم.« 
مديرعامل كرمان موتور با اشاره به اينكه بخش 
بزرگي از بح��ران امروز خودروس��ازان به دليل 
تصميم هاي دولت در سال گذشته است، اظهار 
كرد: »با اي��ن  وجود وزارت صم��ت بعد از معلق 
كردن تمام آيين نامه هاي فروش و پيش فروش؛ 
از ابتداي سال 98 تاكنون حتي يك مجوز براي 
پيش فروش بر اساس دس��تورالعمل جديد ابالغ 

نكرده است.« 
وي ادامه داد: »در حال حاضر كميته اي در وزارت 

صمت وجود دارد كه اعض��اي اصلي آن معاونت 
امور صنايع وزارت صمت، رئيس سازمان حمايت 
و معاون��ت بازرگاني وزارت صمت هس��تند كه 
تمامي مجوزها بايد از سوي اين كميته تصويب 
ش��ود، با اين  وجود در طي ماه ه��اي اخير هيچ 
مصوبه اي از اين كميته خارج نشده است، گويا 

هدف اين كميته متوقف كردن توليد است.« 
فيروزي تصريح كرد: »اين كميته حتي نظر منفي 
هم نمي دهد و فقط تصميم گيري را از جلسه اي 
به جلسه ديگر به تعويق مي اندازد.«  مديرعامل 
كرمان موت��ور در بخش ديگري نيز با اش��اره به 
اينكه در سال هاي گذش��ته بازار بين 3۰ تا ۵۰ 
درصد نقدينگي خودروسازان را تأمين مي كرد، 
گفت: »طي يك سال گذشته با توجه به وضعيت 
بازار و همچنين رشد نرخ ارز نقدينگي موردنياز 
توليد تا ۲۵ برابر افزايش داش��ته است، وضعيت 
بازار هم كه مشخص است، حال سؤال اينجاست 
بدون تزريق نقدينگي كدام بانك يا مؤسسه مالي 

مي تواند اين ميزان نقدينگي را تأمين كند؟«
فيروزي همچنين گفت: »يكي ديگر از مشكالت 
ما با وزارت صمت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز 
است، درحالي كه ما به عنوان خودروساز انتظار 
داريم وقت��ي دولت به صورت دس��توري قيمت 
خودرو را تعيي��ن مي كند و اين قيمت بس��يار 
كمتر از قيمت تمام شده براي خودروساز است، 
مي توان��د حداقل ب��ا هماهنگي بان��ك مركزي 
ما به التفاوت نرخ ارز را براي خودروهاي تحويل 
شده در نيمه اول سال گذش��ته را از خودروساز 
درياف��ت نكن��د. متأس��فانه در طي يك س��ال 

گذشته خودروس��ازان از يكسو خودرو را با زيان 
فروختند، از س��وي ديگر ما به التف��اوت نرخ ارز 
را براي خودرويي كه با زيان فروخته شده است، 
نيز پرداخت كردند. مشخص است كه در چنين 
ش��رايطي ديگر تواني براي توليد باقي نخواهد 

ماند.« 
خبرهاي رس��يده حاكي از آنس��ت ك��ه كرمان 
موتور با توجه به اخبار منتش��ر ش��ده در فضاي 
مجازي و رسانه اي كشور در خصوص محدوديت 
تأمين قطع��ه و تعطيلي اين ش��ركت به دليل 
كمبود نقدينگي تا پايان آبان ماه امس��ال اعالم 
كرده است، مشتريان اين شركت جهت تحويل 
خودروهاي تعه��دات فعلي ش��ركت هيچ گونه 
نگراني نداشته باشند. به نحوي كه كليه قطعات 
و مواد اوليه الزم براي توليد اين خودروها تأمين 
و تا آبان ماه تمامی تعهدات ثبت نام شده تحويل 

مي شود. 
  كارشناس بورس: خودروسازان پول هايي 

كه خوردند، پس دهند
رضا پور، كارشناس بورس و صنعت خودرو معتقد 
است كه صنعت خودروي كشور صنعتي رانتي و 
غيرشفاف است. اين صنعت حتي در بورس نيز 
اعداد و ارقام واقعي منتشر نمي كند و با خريد و 
فروش هاي صوري اع��داد تابلو بورس را جابه جا 

مي كنند. 
رضا پ��ور در گفت وگو با »ج��وان« در خصوص 
وضيت صنعت خ��ودرو گفت: »خودروس��ازان 
ياد گرفتند كه در هر ش��رايطي كاسه گدايي به 
دست بگيرند. س��ال ۲۰۰8 بحران اقتصادي در 
امريكا اتفاق افتاد، دولت برخي از ش��ركت هاي 
خودروسازي مانند جنرال موتور را كمك مالي 
كرد. آيا در ايران بحران مالي اتفاق افتاده است ؟ 
كه از دولت كمك مال��ی می خواهند؟  يه زماني 
قيمت دالر ۵ هزار تومان بود، رسيد به ۱۵ هزار 
تومان، در حال حاضر قيم��ت به ۱۱ هزارتومان 
كاه��ش يافته اس��ت. اي��ن در حالي اس��ت كه 
خودروي 3۵ ميليوني س��ه تا چه��ار برابر گران 
ش��ده و به ۱۴۰ ميليون تومان رس��يده؛ باز هم 

خودروسازان ناراضي هستند. «
وي اف��زود: »اي��ن همه س��ال خودروس��ازان 

ثروت اندوزي كردند، حاال بايد پس دهند.« 
وي در واكن��ش به اظه��ارات مديرعامل كرمان 
موتور تأكيد كرد: »باالخره اين اتفاق مي افتاد.  اي 
كاش يكي از دولت ها اين جرئت را به خود مي داد 
كه هزينه كرده و به رانت ه��ا و انحصار هاي اين 
صنعت كم بازده پايان دهد. صنعتی كه بازدهی 

پايينی دارد، همان بهتر كه تعطيل شود.
  بخش�ي: صنع�ت خ�ودرو گ�ران اداره 

مي شود 
همچنين دكتر لطفعلي بخشي، استاد دانشگاه 
و اقتصاددان نيز در گفت وگو با »جوان« با تأكيد 
بر اينكه اين صنعت بسيار گران اداره مي شود و 
بار هزينه هايش روي دوش مردم اس��ت، گفت: 
»حقوق ه��ا و پاداش هاي��ي ك��ه در اين صنعت 
به پرس��نل و مديران پرداخت مي ش��ود، بسيار 
باالس��ت و صنعتي كه انحصار بااليي برخوردار 
است، پايين ترين كيفيت را دارد و هيچ تعصبي 

براي تغيير رويه و بهبود ندارد.« 
وي افزود: »اين صنعت بيش از هزار و 7۰۰ نفر 
عضو هيئت مديره در شركت هاي اقماري دارند 
و نحوه اداره اين صنعت با هيچ خودروسازي در 
جهان تناسب ندارد.  اين صنعت نياز به خانه تكاني 
اساس��ي دارد، چراكه با وجود هزينه هاي باال و 
كارايي پايين مدام از بي پولي مي نالد.  و اگر دولت 
چاره ای ب��رای اين صنعت گ��ران نكند صنعت 

خودرو همچنان پول نفت را می مكد. 
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 خودروسازان رانتی، گران فروش و ضعیف
 بهتر است تعطیل شوند

حقوق ه�ا و پاداش هايي كه 
در اين صنعت به پرس�نل و 
مديران پرداخت مي شود، 
بسيار باالست و صنعتي كه 
انحص�ار باالي�ي برخوردار 
اس�ت، پايين ترين كيفيت 
را دارد و هيچ تعصبي براي 
تغيير رويه و بهب�ود ندارد

 كارشناسان صنعت خودرو در پی تهديد كرمان موتور به تعطيلی در گفت وگو با »جوان«: خودروسازان ايرانی
 كه انحصاری و رانتی اداره می شوند و كيفيت پايينی دارند، بايد با شجاعت يک دولت به كارشان پايان داده شود

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 تفاهم اتاق اصناف تهران با شهرداري
 براي استقرار بازرسان در مناطق ۲۲ گانه

رئي�س ات�اق اصن�اف ته�ران ب�ا اش�اره ب�ه امض�اي تفاهمنام�ه 
ب�ا ش�هرداري ته�ران گف�ت: ب�ه دنب�ال آن هس�تيم ت�ا ب�ا 
همكاري ش�هرداري ته�ران مح�ل اس�تقرار بازرس�ان اصناف در 
مناطق بيس�ت و دوگان�ه تأمين ش�ود تا بازرس�ان ام�كان كنترل 
و نظارت بهت�ري بر واحده�اي صنفي پايتخت را داش�ته باش�ند. 
به گزارش تسنيم، قاس��م نوده فراهاني در جلس��ه با رضا رحماني وزير 
صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر وجود بيش از 6۰۰ هزار بنگاه توليدي 
)كارگاه هاي توليدي كوچك( در حوزه اصناف، تصريح كرد: اين كارگاه ها 
با كمترين سرمايه گذاري و حمايت دولت به چرخه توليد برمي گردند و 

بخش قابل توجهي از نياز داخلي را به توليد فراهم مي كنند. 
فراهاني با بيان اينكه توليدي هاي كوچك داراي چند ويژگي منحصر به فرد 
در دنيا هس��تند، اضافه كرد: ب��ه دليل اينكه س��رمايه مصرفي در حوزه 
بنگاه هاي توليدي كوچك كم، زمان بهره برداري س��ريع، عمر س��اخت 
كوتاه، تنوع كااليي باال، بومي سازي ش��ده و پراكندگي جغرافيايي دارد، 
اشتغالزايي بااليي را به خود اختصاص مي دهد و هزينه اي بر دوش دولت 
ندارند؛ لذا از بهترين روش هاي اقتصادي براي ايجاد اشتغال و توليد كاال 

و خدمت هستند. 
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه تالش دولت و 
سياست هاي وزارت صنعت رفتن به سمت توليد داخل و تقويت آن است، 
تأكيد كرد: ما مدعي هستيم كه اگر از توليدي هاي اصناف حمايت هاي 
الزم صورت گيرد در اشتغال و كمك به مصرف كااليي كشور حرفي براي 

گفتن داريم. 
رئيس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در بخش بازرس��ي و نظارت اصناف 
به دنبال مدرن س��ازي و آموزش هاي كيفي و كمي هس��تيم تا با تقويت 
اطالعات بازرسان و شيوه بازرسي هاي اصولي بتوانيم از اختالف قيمت ها 

و نوسانات غيرقانوني در حوزه كاال وخدمت جلوگيري كنيم. 
وي با اش��اره به امضاي توافقنامه اي با ش��هرداري ته��ران در هفته هاي 
گذشته تصريح كرد: در اين تفاهمنامه به دنبال اين هستيم كه با همكاري 
شهرداري تهران محل استقرار بازرسان اصناف در مناطق بيست و دوگانه 
تأمين شود و بازرسان اصناف با اس��تقرار در اين مناطق امكان كنترل و 
نظارت بهتر واحدهاي صنفي پايتخت را داشته باشند و همچنين از تمركز 

بازرسان در چند نقطه محدود پايتخت جلوگيري كنيم. 
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه بايد اصناف را به سمت مدرن سازي 
در حوزه هاي توزيع وخدمت ببريم، افزود: ش��بكه توزيع س��نتي ديگر 
پاسخگوي نياز مردم نيست؛ چراكه مردم به دنبال تأمين نيازهاي خود 
از يك نقطه و به صورت مدرن و امروزي هستند و ديگر رغبت چنداني به 

خريد از واحدهاي صنفي پراكنده ندارند. 
نوده فراهاني در بخشي از صحبت هاي خود به صدور پروانه كسب از طريق 
پيشخوان دولت و پليس +۱۰ شديداً اعتراض كرد و گفت: متأسفانه گاهي 
اوقات طرح و برنامه هايي از س��وي برخي از افراد ارائه مي شود كه نه به 
عواقب آن توجه شده اس��ت و نه به آس��يب هاي بعد آن؛ چراكه اصناف 
7 ميليون و ۵۰۰ هزار اشتغال در كش��ور دارند و حدود ۲3 ميليون نفر 
جمعيت و 6 هزار و 7۰۰ اتحاديه و ۴۰۰ اتاق اصناف كه وضعيت همه اين 

تشكيالت به صدور پروانه كسب وابسته است. 
وي تصريح كرد: آي��ا گرفتن اين فرص��ت از اصناف و از بي��ن بردن اين 
تشكيالت به سود كشور، نظام و جامعه اس��ت؟ نوده فراهاني با اشاره به 
اينكه بيش از دو قرن است كه اصناف در جامعه نقش اثرگذاري در تمامي 
عرصه ها دارند، تأكيد كرد: قطع��اً اجازه نخواهي��م داد در حوزه اصناف 

برنامه اي اجرايي شود كه به هويت اصناف آسيب بزند. 

تصمیم روسیه براي احداث خط لوله جديد گاز 
به چین از طريق مغولستان

رئيس جمهور مغولستان خبر داد كه  والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روس�يه از پيش�نهاد مغولس�تان ب�راي س�اخت يک خ�ط لوله 
ترانزي�ت گاز به چي�ن از طريق اين كش�ور حمايت كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، خالتماگينا باتولگو، رئيس جمهور 
مغولستان اعالم كرد والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه از پيشنهاد 
مغولستان براي ساخت يك خط لوله ترانزيت گاز به چين از طريق اين 

كشور حمايت كرده است. 
به گفته رهبر مغولستان، شي جين پينگ رئيس جمهور چين هم قول 
داده اين طرح را مطالعه كند.  باتولگو گفت: سال گذشته من پيشنهادي 
براي ايجاد يك مكانيس��م براي همكاري در ساخت يك شبكه بزرگ 
انرژي در شمال شرق آس��يا دادم. طي سال گذشته طرف مغولستاني 
تحقيقات خود را در اين مورد تكميل و يك سري فعاليت ها در منطقه 

را آغاز كرد. 
در ۲۰۱8، اين سه كش��ور توافق كردند يك كريدور اقتصادي چيني- 
روسي- مغولس��تاني به راه اندازند.  باتولگو توضيح داد: با اجراي طرح 
كريدور اقتصادي مي توانيم همكاري هاي منطقه اي را به سطحي جديد 
برسانيم و توسعه تجاري را تش��ويق كنيم.  مغولستان چند سال است 
پيشنهاد داده روسيه به خاطر مسائل امنيتي و طوالني بودن مسير از 
قلمروي آن براي انتقال گاز به چين اس��تفاده كند. روسيه بزرگترين 
تأمين كننده انرژي چين اس��ت كه در حال حاضر گاز را مس��تقيم از 

بالگاوشچنسك، والديواستاك و آلتايي تحويل مي دهد. 
روسيه و چين تقريباً ساخت يكي از طوالني ترين خط لوله هاي گاز را به 
پايان رسانده اند. اين خط لوله 3 هزار كيلومتر طول دارد و 3۰ ميليارد 

متر مكعب گاز طبيعي را در سال منتقل مي كند. 
نواتك، توليدكننده گاز روسيه هم با همكاري شركت ملي نفت چين 
براي اجراي پروژه گاز طبيعي مايع يامال روسيه با ارزش ۲7 ميليارد 

دالر فعاليت مي كند. 

 ذخاير ارزي چین
 به 3 هزار و 107 میلیارد دالر افزايش يافت

اطالع�ات بان�ک مرك�زي چي�ن نش�ان مي ده�د ذخاي�ر ارز 
خارج�ي اي�ن كش�ور 3/5 ميلي�ارد دالر در م�اه آگوس�ت 
افزاي�ش يافته و ب�ه 3 ه�زار و ۱۰7 ميليارد دالر رس�يده اس�ت. 
به گزارش رويترز، به رغم كاهش ارزش يوآن به پايين ترين حد طي ۲۵ 
سال گذشته در بحبوحه جنگ تجاري چين با امريكا، ذخاير ارز خارجي 

چين به طرز غير منتظره اي در ماه آگوست افزايش يافت. 
اطالعات بانك مركزي چين نشان مي دهد ذخاير ارز خارجي اين كشور 
3/۵ ميليارد دالر در ماه آگوست افزايش يافته و به 3هزار و ۱۰7 ميليارد 

دالر رسيده است. 
اقتصاددانان انتظار داش��تند ذخاير ارزي چين ۴ ميلي��ارد دالر از ماه 
جوالي كاهش يابد و به 3/۱۰۰ تريليون دالر برسد و دليل آن را نوسانات 
نرخ ارزهاي جهاني و قيم��ت اوراق بهادار خارجي تحت مالكيت چين 
مي دانستند. اين افزايش در ماه آگوست احتماالً به خاطر حفظ تعادل 
پرداخت هاي بين المللي و رشد اقتصادي ثابت چين بوده است. قيمت 
اوراق بهادار در كش��ورهاي بزرگ دنيا هم افزايش يافته است. به رغم 
افزايش جنگ تجاري با امريكا و ضعيف شدن رشد اقتصادي در داخل، 
چين توانست طي سال گذشته جريان خروجي سرمايه را تحت كنترل 

خود داشته باشد. 
ذخاير ارز خارجي چين در اكتبر ۲۰۱8 به پايين ترين حد خود رسيد، 
ولي چين توانست با كنترل س��رمايه و افزايش س��رمايه گذاري هاي 

خارجي در اوراق بهادار و سهام چين، آن را افزايش دهد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2587234ليزينگايران
1637148بيمهپارسيان

311942326معدنيامالحايران
5904404سيمانغرب

13088827كارخانجاتتوليديشهيدقندي
4400250معدنيوصنعتيچادرملو

17604889تايدواترخاورميانه
15632785نوشمازندران
878664184دشتمرغاب
9411448سيمانايالم

244321163داروسازيابوريحان
17754845بهنوشايران

312891489الميران
6220296داروسازيروزدارو

4497214محورسازانايرانخودرو
14649697غلتكسازانسپاهان
13031620بورسكااليايران

216281029كاشيپارس
17866850قندمرودشت

15386732لولهوماشينسازيايران
6119291پگاهآذربايجانغربي

10346492پارسمينو
2734130بيمهپارسيان

5090242قطعاتاتومبيلايران
9339444لعابيران

4922234توريستيورفاهيآبادگرانايران
9171436توليديكاشيتكسرام
367731748صنايعجوشكابيزد

9299442لبنياتكالبر
13592646فنرسازيخاور

20803987گلتاش
3145149پالسكوكار

216601021داروييرازك
19668925توليدمواداوليهداروپخش

4512212بانكاقتصادنوين
314981479پااليشنفتتبريز
20488962قندثابتخراسان
5262247كمكفنرايندامين

5423254معدنيوصنعتيچادرملو
14662686سرمايهگذاريساختمانايران
11314528سراميكهايصنعتياردكان

5602261تكنوتار
17365806شهد

216811006بيسكويتگرجي
528702453صنايعشيمياييسينا

12714589كالسيمين
242591123فراوردههاينسوزايران

237871099داروسازيفارابي
12144561س.صنايعشيمياييايران

5223241حفاريشمال
349411612داروپخش)هلدينگ

196290بينالملليتوسعهساختمان
547272510كارتنايران

8790403صنايعكاشيوسراميكسينا
3146144سيمانكردستان

13471615كنترلخوردگيتكينكو
9003411كابلالبرز

2332106ماشينسازياراك
9170416سيمانتهران

8385378پمپسازيايران
14093635پاكسان

17821799سرمايهگذاريداروييتامين
16828753پااليشنفتبندرعباس

2687120واسپاريملت
168275ليزينگرايانسايپا
6169275داروسازيكوثر

13935621شيشهوگاز
2784124كمباينسازيايران

323261438البراتوارداروسازيدكترعبيدي
7718343سرماآفرين

178279سرمايهگذاريخوارزمي
3612160سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

18517818سيمانقائن
215295تامينسرمايهاميد

13785608شهدايران
8895392فرآوردههاينسوزآذر

6581288سرمايهگذاريپارستوشه
6913302سيمانغرب

19598856داروسازيفارابي
10554459قندلرستان

16978733كشتوصنعتپياذر
596482561معادنبافق
8429360سبحاندارو

5995256پااليشنفتتهران
346431472معدنيامالحايران

5017213صنايعآذرآب
8115343داروسازيزاگرسفارمدپارس

14266595گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
223493سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

23687984آبسال
145760زامياد

3477143گروهداروييبركت
2612107بانككارآفرين

4982204گروهستوسعهصنعتيايران
12755522سيمرغ

266891088حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
15816641باما

9947403صنايعپتروشيميكرمانشاه
13662551قندنيشابور
23236936كربنايران

3034122بانكپارسيان
332691336داروسازياكسير

7360294كويرتاير
314361253پارسسرام

4704187نوردآلومينيوم
12540497افست

4194161موتورسازانتراكتورسازيايران
6265239سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3554135لبنياتپاك
217882سرمايهگذاريشاهد

6621249توسعهمعادنرويايران
7886293صنايعسيماندشتستان

6337232ايراندارو
12756467شيميداروئيداروپخش

4654170رينگسازيمشهد
8926326كاشيالوند

9688353رادياتورايران
11030395گروهمپنا)سهاميعام(

11093397كشاورزيودامپرويمگسال
11616412مسشهيدباهنر

6497230گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
3469122بيمهما

326741141فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
8135279توليدمحورخودرو
10921372پتروشيميشيراز

7963270ايرانياساتايرورابر
168657سرمايهگذاريمسكن

23615791قندهكمتان
8516285شيشههمدان

8765293صنايعكاغذسازيكاوه
7703257مارگارين

8108270صنايعالستيكيسهند
9825323داروسازيامين

131843عمرانوتوسعهفارس
27698897صنايعخاكچينيايران

449611456خوراكدامپارس
13610435سيمانفارسنو

9027288دادهگسترعصرنوين-هايوب
11572365گروهصنعتيسپاهان
15232477فوالداميركبيركاشان
4809150مليصنايعمسايران
320998ليزينگخودروغدير
5656170صنايعشيمياييفارس

288385سرمايهگذاريتوسعهملي
6243184گروهداروييسبحان

7606222كارخانجاتتوليديشيشهرازي
589831666سازهپويش

14341402كارخانجاتقندقزوين
237965بيمهالبرز

230963نوسازيوساختمانتهران
6660181گسترشنفتوگازپارسيان

10226277كاشيسعدي

 براساس آمار منتش�ره از سوي بانک مركزي 
مبلغ تراكنش دستگاه هاي خودپرداز در سه 
ماهه نخست امسال به 3 هزار و 33۹ ميليارد 
ريال رسيد و اس�تان تهران بيش�ترين مبلغ 
تراكنش از خودپرداز ها را به خود اختصاص داد. 
به گزارش خبرگزاري صداو سيما، اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
گزارش مبلغ تراكنش ابزار هاي پرداخت ش��بكه 
بانكي را به تفكيك تا پايان خرداد 98 اعالم كرد. 
بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي مبلغ 

تراكنش دس��تگاه هاي خودپرداز در س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال به 3 هزار و 339 ميليارد ريال 
رسيد و استان تهران بيشترين مبلغ تراكنش از 

خودپرداز ها را به خود اختصاص داد. 
در اين گزارش عملكرد س��ه ماهه ابتدايي سال 
جاري در بخش ه��اي خودپرداز و پايانه ش��عبه 
استان هاي كشور منتشر ش��ده كه بر اساس آن، 
بالغ بر يك ميليارد و ۴۲۱ ميلي��ون و 9۱۲ هزار 
تراكنش در شبكه خودپرداز هاي سيستم بانكي تا 
پايان سه ماهه اول سال جاري انجام شده كه مبلغ 

آنها بالغ بر 3 هزار و 339 ميليارد ريال بوده است. 
بر اس��اس گزارش منتشر ش��ده اداره نظام هاي 
پرداخ��ت بانك مرك��زي ت��ا پايان خ��رداد ماه 
سال جاري بالغ بر ۵7 هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز 
از سوي شبكه بانكي راه اندازي شده و فعال بوده 
است كه ش��هروندان با اس��تفاده از خودپرداز ها 
در سه ماهه نخست امس��ال يك ميليارد و ۴۲۱ 

ميليون و 9۱۲ هزار تراكنش انجام دادند. 
آمار ه��ا نش��ان مي ده��د ك��ه مجم��وع مبل��غ 
تراكنش هاي خودپرداز ه��اي فعال در فصل بهار 

سال جاري به 3 هزار و 339 ميليارد ريال رسيده 
است كه بررسي ميزان فراواني استاني اين گزارش 
حاكي از آن است كه بيشترين مبلغ تراكنش ها به 
ترتيب به اس��تان هاي تهران، اصفهان، خراسان 
رضوي، فارس و خوزستان اختصاص يافته است. 
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه كمترين 
مبلغ تراكنش دستگاه هاي خودپرداز در گزارش 
اعالمي بانك مركزي به ترتيب مربوط به مناطق 
آزاد و اس��تان هاي خراس��ان جنوبي و ايالم بوده 

است. 

استان هاي داراي بيشترين و كمترين مبلغ تراكنش بانكي در فصل بهار

حذف قبوض كاغذي گاز از اوايل آذر 
مدير فن�اوري اطالع�ات و ارتباطات ش�ركت مل�ي گاز ايران 
از ح�ذف قب�وض كاغ�ذي گاز از اواي�ل آذر امس�ال خبرداد.

به گزارش شركت ملي گاز ايران، روح اهلل نوريان گفت: زيرساخت هاي 
الزم براي اجراي اين كار آماده شده است و ضروري است مشتركان 

گاز نسبت به تكميل پرونده اشتراك خود اقدام كنند. 
وي افزود: در شركت هاي گاز استاني، با اس��تفاده از سرويس هاي 
پيامكي، تلفني، ايميل يا مراجعه كنتورخوان، اقدام به جمع آوري 

شماره موبايل و ثبت خوداظهاري مش��تركان در اين باره شده، كه 
تاكنون بيش از 7 ميليون شماره همراه مشتركان جمع آوري شده 
است. نوريان اضافه كرد: در صورت اجرايي شدن طرح حذف قبوض 
كاغذي براي هم��ه ۲3 ميليون مش��ترك گاز، مبلغي حدود 8۵۰ 
ميليارد ريال به صورت س��االنه در هزينه هاي آشكار صرفه جويي 
خواهد ش��د، همچنين ارتقاي كيفيت ارائه خدمات به مشتركان، 
تسريع در وصول مطالبات و نيز حفظ محيط زيست از ديگر مزاياي 

اجراي اين طرح اس��ت. به گفته مدير فناوري اطالعات و ارتباطات 
شركت ملي گاز ايران، با اقدام هاي انجام شده و برنامه ريزي هاي به 
عمل آمده، پيش بيني مي شود تا اواخر مهرماه امسال به بهره برداري 
برسد. نوريان از مشتركان گاز سراسر كش��ور درخواست كرد تا از 
طريق يكي از درگاه هاي اطالع رس��اني مانند وب س��ايت و شماره 
پيامك ش��ركت ملي گاز ايران يا شركت هاي گاز استاني، اطالعات 

پرونده اي خود را كامل كنند.

   بانک

   خبر

جوان


