
در روزه�اي اخير مس�ئوالن دولت�ي تأکيد 
بسياري بر س�رک کش�يدن به حساب هاي 
مردم داش�ته اند و ش�رط پرداخت يارانه ها 
را مجوز م�ردم به دول�ت در اين ب�اره اعالم 
کرده اند در حالي ک�ه هم اکنون ني�ز بر اين 
اس�اس نس�بت ب�ه ح�ذف ميليون ه�ا نفر 
يارانه بگي�ر دور اول و ح�ذف 24 ميلي�ون 
نف�ر در جريان يارانه معيش�تی اقدام ش�ده 
اس�ت و معلوم نيس�ت که چرا باي�د دولت و 
مردم از سرک کش�يدن به حساب ها با شرط 
عدم افش�اي اطالعات مش�تريان بترسند؟ 
سرک کش��يدن به حس��اب هاي افراد با شرط 
عدم افشاي اطالعات مش��تريان در تمام دنيا به 
منظور جلوگيري از فرار هاي مالياتي، پولشويي و 
اعمال خالف قانوني مرسوم بوده است  اما شايد 
يک مصاحبه ناپخته رئيس جمهور که در آن بر 
سرک نکشيدن به حساب هاي افراد تأييد شد، 
اين روزها به تابويي تبديل شده است و حتي در 
کالم برخي مسئوالن سرک کشيدن به حساب ها 
به عنوان عاملي بازدارن��ده و مؤثر در انصراف از 

يارانه ها تلقي مي شود. 
سرکشي به حس��اب ها امري منطقي است زيرا 
در کش��ور هايي مانند هلند، آلمان و بسياري از 
کشور هاي قدرتمند اقتصادي دنيا، دولت ها به 
تمام اطالعات مالي و دارايي هاي افراد از جمله 
مستغالت، ميزان درآمد، منبع درآمد و همچنين 
حساب هاي بانکي افراد دسترسي دارند و آنها را 
دائماً کنترل مي کنند. اين دسترسي به اطالعات 
و کنترل حس��اب هاي بانکي افراد نه تنها براي 
مقابله ب��ا فس��اد هاي اقتص��ادي و درآمد هاي 
نامش��روع صورت مي گيرد، بلکه هدف ديگري 
نيز وجود دارد که آن اخذ ماليات از حساب هاي 

بانکي و دارايي هاي افراد است. 
همچنين براي نمونه، در اروپ��ا، کانادا، امريکا و 
بسياري از کشور هاي پيش��رفته دنيا به همراه 
داش��تن بيش از 10هزار ي��ورو )دالر( وجه نقد 
جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف 
آن، با فرد خاطي به شدت برخورد مي شود و در 

بس��ياري از موارد اين مبالغ ضبط  و فرد مذکور 
دادگاهي مي ش��ود. حتي بر اس��اس اطالعات 
برنامه ريزي ب��راي ايجاد رفاه يا سياس��ت هاي 
حمايتي بر همين اساس انجام مي شود اما اين به 

معناي افشاي اطالعات مالي اشخاص نيست. 
  چگونه به حساب ها سرک مي کشند؟ 

 اکنون اين س��ؤال مطرح مي شود که چگونه به 
حساب ها سرک مي کشيم؟ 

اين تلقي که افرادي نشسته و در حال استخراج 
و جمع و تفريق تک تک حساب هاي ميليون ها 
نفر هس��تند غلط اس��ت بلکه امروزه ب��ا اتصال 
مراکز اطالعاتي به هم و سپردن تحليل داده به 
رايانه ها کار به سرعت و با کمترين خطا صورت 

مي گيرد. 
احمد ميدري، مع��اون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي در پاسخ به سؤال »جوان« در اين باره 
مي گويد: بررسي آمار افراد شبيه بررسي نتايج 

کنکور در ابعاد بزرگ تر است. 
 وي ب��ا تأکيد بر اينک��ه کارمن��دان دولت قادر 
به دسترس��ي به اطالع��ات ريز افراد نيس��تند، 
مي گويد: هزينه هاي افراد بر اس��اس اطالعات 
خريد کارت از پوزها و مراکز س��اتنا و پايا قابل 

استخراج و تحليل پردازي است. 
ميدري تأکي��د مي کند که اگ��ر دولت بخواهد 
حتي مي تواند تعداد رستوران هايي را که در ماه 
رفته ايد يا کجا کله پاچه خورده ايد، استخراج کند 
اما اين اطالعات در حجم زياد نه کاربردي است و 
نه الزامي ، لذا وقتي بحث دسترسي به اطالعات 
مطرح مي ش��ود به معني داده پردازي اطالعات 
در يک مجموعه محدود ولي قابل استناد براي 

تصميم گيري هاي منطقي و درست است. 
   24ميلي�ون يارانه بگي�ر چگونه حذف 

شده اند؟ 
 مهدي رضاي��ي، کارش��ناس تحلي��ل داده ها و 
برنامه نويس درباره حذف 24 ميليون يارانه بگير  
به »جوان« مي گويد: سرک کشيدن به حساب هاي 
افراد به شرط حفظ حريم و پروتکل هاي اخالقي و 
قانوني در تمام دنيا مود توجه دولت هاست، امروزه 

حتي برخي ش��رکت هاي متصل به شهرداري ها 
درباره تأسيس فروشگاه در نقاط مختلف شهري 
هم بر اساس داده هاي موجود مشاوره مي دهند. 

وي تأکي��د مي کن��د: اينک��ه دول��ت مرتب بر 
سرک کش��ي حس��اب ها تأکيد مي کن��د، جز 
برانگيخت��ن حساس��يت مردم حاصل��ي ندارد 
و از دولتي ک��ه 24 ميليون نف��ر را در دريافت 
يارانه ها غربالگري کرده اين نوع برخورد بسيار 

عجيب است. 
رضايي تأکيد مي کند: دولت نه تنها بايد سرکشي 
از حساب ها را به عنوان ابزاري ترسناک به مردم 
معرفي نکند بلکه بايد ب��راي تحقق درآمدهاي 
مالياتي بيشتر و تحقق عدالت حتماً و بيشتر از 
گذشته بر استفاده از اين امکانات و داده ها تأکيد 
کند. کما اينک��ه اخذ ماليات از طريق بررس��ي 
حساب هاي بانکي مدتي است که در دستور کار 
قرار گرفته و تاکنون 24 هزار ميليارد تومان فرار 

مالياتي از اين طريق شناسايي شده است. 
  نگراني دولتي ها از چيست؟ 

رضايی تأکيد کرد: در مواجهه با بررسي حساب 
ش��خصي مردم دولت بايد با صداقت و شفافيت 

درباره آن سخن بگويد و به نظر مي رسد در اين 
قضيه دولتي ها خود دچار نوعي نگراني از تعميم 

شفافيت هاي ناشي از اين اقدامات هستند. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال که چه کساني بايد 
از سرکشي هاي مش��روط دولت بترسند، گفت: 
نخست آن که هيچ کسي با داشتن فعاليت هاي 
ش��فاف در اين باره نگراني ندارد و کساني مانند 
دارندگان حساب هاي اجاره اي و دو دفتري ها و 
غير شفاف ها از اين موضوع مي ترسند و اتفاقاً بايد 
با اين نوع اقدامات مانع ادامه فعاليت آنها شد و 
آنها را ترساند. نه اينکه يارانه نگرفتن براي آنها را 
به امتيازي براي ادامه فعاليت هاي غيرشفافشان 

بدل کرد. 
رضاي��ي خاطر نش��ان مي کند: اينکه ب��ه بهانه 
خطر خروج يکباره نقدينگ��ي از بانک ها و ورود 
آن به بازار س��وداگري و داللي نبايد اس��تفاده 
از تکنولوژي را در مس��ير شفاف س��ازي، مقابله 
با پولش��ويي و درآمده��اي غيرمتعارف گرفت، 

غيرمنطقي است. 
  شرايط عجيب مختص ايران! 

کامران ندري، کارشناس اقتصادي درباره امکان 
بررسي حس��اب هاي بانکي براي توزيع عادالنه 
يارانه ها و تعيين ماليات گفت:  درباره عدم بررسي 
حساب هاي بانکي ماده قانوني مشخص نديده  و 
نخوانده ام و اين مسئله همواره مطرح است که 
بانک ها بايد امانتدار مشتريان خود باشند. از اين 
رو اطالعات حساب هاي مشتريان محرمانه باقي 
مي ماند و به غير از مواقع حکم دادگاه و مراجع 
قضايي امکان انتش��ار اين اطالعات حتي براي 

سازمان دولتي هم وجود ندارد. 
وي با اشاره به تضييع حقوق عده اي در پرداخت 
کمک هاي معيش��تي ب��ه اين دليل که س��تاد 
هدفمندي يارانه ها دسترسي به حساب بانکي 
افراد ندارد و نمي تواند از اين طريق راستي آزمايي 
انجام دهد، ادامه داد: م��ردم مي توانند در ازاي 
دريافت يارانه اين اج��ازه را بدهند که از طريق 
حس��اب هاي بانکي خود راستي آزمايي شوند تا 
يارانه ها به طور عادالنه بين دهک ها توزيع شود. 
اين کارش��ناس امور بانکي با بي��ان اينکه طبق 
قانون، بانک ها مجاز نيس��تند اطالعات مربوط 
به حس��اب ها و س��پرده گذاري ها و تسهيالت 
را در اختي��ار افراد و س��ازمان هاي مختلف قرار 
دهند، گفت: اين ش��رايط عجيب و غريب فقط 
مختص اقتصاد ايران و بانکداري ايراني است و به 

بانکداري اسالمي هم ارتباطي ندارد. 
ندري تأکيد کرد: در تمام کشورهاي توسعه يافته 
که بحث ماليات بر مجموع درآمد افراد بس��يار 
اهمي��ت دارد مهم تري��ن راه راس��تي آزمايي 
اظهارنامه مالياتي، بررس��ي حساب هاي بانکي 
اس��ت و مهم ترين فاکتور ب��راي تعيين ماليات 
افراد، گردش مالي آنهاس��ت اما در ايران حتي 
براي دهک بندي افراد و تعيين خانواده هايي که 
بايد تحت پوش��ش يارانه قرار بگيرند هم امکان 

دسترسي به حساب هاي بانکي وجود ندارد. 
وي با تأکيد بر اينکه باعث تأسف است که برخي 
از نمايندگان مجلس و مسئوالن براي اجراي اين 
سياست احساس نگراني مي کنند، اظهار داشت:  
حس��اب هاي بانکي رئيس جمه��ور امريکا دائم 
در حال بررسي است و در بس��ياري از کشورها 
حس��اب هاي بانکي عالي ترين مقام ها هم قابل 

دسترسي است. 
 ندري ادامه داد: در ايران هم بايد حس��اب هاي 
بانکي از مقامات عالي نظام گرفته تا شهروندان 

عادي شفاف و قابل بررسي باشد. 
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سرک کشیدن به حساب های بانکی ممنوع نیست!

بخواه�د  دول�ت  اگ�ر 
تع�داد  حت�ي مي توان�د 
رستوران هايي را که در ماه 
رفته اي�د يا کج�ا کله پاچه 
خورده ايد، استخراج کند اما 
اين اطالعات در حجم زياد 
نه کاربردي است و نه الزامي 
، لذا وقتي بحث دسترس�ي 
به اطالعات مطرح مي شود 
ب�ه معن�ي داده پ�ردازي 
اطالعات در ي�ک مجموعه 
مح�دود ولي قابل اس�تناد 
ب�راي تصميم گيري ه�اي 
منطق�ي و درس�ت اس�ت

گزارش »جوان« از ريشه هاي ترس دولت و مردم از سرک کشيدن به حساب ها 
مهران ابراهیمیان  

  گزارش  یک

 چاشنی انفجاری در بازار 
به نام سرکوب قیمت ها 

معموالً به جاي حل ريشه اي مسئله تورم در اقتصاد ايران، به شکل دوره اي با 
ناديده گرفتن ريشه هاي توليد تورم، قيمت  ها در بازارها سرکوب شده است، 
از همين رو مي بينيم که يا قيمت در بازاري به شکل پيوسته با رشد همراه 
است يا اينکه به دليل حساسيت جامعه، قيمت در يک بازار تا مدتي سرکوب 
مي شود اما اين سرکوب تا جايي ادامه دارد که چاشني انفجاري قيمت به 

يکباره فعال شود و قيمت واقعي کاال در بازار ظهور کند. 
بايد پذيرفت که سياست دوره اي س��رکوب قيمت کاال ها در بازار چاره ساز 
مسئله تورم در اقتصاد نيست و چه بسا آنکه سرکوب قيمت در برخي کاالها 
باعث شود که الگوي مصرف به ش��کل نگران کننده اي تغيير کند يا اينکه 
زمينه براي خروج کااليي که بابت آن يارانه آش��کار و پنهان از دارايي هاي 

عمومي پرداخت مي شود، از کشور فراهم شود. 
اگر بخواهيم نمونه اي از کاالهايي که در گذشته به شکل متواتر و دوره اي 
براي مدتي سرکوب قيمتي شده اند و بعد از مدتي به يکباره چاشني انفجاري 
واقعي سازي قيمت فعال شده و خود را در بازار نش��ان داده، عنوان کنيم، 
مي توان به دوره هاي سرکوب قيمت انواع سوخت، مواد غذايي، ارز و طال و 

سکه اشاره کنيم. 
با بررس��ي انديکاتور قيمتي کاالهاي فوق در بازه زماني 10 يا 20 سال به 
اين نتيجه مي رسيم که حرکت قيمت اين کاالها شبه سينوسي بوده است 
و جالب آنکه براي دوره هاي س��رکوب قيمت تا زمان فعالس��ازي چاشني 
انفجاري واقعي سازي قيمت مديراني عهده دار تنظيم بازارهاي فوق بوده اند 
که در نقش کنترل کننده قيمت يا آزادکننده قيمت ظاهر شده اند. گويا در 
کشور دو دسته مدير دولتي داريم؛ دسته اي که در زمان سرکوب قيمت در 
کرس��ي مديريت تکيه مي زنند و دس��ته اي ديگر که همزمان با فعالسازي 

چاشني واقعي سازي قيمت صاحب کرسي مديريت مي شوند. 
دوره هاي فراز و فرود قيمت ها نيز همه و همه در شرايطي تکرار مي شود که 
عوامل توليدکننده تورم در تمامي اقالم کااليي در اقتصاد ايران همچنان به 
حيات خود ادامه مي دهند و مديراني که در دوره هاي سرکوب قيمت يک 
کاال در اقتصاد يا آزاد سازي قيمت در عرصه اقتصاد ظاهر مي شوند، اشاره اي 

به آتشفشاني که تورم در آن ساخته و پرداخته مي شود، نمی کنند. 
اگر قرار باش��د به بخش��ي از ريش��ه هاي اصلي تورم در اقتصاد اشاره شود 
الجرم بايد به مسئله کس��ري بودجه هاي پيوسته دولت و بانک ها و فضاي 
بسته و محدود کسب و کار اشاره داشت به طوري که در اقتصادي که نرخ 
رشد س��رمايه گذاري در آن  منفي است و رکود همچنان در حال گسترش 
است، شاهد رشد حجم نقدينگي هستيم يعني مابه ازاي کاالهاي موجود 
در حال توليد پول بيشتر هستيم که اين پول های بدون پشتوانه اگر قيمت 
در بازاري هم سرکوب ش��ود دير يا زود و در نهايت اثر تورمي خود را ظهور 

و بروز مي دهد. 
بدين ترتيب بهتر است به جاي آنکه صرفاً نظرها معطوف رشد يا توقف قيمت 
در اقتصاد باشد، به آتشفشاني که در آن تورم س��اخته و پرداخته مي شود 
اشاره شود تا اصالحات ساختاري اقتصاد ايران در جامعه مورد پذيرش قرار 
گيرد و هر فرد هم هزينه اين مهم را بپردازد و هم گام الزم را براي اين منظور 
بردارد، در غير اينصورت بايد دانست که اثر منفي رواني تغيير قيمت ها در 
بخش هزينه خانوار و محدوديت قيمت ها در بخش درآمدهاي خانوار به يک 

معضل جدي تبديل شده است که بايد آن را عالج کرد.

سياست ترامپ تجارت خارجي امريکا را کاهش داد

بانک مرکزي  امریکا  مواد نگهدارنده به جسد 
اقتصاد ایاالت متحده تزریق مي کند

مرک�زي  بان�ک  مي گوي�د:  امريکاي�ي  کارش�ناس  ي�ک 
امري�کا ش�بيه مرده ش�وري اس�ت ک�ه در ح�ال تزري�ق م�اده 
امريکاس�ت.  اقتص�اد  الش�ه  ب�ه  فرمالدهي�د  نگهدارن�ده 
به گزارش راشاتودي، اخيراً مؤسس��ه رتبه بندي موديز نسبت به باال رفتن 
ريسک بدهي  کشورهاي مختلف به کل جهان هشدار داد که دليل آن تشديد 
مناقشات ژئوپلتيک و مخاطرات و بي ثباتي هاي ناشي از آن عنوان شده است.  
مکس کيزر کارشناس امريکايي شبکه راشاتودي با اشاره به اين قضيه معتقد 
اس��ت به رغم باال گرفتن بحران اقتصادي بانک مرکزي امريکا همچنان به 

سياست چاپ پول خود ادامه مي دهند. 
استيفي هربرت، ديگر کارشناس شبکه راشاتودي، مي گويد: به طور قطع 
ما دچار اقتصاد مردارگونه شده ايم که دليل آن تداوم روند چاپ پول توسط 

بانک مرکزي و باال رفتن بدهي در امريکاست. 
وي در اين باره به سخنان اخير جروم پاول، رئيس کل بانک مرکزي امريکا 
اشاره کرد که گفته بود رشد بدهي امريکا بيشتر از رشد اقتصادي اين کشور 
است.  کيزر مي گويد: اين مسئله وي را به ياد مرده شوري مي اندازد که در 
حال تزريق ماده نگهدارنده فرمالدهيد به يک جس��د است و مي گويد هر 
چقدر فرمالدهيد تزريق مي کنم، تنفس جسد بهتر نمي شود.  اين کارشناس 
امريکايي  مي گويد: اقتصاد جهاني از جمله اقتصاد امريکا در بحران س��ال 
2008 مرده  است. در آن زمان شاهد شکست اقتصادي بوديم و کشورها به 
سمت تزريق ماده نگهدارنده به اقتصاد که همان پول بود، روي آوردند اما در 

حقيقت چيزي جز بدهي نصيب اقتصاد جهاني نشد. 
   تجارت خارجي امريکا کاهش يافت

در همين حال رويترز، کس��ري تجاري امريکا در ماه اکتبر را ارزيابي کرده 
و نوشته است که به ش��دت پايين آمده که يعني هم صادرات و هم واردات 
کاهش يافته اند. اين شرايط نشان دهنده ادامه کاهش جريان تجارت است 

که مقصر آن را سياست »اول امريکا« ي دولت ترامپ مي دانند. 
 وزارت اقتصاد امريکا اعالم کرد که شکاف تجاري 7/5 درصد کاهش يافته 

و به 66/5 ميليارد دالر در ماه گذشته رسيده است. 
 صادرات پس از افزايش 1/3 درصدي در ماه سپتامبر 0/7درصد کاهش يافته 
است. دليل کاهش صادرات پايين آمدن ارسال محموله هاي مواد غذايي و 
خوراک دام از جمله دانه هاي س��ويا بوده است. صادرات خودرو هم کاهش 
يافته که دليل آن مي تواند اعتصاب 40 روزه جنرال موتورز باشد که توليد 

خودروهاي موتوري را پايين آورد. 
 صادرات کاالهاي سرمايه اي و مصرفي هم کاهش يافته است ولي صادرات 

محصوالت صنعتي افزايش داشته است. 
 کاهش شکاف تجاري براي محاس��به توليد ناخالص داخلي خوب است و 
نشان مي دهد تجارت مي تواند از اقتصاد در سه ماهه چهارم سال ميالدي 
جاري حمايت کند. اين در حالي است که رشد اقتصادي در بحبوحه کاهش 
هزينه مصرف کنندگان و ادامه ضعف سرمايه گذاري تجاري کند شده است 
ولي ادامه کاهش در صادرات و واردات نگران کننده است.  سياست تجاري 
حمايت از محصوالت داخلي کاخ سفيد باعث گرفتار شدن در جنگ تجاري 

با چين و جنگ عوارض با ساير کشورها شده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

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

مديرعام�ل اتحادي�ه تعاوني ه�اي تکثي�ر و 
پرورش آبزيان گفت: 60 درصد توليد آبزيان 
توس�ط ش�رکت هاي تعاوني انجام مي شود. 
ارسالن قاس��مي در گفت وگو با فارس، در مورد 
توليد آبزيان در کش��ور گفت: طبق آمار سازمان 
شيالت توليد شيالت در کشور س��االنه به 1/2 
ميليون تن مي رس��د، در حالي که ما مي گوييم 
اين رقم نادرست است و رقم واقعي 800 هزار تن 
است که از اين رقم 60 درصد توسط شرکت هاي 

تعاوني توليد مي شود. 
وي در مورد اينکه چرا اختالف 400 هزار تني در 
آمار توليد آبزيان وجود دارد، گفت: ما مي گوييم بر 
اساس آمار توليد و بازديد از مزارع تکثير و پرورش 
آبزيان حجم توليد و صيد در مجموع 800 هزار 
تن است، اما به طور کلي يکي از مشکالت ما در 
بخش کش��اورزي نبود آماري اس��ت که بتوانيم 
روي آن قس��م بخوريم. در حال حاضر بين آمار 
مرکز آمار ايران و وزارت جهاد کشاورزي اختالف 

وجود دارد. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تکثير و پرورش 
آبزيان همچنين در مورد صادرات آبزيان گفت: 
در بخش کش��اورزي تراز تجاري منفي است اما 
در ش��يالت تراز بازرگاني مثبت است و نزديک 
به 500 ميليون دالر صادرات انواع آبزي صورت 
مي گيرد که در مقابل 200 ميليون دالر واردات 
ماهي تخم چش��م زده و و مقداري استارتر وارد 
مي ش��ود که در مجموع 200 ميلي��ون دالر در 

سال مي شود. 

به گفته قاس��مي، تخم ماهي چشم زده، قزل آال، 
تيالپيا وارد مي شود و در رقم 500 ميليون دالر 

صادرات ميگو هم صادر مي شود. 
وي در مورد اينکه چه مي��زان از صادرات آبزيان 
توسط شرکت هاي تعاوني صورت مي گيرد، گفت: 
حدود 50 ت��ا 60 ميليون دالر صادرات توس��ط 
تعاوني ها صورت گرفته، اما 70 درصد محصول 
صادراتي در ش��رکت هاي تعاون��ي آبزيان توليد 

مي شود که توسط بازرگانان صادر مي شود. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تکثير و پرورش 
آبزيان يکي از چالش آبزيان را کار روي بازارهاي 

جديد دانست و گفت: اين نقطه ضعف ماست که 
بايد بازار داخل و خارج را کار کنيم و در اين زمينه 

تا کنون حمايت الزم صورت نگرفته است. 
قاس��مي در مورد تس��هيالت براي توليد آبزيان 
گفت: ب��راي حض��ور در بازاره��اي جهاني نياز 
به مطالعه و بازاريابي اس��ت که اي��ن کار هزينه 
دارد. بايد دولت اي��ن هزينه ها را بپ��ردازد ولي 
وزارت تعاون در اين زمينه تقريباً هيچ کمکي به 

تعاوني ها نکرده است. 
وي در مورد اينکه پول صادرات آبزيان چگونه به 
کشورها منتقل مي ش��ود، گفت: همان گونه که 

پول 40 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي به داخل 
کش��ور مي آيد، به همان ترتيب پ��ول صادرات 

آبزيان هم مي آيد. 
  هزينه انتقال پول صادرات 15 برابر شده 

است
به گفته قاس��مي، راه هاي دور زدن را در 40 سال 
گذشته ياد گرفتيم و اگر صادرات انجام شود، پول 
آن باالخره مي آيد و فقط هزينه حمل و انتقال پول 
به وس��يله تحريم باال رفته است. يک زماني هزينه 
انتقال يک درصد ب��ود و االن هزينه انتقال بين 15 
تا 16 درصد ش��ده اس��ت که دالالن در اين زمينه 
کارمزد مي گيرند. بنابراين تحريم فقط هزينه نقل 
و انتقال پول را باال برده است اما تحريم اثر مخرب و 
فلج کننده اي روي صادرات غيرنفتي نداشته است. 
به گفته مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تکثير و 
پرورش آبزيان، با مراجعه به آمار گمرک متوجه 
مي شويم تحريم ضربه ديگري زده است که اجازه 
نداده حجم صادرات آبزيان بيشتر شود. يعني بازار 
صادرات را محدودتر کرده است و ما فکر مي کنيم 

باالخره اين موضوع حل مي شود. 
قاس��مي در مورد توليد آبزيان گفت: بر حس��ب 
آمار وزارت کشاورزي بيش از 75 درصد توليدات 
کش��اورزي در بخش تعاوني ص��ورت مي گيرد. 
در ش��يالت بيش از 60 درصد تولي��د ميگو در 
تعاوني هاس��ت. 90درصد فعاليت ه��اي صيد و 
صيادي در اختيار تعاوني و حدود 50 درصد توليد 
ماهيان س��ردابي قزل آال و ماهي گرمابي توسط 

تعاوني ها توليد مي شود. 

60درصدآبزيانتوسطشرکتهايتعاونيتوليدميشوند
   گزارش 2

هادی غالمحسينی


