
رئي�س كل بان�ك مرك�زي از كاه�ش حجم 
پرونده هاي مرتب�ط با مطالب�ات معوق خبر 
داد و گف�ت: بانك ه�ا تمايل�ي ب�ه تملي�ك 
واحدهاي تولي�دي ندارن�د، هرچند ممكن 
اس�ت در مواردي تخل�ف و قصور از س�وي 
بانك ها رخ داده باشد، اما اين تخلف نبايد به 
پاي نظام بانكي نوشته شود و رسانه ها بايد در 
انعكاس اين موارد با دقت بيشتري عمل كنند. 
با پيگيري مشكالت صنايع تعطيل  شده از سوی 
بانك ها و رئي��س قوه قضائي��ه در ماه هاي اخير 
چندين واحد صنعتي با هم��كاري قوه قضائيه 
و بانك مركزي به صاحبانش��ان برگشته است و 
بانك مركزي و دادستان كل كشور با برگزاري 
جلس��ات دوره اي ت��الش مي كنند مش��كالت 
صنعتگران و واحدهاي توليدي تعطيل ش��ده 
از سوي نظام بانكي را مرتفع كنند. روز گذشته 
رئيس كل بانك مركزي در جلس��ه مشترك با 
دادستان كل كشور به تشريح عملكرد بانك ها 
در حماي��ت از توليد پرداخت و گف��ت: »نظام 
بانكي كش��ور در دو س��ال و نيم اخير و در اوج 
جنگ اقتصادي كشور نقش بي نظيري ايفا كرده 
و بازار پول كشور در حال حاضر در آرامش كامل 

قرار دارد.«
عبدالناصر همتي، با بيان اينكه در ۹ ماهه اول 
امسال هزار و 200 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
توسط بانك ها به بخش هاي اقتصادي پرداخت 

شده است، عنوان كرد: »حدود ۶0 درصد از اين 
مبلغ در قالب س��رمايه در گردش بوده است، از 
اين رو رشد اقتصادي مثبت كشور در شش ماه 
نخست امسال بدون حمايت بانك ها امكان پذير 

نبوده است.«
وي خاطرنشان كرد: »بانك ها تمايلي به تمليك 
واحدهاي توليدي ندارند و تعطيلي واحد توليدي 
سودي براي بانك نخواهد داشت؛ بنابراين بانك ها 
از حداكثر امكانات خود براي مدارا و رفع مشكل 

توليدكنندگان استفاده مي كنند.«
همتي با بي��ان اينكه حج��م پرونده هاي مربوط 
به مطالبات معوق بانكي غالب��اً مربوط به مقاطع 
گذشته است، تصريح كرد: »در سال هاي اخير با 
سياست هاي اتخاذشده و همراهي نظام بانكي با 
توليدكنندگان روند اين قبيل پرونده ها كاهشي 

بوده است.«
رئي��س كل بان��ك مركزي با اش��اره ب��ه برخي 
گزارش ه��اي رس��انه اي نادرس��ت درخصوص 
عملكرد بانك ها در ارائه تس��هيالت به واحدهاي 
توليدي گفت: »هرچند ممكن است در مواردي 
تخلف و قصور از سوي بانك ها رخ داده باشد، اما 
اين تخلف نبايد به پاي نظام بانكي نوش��ته شود 
و رس��انه ها باي��د در انعكاس اين م��وارد با دقت 

بيشتري عمل كنند.«
همتي ضم��ن تقدير از همراه��ي قوه قضائيه در 
وصول بخش زي��ادي از مطالبات معوق ش��بكه 

بانكي گفت: »منابع بانكي در واقع سرمايه هاي 
مردم است و بانك ها بايد با قدرت نسبت به وصول 
مطالبات خود عمل كنند. در اين جلسه نسبت به 
تشكيل كميته دائمي در بانك مركزي با حضور 
نماين��دگان بانك ها و قوه قضائيه با مس��ئوليت 
معاون نظارت بانك مركزي براي پيگيري موارد 
خاص و همفكري و هماهنگي براي حل مشكالت 

واحدهاي توليد بدهكار تصميم گيري شد.«
ب�ا  كش�ور:  كل  دادس�تان   
سوءاستفاده كنندگان از سپرده هاي مردم 

برخورد مي شود
حجت االسالم والمس��لمين منتظري، دادستان 
كل كش��ور در ديدار با رئيس كل بانك مركزي 
با تأكيد بر اينكه نقش بانك ها در شرايط جنگ 
اقتصادي و در راس��تاي اجراي اقتصاد مقاومتي 
بي بديل است، گفت: »مديران بانكي، مرد ميدان 
نبرد اقتصادي هس��تند كه بايد همانند س��ردار 
س��ليماني از كيان و اعتبار كشور در برابر تهاجم 

دشمنان دفاع كنند.«
وي يادآور ش��د: »هدايت منابع مردم به سمت 
توس��عه نظام اقتصادي و توليدي كشور توسط 
بانك ها بايد به طور ش��بانه روزي پيگيري شود. 
در ش��رايط جنگ اقتصادي، كوتاه��ي مديران 
اقتصادي به ويژه در حوزه نظام پولي و بانكي قابل 

چشم پوشي نيست.«
منتظري همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده 

در خصوص اصالح نظام بانكي خواستار تسريع 
روند موضوع شد و گفت: »سياست هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، 
بايد سرلوحه اقدامات مديران اقتصادي و بانكي 

كشور باشد.« 
دادس��تان كل كش��ور اف��زود: »بانك ه��ا امين 
سپرده هاي مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظيفه 
دارند از س��رمايه هاي مردم صيانت كنند و قوه 
قضائيه در حمايت از بانك ها در قبال سپرده هاي 

مردم كوتاهي نخواهد كرد.«
وي تصريح ك��رد: »جلوگيري از ب��ه يغما رفتن 
سرمايه هاي مردم در بانك ها از سوی كالهبرداران 
و سوء استفاده كنندگان از وظايف قوه قضائيه به 
عنوان مدعي العموم است و با معرفي افرادي كه 
از س��رمايه هاي مردم سوءاس��تفاده مي كنند و 
مطالبات بانك ها را پس نمي دهند، قوه قضائيه با 

آنها برخورد جدي خواهد شد.« 
دادس��تان كل كش��ور بر لزوم نظ��ارت بر نحوه 
هزينه كرد تسهيالت اعطايي توسط بانك ها تأكيد 
كرد و گفت: »حل مشكالت بنگاه هاي اقتصادي و 
توليدي كه به دليل مسائل كالن اقتصادي كشور 
با معضل مواجه ش��دند با همراه��ي و همياري 

بانك ها و قوه قضائيه امكان پذير است.«
وي بر لزوم پاس��خگويي بانك ها به موارد مطرح 
شده در رسانه ها تأكيد كرد و گفت: »پاسخگويي 
و اطالع رس��اني درخصوص موارد نادرست و در 
عين حال رس��يدگي به مواردي كه حق با بنگاه 
اقتصادي است بايد در دستور كار بانك ها باشد.«

منتظري با اشاره به رأي وحدت رويه صادر شده 
از س��وی ديوان عالي كش��ور درخصوص س��ود 
تس��هيالت بانكي با بيان اينكه رأي وحدت رويه 
فقط ناظر به قراردادهاي عقود مبادله اي است و 
شامل عقود مشاركتي نمي شود، گفت: »در اين 
خصوص قانون عطف به ماسبق نمي شود مگر در 

مواردي كه رأي قطعي صادر نشده باشد.«
منتظري همچنين خواستار ارائه ابهامات و موارد 
مطرح شده در خصوص اين رأي از سوی بانك ها 
به قوه قضائيه شد و افزود: »قوه قضائيه نظر قطعي 
خ��ود درخصوص اين م��وارد را ب��ه زودي ابالغ 

خواهد كرد.«
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همتی: حجم مطالبات معوق  بانکیكاهش يافت

 منتظری: در شرايط جنگ اقتصادي
كوتاهي مديران اقتصادي در حوزه نظام پولي و بانكي قابل چشم پوشي نيست

  گزارش  یک

 دريافت ۲۵درصد قيمت صندلي خالي 
از مسافران ريلی

ش�ركت قطارهاي مس�افري رجا در روزه�اي پاياني س�ال به منظور 
جبران ضرر و زيان يك س�اله خ�ود مصوب ك�رد، در كوپه هايي كه به 
دليل ش�يوع كرونا فق�ط 50درصد ظرفي�ت فروخته مي ش�ود، بابت 
هر صندل�ي خالي 25درصد از مس�افر اخذ ش�ود. البت�ه اين مصوبه 
مش�مول كوپه هاي ب�ا ظرفي�ت تكمي�ل نخواهد ب�ود. اي�ن مصوبه 
روزگذش�ته ابالغ ش�ده و ط�ي روزه�اي آينده اج�را خواهد ش�د. 
بخش ريلي در يك سال اخير به دليل كاهش سفرها و شيوع ويروس كرونا 
بسيار متضرر ش��ده اس��ت. از اين رو براي جبران ضرر و زيان شركت هاي 
مس��افري ريلي تصميمات جديدي اتخاذ ش��ده كه از روزهاي آينده اجرا 
خواهد شد. دراين خصوص دبير انجمن ش��ركت هاي حمل ونقل ريلي در 
گفت و گو با فارس اظهار داشت: با شيوع كرونا در كشورمان مقرر شد ناوگان 
ريلي با ظرفيت كمتري مسافران را سوار كنند. به عنوان مثال در كوپه هاي 
چهار نفره فقط دو مسافر سوار مي شوند و هزينه آن دو صندلي خالي از سوی 
شركت حمل و نقل ريلي پرداخت مي شود كه البته اين موجب ضرر و زيان 
براي شركت هاي ريلي است. مهرداد تقي زاده افزود: خانوارهايي هم هستند 
كه به انتخاب خود هر چهار يا شش صندلي كوپه قطار را انتخاب مي كنند 
و همگي در يك كوپه مي نشينند كه اين از نظر مصوبه ها مشكلي نداشت. 
دبير انجمن شركت هاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته افزود: حال در 
اين شرايط برخي افراد از اين فرصت استفاده غيرمناسب مي كردند، بدين 
ترتيب كه اگر چهار نفر از اعضاي يك خانواده قصد سفر داشتند، هر دو نفر 
جداگانه بليت تهيه مي كردند و در واقع هشت صندلي را اشغال مي كردند، در 
حالي كه هر چهار نفر مي توانستند كنار يكديگر باشند. بنابراين ظرفيت هاي 
قطار به سرعت تكميل مي شد و صندلي خالي براي ديگر مسافران قطار باقي 
نمي ماند. تقي ز اده افزود: در راستاي اينكه انگيزه اي براي اخذ بليت بدين 
طريق فراهم نباشد، مقرر ش��د 2۵ درصد هزينه هر صندلي خالي فقط در 
كوپه هايي كه به ازاي چهار صندلي، دو مسافر مي نشيند از مسافران دريافت 
شود. وي اضافه كرد: در كوپه هايي كه هر چهار صندلي آن تكميل است اين 
2۵ درصد از مسافر دريافت نمي شود و اين براي افرادي كه مي توانند در قالب 
يك خانواده در يك كوپه باشند انگيزه ايجاد مي كند تا ظرفيت هاي ديگر 
قطار را اشغال نكنند و صندلي بيش��تري از قطار خالي بماند. دبير انجمن 
شركت هاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته اظهار داشت: اين مصوبه در 
ابتداي ماه جاري به تصويب رسيد و ششم بهمن ابالغ شده است و از روزهاي 
آينده اجرايي مي شود. البته مسافراني كه تا پيش از اين اقدام به تهيه بليت 

كرده اند مشمول اين پرداخت 2۵ درصد قيمت صندلي خالي نمي شوند. 
 

 كاهش 3۵هزارهکتاری كشت و صنعت مغان 
 در سال های اخير

با انتخاب هيئت مديره جديد براي شركت كش�ت و صنعت مغان و 
ادعاي مالك قبلي مبني بر مطالبات از اين شركت، سازمان بازرسي و 
حسابرسان دولتي براي بررسي موضوع و تخلفات احتمالي ورود مي كند. 
مديرعامل ش��هرك هاي كشاورزي كش��ور در حاش��يه بازديد از شهرك 
كش��اورزي حصارگلي درخصوص پرونده كش��ت و صنعت مغان گفت:  با 
اقداماتي كه انجام شده مسئوالن حسابرسي و بازرسي به زودي به پرونده 
كش��ت و صنعت مغان ورود مي كنند و در صورتي ك��ه ادعاي مالك قبلي 
تأييد شود دولت هم به خواسته ايشان تمكين خواهد كرد ولي اگر تخلفات 
احتمالي هم صورت گرفته باشد با تش��خيص بازرسان پيگيري مي شود. 
علي اشرف منصوري در پاسخ به اينكه چه كساني از واگذاري ارزان كشت و 
صنعت مغان مقصر بودند، افزود:  در سال 8۶ براساس اصل 44 قانون اساسي، 
خصوصي سازي اين كشت و صنعت در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار 
گرفته بود و دي ماه ۹7 به يكي از سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار شد. 
بنابراين در اين باره بايد سازمان خصوصي سازي توضيح بدهد. وي افزود: به 
زودي حسابرسان دولتي در كشت و صنعت استقرار مي يابند و اگر تخلفاتي 
بوده بررسي خواهد شد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اين مجموعه 
مي تواند در صورت مديريت صحيح درآمدزايي مناسبي براي كشور داشته 
باشد، چه برنامه اي در اين زمينه داريد، اظهار داشت: مهم ترين كاري كه 
بايد صورت بگيرد همكاري مردم و نهادهاي دولتي در اين زمينه است. در 
حال حاضر 2 هزار و 700 نفر كارگر در اين مجموعه مش��غول هستند كه 
۵00 نفر آنها مس��ئوليت حفاظت از مجموعه را به عهده دارد و اين هزينه 
زيادي است. به گفته اين مسئول، در سال هاي گذشته فرازونشيب هايي در 
صنعت كشت و مغان وجود داشته كه مساحت آن از ۶0 هزار هكتار به 2۵ 

هزار هكتار رسيده است. 
 

وجود ۲۶ تله كابين بدون مجوز در كشور
رئيس سازمان استاندارد با انتقاد از مس�ئوالن استانی در افتتاح 
تله كابين ها و مراكز تفريحی پيش از اخذ مجوز از سازمان استاندارد، 
از فعالي�ت 26 تله كابين بدون مج�وز و فعال در كش�ور خبر داد.

رئيس سازمان استاندارد در يك نشس��ت خبري گزارشي از عملكرد 
يك ساله اين سازمان ارائه داده و تأكيد كرد: كيفيت بنزين منطبق بر 
استانداردهاي يورو4 تأييد شده است و در حال تدوين استانداردهاي 
يورو ۵ هس��تيم. نيره پيروز بخت درباره وسايل تفريحي، ورزشي و شهر  
بازي ها گفت: 44 تله كابين در كش��ور وجود دارد كه ۱۱تله كابين مجوز 
دريافت كردند. وي با بيان اينكه وضعيت هفت تله كابين در حال بازرسي 
و بررسي است افزود: 2۶ تله كابين در بعضي شهر ها بدون مجوز فعاليت 
مي كنند. پيروز بخت از مسئوالن استاني خواست تا زماني كه سازمان ملي 
استاندارد دستگاه هاي مورد استفاده در مكان هاي تفريحي را تأييد نكرده، 
از اين دستگاه ها استفاده نشود. وي از بروز بعضي فجايع در برخي مكان هاي 
تفربحي به علت استفاده نكردن از وسايل استاندارد ابراز تاسف كرد و گفت: 
در اين زمينه سازمان ملي استاندارد مقصر نيست و حتي ما شكايت كرديم. 
اين مقام مسئول از مسئوالن خواست تا براي جلب گردشگر به اين مناطق، 
جان مردم را به خطر نيندازند و تا زماني كه استاندارد تأييديه مربوطه را 

صادر نكرده، اجازه استفاده از آنها را صادر نكنند. 
   به شايعات فضاي مجازي توجه نشود

پيروزبخت خواستار آن شد تا افراد به مطالب منتشر شده در فضاي مجازي 
به ويژه درباره موادغذايي اهميت ندهند، زيرا عمده آنها دروغ پردازي يا به 
منظور تخريب توليدكنندگان داخلي است. وي ادامه داد:  در يكي از اين 
موارد كه به تازگي مطرح شده بود، استاندارد كلوچه هاي توليدي يكي از 
شركت هاي داخلي در آلمان زير س��ؤال برده شد، در حالي كه مشخص 
شد اين كشور قرار است از سال 202۱ تغييراتي در استاندارد برخي مواد 
غذايي خود بدهد كه كلوچه مشمول آنها نيست. همچنين معاون نظارت 
بر اجراي استاندارد اين سازمان كه در اين نشست حضور داشت، در مورد 
وضعيت كيفي گازوئيل نيز اظهار داشت: ما از گازوئيل توليدي در كشور 
نمونه برداري كرده ايم كه مش��خص ش��د، گازوئيل مطابق با استاندارد 
ملي نيست. مرندي مقدم با بيان اينكه وزارت نفت براي استانداردسازي 
گازوئيل نيز مهلت سه ساله داشته اس��ت، افزود: وزارت نفت مكلف شده 
طبق استاندارد ملي توليد گازوئيل را داشته باشد، اما ما تاكنون تأييديه اي 
براي گازوئيل صادر نكرده ايم. اگر نتايج آزمون گازوئيل مشخص شود، به 
وزارت نفت ارائه خواهيم كرد و براي اطالع مردم نيز منتشر خواهد شد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر بنزين توليدي و توزيعي در كشور مطابق 
استاندارد يورو4 است، افزود: طبق ماده ۱8 قانون هواي پاك، جلوگيري 
از واردات بنزين و گازوئيل غير استاندارد به عهده سازمان استاندارد است 
و ممانعت از توليد و توزيع آن نيز بر عهده سازمان محيط زيست است. وي 
ادامه داد: در حال حاضر واردات بنزين به كشور نداريم، اما آزمون كيفي 
بنزين  توليدي و توزيعي در كشور صورت مي گيرد. پيروز بخت همچنين 
در گزارشي از مرجوع شدن 20 محموله چاي در ۱0 ماهه امسال خبرداد و 
گفت: از آنجا كه چايي هاي وارداتي با مبدأ نامشخص بودند و نشانه گذاري 

كاال نداشتند، مرجوع شدند.

هرچن�د ممك�ن اس�ت در 
م�واردي تخل�ف و قص�ور 
از س�وي بانك ه�ا رخ داده 
باش�د، اما اين تخلف نبايد 
به پاي نظام بانكي نوش�ته 
ش�ود و رس�انه ها باي�د در 
انع�كاس اي�ن م�وارد ب�ا 
دقت بيش�تري عمل كنند

به دنبال درخواس�ت وزير تعاون از معاون 
اول رئيس جمه�ور درخصوص لزوم اصالح 
شيوه نامه فوالد و زيان سهامداران فوالد، 
مع�اون اول رئيس جمه�ور در نام�ه اي به 
محمد نهاونديان دس�تور داد، ش�يوه نامه 
عرضه و تقاضاي زنجي�ره فوالد با تأكيد بر 
حمايت از بازار سهام بازنگري و اصالح شود. 
در چند هفت��ه اخير موضوع عرض��ه فوالد و 
محصوالت مرتبط با آن در بورس كاالي ايران 

بسيار داغ بوده است. 
اختالف نظرهاي��ي كه بي��ن وزرات اقتصاد و 
وزارت صمت ايجاد ش��د، ريشه در بحث هاي 
تاريخي دارد كه شايد امروز با وضعيت فعلي 
بازار سرمايه بيش از گذشته مورد توجه قرار 

گرفته است. 
گردش مالي ۹00 هزار ميليارد توماني فوالد 
در اقتصاد ايران از جمله مسائلي است كه در 
صحن علن��ي مجلس در زمان بررس��ي طرح 

توسعه و توليد پايدار فوالد به آن اشاره شد.
 برخ��ي نماين��دگان مجل��س معتقدن��د در 
توليد ف��والد يارانه ه��اي مختلف��ي از جمله 
40 هزارميلي��ارد تومان يارانه س��وخت داده 

مي شود.
 از سوي ديگر وضعيت بازار فوالد در هفته هاي 
اخير به قدري وخيم شده است كه تنش هاي 
جدي ميان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نيز 
ش��كل گرفت. چالش اصلي ناش��ي از فرآيند 

قيمتگذاري فوالد در بورس كاال بود. 
از يك سو وزارت صمت تأكيد داشت كه قيمت 
پايه فوالد از 80 درصد قيمت CIS بايد به 70 
درصد اين قيمت كاهش يابد، اما از سوي ديگر 
مسئوالن بورس كاال و وزارت اقتصاد به عنوان 
محل مبادالت محصوالت فوالدي اعالم كردند 
كه قيمتگذاري در سازوكار بورس معنا ندارد. 
نكته جالب توجه اينكه هم اكنون كمتر از ۵0 
درصد توليد فوالد كشور در بورس كاال عرضه 
مي شود و ساير توليدات بدون عرضه در بورس 

كاال اغلب راهي بازار آزاد مي ش��ود. قائم مقام 
بورس كاال درباره عدم شفافيت و انحصار در 
زنجيره فوالد معتقد است:  عامل گراني فوالد 
عرضه مح��دود در بورس اس��ت و مقصرش 
وزارت صمت. راه پس گرفتن رانت فوالدي ها 

ماليات است نه ارزان فروشي. 
به گفته محتشمي پور مش��كل اصلي ما اين 
است كه فوالدي ها در بورس كاال عرضه كافي 
انجام نمي دهند كه اگر اين عرضه انجام شود، 
قطعاً قيمت متعادل خواهد ش��د. توليد كلي 
كش��ور در حوزه محصوالت ف��والدي حدود 
۳0ميليون تن و نياز داخلي حدود ۱۵ميليون 
تن اس��ت؛ بنابراين تأكيد اصلي براي تنظيم 
بهينه بازار فوالد اين است كه وزارت صمت با 
فراهم كردن مقدمات افزايش عرضه در بورس 
كاال، بازار محصوالت فوالدي را تنظيم كند نه 
با ورود يك طرفه به فرآيند قيمتگذاري بازار 

را بهم بريزد. 
28 آبان امسال شيوه نامه فوالد از سوي معاون 
اقتصادي رئيس جمهور ابالغ ش��د كه يكي از 

مهم ترين بندهاي آن، تعيين قيمت هاي پايه 
شمش، اسلب، ورق گرم و س��رد و ميلگرد به 
80 درصد نرخ CIS بود كه منجر به انتقادات 
زيادي از ش��ركت هاي فوالدي، فعاالن بازار 
سهام و مسئوالن بورس كاال شده بود؛ چراكه 
معتقد بودند اين گونه قيمتگذاري دستوري 

منجر به تضعيف صنعت فوالد خواهد شد.
 با اب��الغ ش��يوه نامه ف��والد تنش هايي بين 
نوردكاران و فوالدي ها به وجود آمد كه نتيجه 

آن بهم ريختگي بازار و نوسان قيمت ها بود. 
فعاالن بخش خصوصی نامه هاي جداگانه اي 
خطاب به مع��اون اقتص��ادي رئيس جمهور 
نوش��تند و بخش هاي مختلف زنجيره فوالد 
خواستار اصالح شيوه نامه به نفع خود شدند تا 
اينكه اسحاق جهانگيري چهارم بهمن ماه در 
نامه اي به محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رئيس جمهور دستور داد: ش��يوه نامه عرضه 
و تقاضاي زنجيره فوالد ب��ه گونه اي بازنگري 
و اصالح ش��ود كه هيچ عالمت منفي به بازار 
سهام داده نش��ود. دس��تور جهانگيري براي 

اصالح ش��يوه نامه فوالد پس از آن صادر شد 
كه محمد ش��ريعتمداري، وزير تع��اون، كار 
و رفاه اجتماع��ي 28 آبان م��اه در نامه اي به 
جهانگيري خواس��تار بازنگري در شيوه نامه 

مذكور شده بود. 
ش��ريعتمداري در نامه خود ب��ه جهانگيري 
نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵درصدي صنعت 
فوالد در بازار سرمايه، شيوه نامه تنظيم بازار 
فوالد عالوه بر كاهش ص��ادرات اين صنعت، 
باعث آسيب جدي به سرمايه و اعتماد مردم و 
ناامني اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد 

شد.
 وزارت كار و ش��ركت هاي تابعه آن، سهم 20 
درصدي از مع��ادن و صنايع فوالدي كش��ور 
دارند و نظرات آنها در تدوين ش��يوه نامه اخذ 

نشده است. 
ش��يوه نامه تنظيم ب��ازار فوالد ب��ا هماهنگي 
وزارتخانه هاي صمت، كار و اقتصاد و مشاركت 
شركت هاي بزرگ فوالدي و تشكل هاي اين 
زنجيره به گونه اي اصالح ش��ود كه مشخص، 
ش��فاف، صريح و بدون امكان اعمال ساليق 
ش��خصي و غيركارشناسي باش��د و از ايجاد 
رانت توسط برخي افراد كه مصداق واضح اين 

موضوع هستند، جلوگيري گردد. 
يك عضو ش��وراي عالي انجمن حس��ابداران 
خبره ايران نيز در گفت وگو با مهر گفته بود كه 
بايد پش��ت پرده مصوبه ابالغي وزارت صمت 
براي قيمتگذاري فوالد بررسي و مشخص شود 
چه كس��اني از رانت مصوبه منتفع مي شوند؛ 
چراكه تجربه بازار ايران نشان مي دهد، همواره 
بخش زيادي از چنين مصوبه ها و بخشنامه ها 
به نفع عده اي خاص است. به گفته فعاالن بازار 
با ورود دولت به موضوع خريد و فروش فوالد، 
بازار به شدت دچار بي نظمي و آشفتگي شده و 
در نهايت مصرف كنندگان متضرر خواهند شد 
و ادامه روند صعودي قيمت ها منجر به افزايش 

مجدد قيمت مسكن خواهد شد. 

بازنگری در شيوه نامه عرضه فوالد  به نفع سهامداران بورس
   گزارش 2

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
1130-21470سرمايه گذاري تامين اجتماعي

34190360فرآوري موادمعدني ايران 
1180-22470سرمايه گذاري پارس توشه 

1170-22330موتورسازان تراكتورسازي ايران 
920-17550سرمايه گذاري صنعت نفت  

1590-30290سيمان خزر
1280-24420سيمان غرب 

1040-19900داروسازي جابرابن حيان 
265300پااليش نفت تبريز

930-17730گسترش نفت وگازپارسيان
270-8000سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

5710-108490داروپخش )هلدينگ 
610-11690سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

1220-23180سراميك هاي صنعتي اردكان 
180-3550ليزينگ رايان سايپا

560-10660ملي صنايع مس ايران  
220-4270بيمه البرز

1310-25070 پگاه آذربايجان غربي 
1350-25740فوالدخراسان

750-14320سيمان صوفيان 
2750-52330توليدمحورخودرو

760-15310كالسيمين 
150-2940گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

220-4240بانك اقتصادنوين 
1060-20270سرمايه گذاري بهمن 

180-3490كارخانجات توليدي شهيدقندي
613901970نفت بهران 

320-22270سيمان هگمتان 
800-15380كويرتاير

1410-26970سيمان تهران 
320-6140سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

300-6290س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها
270-5320سرمايه گذاري بوعلي 

550-10620شيشه همدان 
2840-54020نفت پارس 

830-15930سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
410-7910پارس مينو

800-15210داروسازي امين 
1290-24640كيميدارو

340-6570 گروه صنايع بهشهرايران 
1120-21350صنعتي بهشهر

400-13260ليزينگ ايرانيان
1420-38530آهنگري تراكتورسازي ايران 

379201800سيمان فارس نو
1510-28730رادياتورايران 

1160-22050گروه بهمن 
520-19780معدني وصنعتي چادرملو

2300080پتروشيمي شازند
750-14250بيمه ملت

190-1990بانك كارآفرين 
180-11490توسعه معادن وفلزات 

390-7470بيمه دانا
3020-57650نيروكلر

570-10850سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1820-34590همكاران سيستم

270001040خدمات انفورماتيك 
1773808440پارس خزر

274201300گلتاش 
200-3950بانك ملت

2460-46760بورس اوراق بهادارتهران
230-17600معدني وصنعتي گلگهر

1430-52000مس شهيدباهنر
2820-53630سرمايه گذاري ساختمان ايران

415501150پتروشيمي خارك 
1710-32660مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

1010-19290البرزدارو
1170-22330نوردآلومينيوم 

1180-22600كارت اعتباري ايران كيش
1100-50160توليدمواداوليه داروپخش 

150-2950سرمايه گذاري نيرو
640-12340توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

1370-26160داده پردازي ايران 
1260-24010داده گسترعصرنوين-هايوب

470-9000سيمان مازندران 
330-6330سرمايه گذاري سايپا

1370-34900صنايع پتروشيمي كرمانشاه
576002740موتوژن 

2360-44980صنايع شيميايي فارس 
20550370صنعتي آما

1490-28430توليدي چدنسازان
1020-23530ليزينگ خودروغدير

600-22280سيمان خوزستان
510-9880واسپاري ملت

600-11490سرمايه گذاري توسعه ملي 
200-10690پااليش نفت اصفهان

430-13000فوالدخوزستان
140-2720قطعات اتومبيل ايران 

310-6040سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
1090-20760داروسازي كوثر

260-4970سرمايه گذاري مسكن 
1460-27880سيمان اروميه 

620-11810بانك پاسارگاد
150-2900بانك كارآفرين 

1350-25680تايدواترخاورميانه 
1000-19060توسعه شهري توس گستر

510-11090حفاري شمال
160-3190ايران ترانسفو

3660-69710گروه صنعتي بوتان 
160-3200سرمايه گذاري صنعت بيمه 

2300-63300فوالداميركبيركاشان
14490690سيمان داراب 

4750-90280پتروشيمي پرديس
900-17110باما

960-18340نيروترانس 
320-6190سرمايه گذاري پرديس

860-38880گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
490-11300فوالدمباركه اصفهان
860-16790گروه دارويي سبحان

1610-30700مارگارين 
870-16670گروه مپنا)سهامي عام(

310-5950تجارت الكترونيك پارسيان
420-8010سيمان سپاهان 

1980-37780بورس كاالي ايران
1570-29980شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

14580-284010پتروشيمي فناوران
140-2830بيمه آسيا

1160-22100ايركاپارت صنعت
740-14220سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
860-16510گروه س توسعه صنعتي ايران

920-17550سرمايه گذاري شاهد
2810-53580داروسازي فارابي 

1620-30970توسعه معادن روي ايران 
320-6190سيمان شرق 

800-15320سيمان كرمان 
220-4230 سالمين 

30-11590بيمه پارسيان
420-9280سيمان شمال 

2510-47850سرمايه گذاري دارويي تامين
100-32500پاكسان 

360-6930سرمايه گذاري سپه 
790-15070سيمرغ

1500-28580تراكتورسازي ايران 
320-6180سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

1440-27450كارخانجات توليدي شيشه رازي 
804603010صنايع كاشي وسراميك سينا
480-9150سرمايه گذاري خوارزمي

870-16550چرخشگر
441702100فنرسازي زر

830-15940فوالدآلياژي ايران
850-16340سيمان فارس وخوزستان
650-12420سرمايه گذاري ملي ايران 

5500-104530سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
310-7840بيمه ما

300-5730سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
1000-66790قندنيشابور

227201080داروسازي زاگرس فارمدپارس
2680-51010فراورده هاي نسوزايران 

170-3380بين المللي توسعه ساختمان
230-5810تامين سرمايه نوين


