
مشاور بين المللي انجمن س�نگ ايران با اشاره 
به اينك�ه س�الي ۴۰۰هزار ت�ن كاه�ش توليد 
داريم، گف�ت: ۵۶ميليون تن تب�ادالت جهاني 
در صنعت س�نگ وج�ود دارد كه اي�ران تنها 
ي�ک ميلي�ون و ۵۰۰ هزار ت�ن از اين تب�ادل را 
داش�ته و از اين ميزان ۹۰۰هزار ت�ن به صورت 
بلوك ص�ادر و ح�دود ۴۹۰هزار ت�ن به صورت 
س�نگ ف�رآوري ش�ده ص�ادر ش�ده اس�ت. 
معادن مانن��د س��اير بنگاه هاي اقتصادي س��هم 
عم��ده اي در توليد و رون��ق اقتص��ادي دارند. در 
كش��ور ما 98/3 درص��د از كل مع��ادن را معادن 
كوچك و متوسط تشكيل مي دهند كه 8۵درصد 
اشتغال و ۶۵درصد توليد را شامل مي شوند. معادن 
كوچك و متوس��ط نقش زيادي در اشتغال كشور 
دارند، اما س��هم عمده اي از اين معادن كه نزديك 
۵۰درصد اس��ت غيرفع��ال هس��تند و معضالت 
مختلفي همچون مش��كل ذخيره، مي��زان عيار و 
برخي مش��كالت زيرس��اختي دارند عالوه بر اين 
برخي از معادن دچار مش��كل نقدينگي هستند. 
به گفته فعاالن صنعت معدن، ت��ا افق ۱۴۰۴ اگر 
همين چش��م اندازي كه براي تولي��د محصوالت 
معدني هدف گذاري ش��ده مانن��د ۵۵ميليون تن 
فوالد يا 8۰ ه��زار تن مس و 3۰۰ ه��زار تن روي، 

مواد معدني مي تواند ۶۰درصد از درآمد هاي نفتي 
را پوشش دهد و ما را از درآمد  نفتي بي نياز كند. به 
نظر مي رسد با وجود ذخاير معدني غني در كشور، 
متأسفانه از اين ميزان استفاده درست نمي شود، 
چراكه اكنون زير يك درصد از ذخاير را استخراج 
مي كنيم در صورتي ك��ه در دنيا ب��االي ۵درصد 
ذخاير استخراج مي شود. متأس��فانه در سال های 
اخير نقدها و گاليه ها برای رفع مشكالت معدن و 

ماشين آالت به جايی نرسيده است.
مشاور بين المللي انجمن س��نگ ايران با اشاره به 
اينكه در كش��ورمان بيش از 2هزار واحد معدني، 
پروانه استخراج دارند، گفت: »از اين تعداد حدود 
هزار و ۱۰۰ معدن فعال هس��تند.« سيامك حاج 
س��يد جوادي با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه 
خبري شبكه دو سيما افزود: »براساس آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت اسمي واحد هاي 
معدن��ي اي��ران 3۰ ميليون تن اس��ت. براس��اس 
آمار ه��اي جهاني در س��ال 2۰۱9، تولي��د ايران 
8ميليون و 2۵۰ هزار تن بوده اس��ت، در حالي كه 
اين رقم در سال 2۰۱8، 9ميليون تن و حدود شش 

سال پيش، ۱2تا ۱3ميليون تن بود.«
حاج سيدجوادي افزود: »اين موضوع نشان مي دهد 
در چند سال اخير به طور ميانگين، سالي ۴۰۰هزار 

تن كاهش تولي��د داريم. در حال حاضر دو س��وم 
صادرات ما به صورت خام است.« 

اين تحليلگر بازار هاي جهاني با بيان اينكه متأسفانه 
آمار هاي قابل استناد و دقيقي در بخش معدن ايران 
وجود ندارد، گفت: »آمار مستند و مستدلي وجود 
ندارد ك��ه واقعاً چن��د واحد كارخانه س��نگ بري 
و فرآوري س��نگ در ايران وجود دارد. براس��اس 
آمار هاي غيررس��مي، بين ۶هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ 
واحد داري��م كه از اي��ن تعداد حدود ه��زار واحد 
غيرفعال است و بقيه هم شايد با حدود ۴۰درصد 

ظرفيت توليدشان مشغول كار هستند.«
حاج سيدجوادي با اش��اره به اينكه بازار داخلي 
يكي از بزرگ ترين مزيت هاي كشورمان است، 
افزود: »بازار مصرف داخل بين ۶تا 8ميليون تن 
اس��ت كه اين موضوع از صنعت س��نگ كشور 
حمايت مي كند. بايد پيش از صادرات، جوابگوي 
نياز داخل باش��يم و با برنامه ريزي پنج ساله به 
راحتي مي توانيم ب��ه ظرفيت توليد 2۰ ميليون 

تن در سال برسيم.«
  ماشين آالت معادن كشور، فرسوده و از 

رده خارج است
عضو هيئت رئيس��ه خانه معدن استان خراسان 
جنوبي در ادامه برنامه گفت و گوي ويژه خبري 

در ارتباط تصويري از بيرجند با اشاره به اينكه در 
وزارت صمت، س��ه مقوله بزرگ صنعت، معدن 
و بازرگاني را در اختيار يك وزير قرار داده شده 
است، افزود: »اين بزرگ ترين اشتباه راهبردي 
در برنامه ريزي بود. نتيجه اين ش��د كه براي هر 
مس��ئله در اين حوزه ه��ا، وزارت صمت را مورد 
سؤال قرار مي دهيم بدون اينكه محدوديت هاي 

يك وزارتخانه و معاونت هاي آن را ببينيم.«
احمد پروين با اشاره به اينكه اين موضوع به عزم 
حكومتي براي برنامه ريزي و تدوين راهبرد نياز 
دارد، ابراز اميدواري كرد و گفت: »قواي مقننه و 
مجريه به اين نتيجه برسند كه با توجه به بزرگ 
و پرتنش بودن معادن، تدوي��ن راهبردي براي 
آن بحث تخصصي اس��ت كه نياز ب��ه وزارتخانه 

مستقل دارد.«
عضو هيئت رئيس��ه خانه معدن استان خراسان 
جنوبي گفت: »بعي��د مي دانم با اين س��اختار 
بتوانيم به اهداف پيش بيني ش��ده برسيم، زيرا 
براي حل مش��كالت به همه حاكميت و دولت 
نياز داريم. سال هاس��ت در بخش ماشين آالت 
تخصصي معدن س��نگ كه تولي��د داخل ندارد 
مشكل داريم و سياستي براي تأمين مستمر آن 
نداريم و در نتيجه معادن ما در عمل به قبرستان 
ماشين آالت فرس��وده تبديل ش��ده است. اين 
ماش��ين آالت بايد 2۰س��ال پيش از رده خارج 
مي شد، اما هنوز در معادن مشغول كار هستند 
و با اين ماشين آالت نمي توانيم با جهان رقابت 
كنيم. همه معادن كشور از ضعف ماشين آالت  

برخوردارند و از اين نظر فلج شدند.« 
   صندوق بيمه فعاليت هاي معدني حضور 

موفقي در معادن نداشته است
عضو هيئت رئيس��ه خانه معدن استان خراسان 
جنوبي گف��ت: »صن��دوق بيم��ه فعاليت هاي 
معدني مي تواند يك راهكار باشد، ولي از زماني 
كه اين صندوق تأس��يس شده براس��اس آمار 
تاكنون نتوانسته حضور موفقي در معادن داشته 

باشد.«
احمد پروين در ارتباط تصوي��ري با اين برنامه 
افزود: »بعيد اس��ت كه صن��دوق بيمه معدني 
بتواند كليات اين موضوع را پوشش دهد چون در 
ارزيابي معادن، صندوق محدوديت هايي دارد و 
با اين تورمي كه گريبانگير ماشين آالت است و 
مبلغ بااليي تسهيالت براي خريد آن نياز است 
شايد ضمانتنامه نتواند كفايت كند و راهكار آن 

قطعاً بانك هاست.« 
پروي��ن گف��ت: »در چند س��ال اخي��ر واردات 
ماش��ين آالت انجام ش��ده اس��ت، ام��ا تعداد 
ماشين آالت ورودي در مقايسه با تعداد معادن 

عدد بسيار كمي است.«
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چالش معدنکاران با ماشین آالت فرسوده
در حال حاضر معادن ما در عمل به قبرستان ماشين آالت فرسوده تبديل شده است. اين ماشين آالت بايد 2۰سال پيش 

از رده خارج مي شد، اما هنوز در معادن مشغول كار هستند

  گزارش  

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد!
س�تاد تنظيم بازار ك�ه دو م�اه پيش درخواس�ت ت�داوم تعويق 
اس�تاندارد 12۷ را داش�ت، حاال مق�رر ك�رده محموله هاي ثبت 
س�فارش ش�ده در ح�ال حم�ل و موج�ود در بن�ادر و گم�ركات 
كش�ور براس�اس ش�رايط دوره تعليق اس�تاندارد 12۷ نوع برنج 
در بخ�ش مش�خصات فيزيك�ي )ظاه�ري( ترخي�ص مي ش�ود. 
به تعويق افت��ادن اجراي اس��تاندارد ۱2۷برنج در بخش مش��خصات 
فيزيكي به اين معني است كه واردكنندگان ملزم به اعالم درجه بندي 
برنج واردات��ي )از نظر ظاهري( نيس��تند، اما اس��تانداردهاي كيفي و 
بهداشتي اين محصول تغييري نكرده  و همچون قبل كنترل مي شود. 
اين استاندارد سال گذشته »به دليل وجود برخي مشكالت و معذورات 
براي واردكنندگان« براي يك س��ال به تعويق افت��اد و اخيراً مديركل 
دفتر ارزيابي كاالهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد درباره 
وضعيت اجراي اين استاندارد در سال جاري گفته بود كه تجديدنظر 
براي تمديد مصوبه به تعويق افتادن استاندارد ۱2۷نوع برنج در بخش 
مش��خصات فيزيكي )ظاهري( براي يك س��ال ديگر، در انتظار توافق 
وزارت جهاد كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و انجمن واردكنندگان 
برنج بر سر جدول درجه بندي اين محصول است؛ چراكه حذف آن به 

لحاظ تجاري مشكالتي ايجاد مي كند. 
در اين خصوص عباس قبادي، دبير س��تاد تنظيم بازار طي نامه اي به 
رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد اعالم كرده كه عدم اصالح استاندارد 
۱2۷ برنج منجر به توقف ترخي��ص كاال و در نتيجه افزايش قيمت در 
بازار شده، بنابراين براساس مصوبات اخير ستاد تنظيم بازار و تسهيل 
و تسريع در واردات برنج، مقرر ش��ده محموله هاي ثبت سفارش شده 
در حال حمل و موجود در بنادر و گمركات كشور براساس شرايط دوره 
تعليق استاندارد فوق ترخيص و مشمول ضوابط فعلي نشود. همچنين 
تا زماني كه سازمان ملي استاندارد نسبت به تجديدنظر در استاندارد 

۱2۷ اقدام نكرده، بند فوق به قوت خود باقي خواهد بود. 
عباس قبادي همچنين با اشاره به نزديكي ايام پاياني سال و تقارن آن 
با ايام ماه مبارك رمضان و نياز به تنظيم ب��ازار محصول فوق از رئيس 
سازمان ملي استاندارد درخواست كرده كه دستور دهد جهت جلوگيري 
از تبعات ناشي از عدم اجراي مصوبات فوق اقدام الزم را انجام و نتيجه را 

به اين معاونت اطالع دهد. 
دو ماه پيش هم اين مقام مسئول طي نامه اي به سازمان ملي استاندارد 
درخواس��ت كرده كه اس��تاندارد ۱2۷ نوع برنج در بخش مشخصات 
فيزيكي )ظاهري( يك سال ديگر هم به تعويق افتد. در حال حاضر ۴ 
ميليون و 2۰۰ هزار تن كاالي اساسي در بنادر كشور وجود دارد كه 9۱ 
هزار و ۴۰۰ تن از آن برنج است، اما نكته مهم تر اين است كه در 9 ماهه 
اول امسال حدود ۷۷۶ هزار تن برنج وارد شده كه در مقايسه با پارسال 
3۰درصد كاهش داشته اس��ت. البته نمي توان گفت علت اين كاهش 
واردات تنها مربوط به بحث استاندارد اس��ت، چراكه جريان واردات و 
ترخيص برنج و دپ��وي بيش از چند هزار تني آن در دوره اي در س��ال 
جاري با حواش��ي همراه بود؛ به گونه اي كه ح��دود 23۰هزار تن برنج 
از سال گذشته در گمرك و بنادر انباشت شده بود، ولي با وجود اظهار 
به گمرك به دليل ع��دم تأمين ارز و صدور ك��د رهگيري بانك امكان 

ترخيص نداشت. 

سفير روسيه در ايران:
تحريم ها علیه ايران غیرقانوني است

س�فير روس�يه در ايران با بيان اينكه تحريم ها علي�ه ايران يک 
جانبه و غيرقانوني اس�ت، گفت: اراده دو كش�ور روس�يه و ايران 
برخ�اف اين تحريم ه�ا بر ادام�ه همكاري هاي ثمربخش اس�ت. 
آواز بيك عبدالرزاق اف، سفير قرقيزستان در ايران در نشست ديپلماسي 
اقتصادي ايران و آسيا اظهار داشت: ۱۴ماه پيش توافقنامه اي بين ايران 
و اوراس��يا اجرايي ش��د كه بايد اعتراف كنيم مهم ترين دستاورد اين 
توافقنامه همان فرآيند ش��روع كار بود. البته بروز مشكالتي همچون 
شيوع ويروس كرونا باعث شد كه حجم مبادالت كاهش يابد. در سال 
2۰2۰ نسبت به سال گذش��ته حجم تجارت بين ايران و قرقيزستان 

نصف شد كه البته تراز به نفع ايران است. 
وي افزود: با رفع مشكالت مربوط به كرونا اميدواريم كه شرايط مرزي 
و گمركي و حمل و نقل به حالت عادي برگردد. لوگان جاگاريان سفير 
روسيه در ايران نيز در اين نشس��ت تحريم ها عليه ايران را غيرقانونی 
دانست و گفت: تحريم های يكجانبه تأثير منفی دارد اما طبق مذاكرات 
وزرای امور خارجه ايران و روسيه، برخالف تحريم ها اراده دو كشور بر 

ادامه همكاری ثمربخش است. 
  استقبال ارمنستان از تهاتر كاال با ايران

روديك ياراليان، س��فير ارمنس��تان در اي��ران در ادامه اين نشس��ت 
با بيان اينك��ه مناف��ع متف��اوت و همجوار بي��ن ايران و ارمنس��تان 
موجب پيون��د دو كش��ور ش��ده اس��ت، اظه��ار داش��ت: هم اكنون 
ما ش��اهد چش��م انداز واقع بينانه در امر گس��ترش تج��اري اتحاديه 
 اوراس��يا و دس��تيابي ب��ه مناط��ق آزاد مرب��وط ب��ا ايران هس��تيم. 
وي افزود: اهميت اين موضوع در عقد توافقنامه به وضوح منعكس شده 
و براي ارمنس��تان به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه بس��يار مهم است 
چراكه ما با ايران مرز زميني مش��ترك نيز داريم و بايد از اين فرصت و 
ظرفيت هاي ترانزيتي ارمنستان استفاده شود. ياراليان تصريح كرد: در 
راستاي ايجاد مناطق آزاد براي تجارت آزاد، ارمنستان فهرستي از كاالها 
را تهيه كرده كه در صورت قبول تعرفه ترجيح��ي روي آنها، مي توان 
اين كاالها را با ايران تهاتر كرد؛ از جمله اين كاالها مي توان به گوشت، 

ابزارآالت طالسازي، نوشيدني هاي گازدار و... اشاره كرد. 
  خوانس�اري: اعضاي اتحاديه اقتص�ادي اوراس�يا دالر را كنار 

بگذارند
همچنين رئيس اتاق بازرگاني تهران كه دراين نشست حضور داشت، 
با تأكيد بر استفاده از ارزي غير از دالر در بين كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا و حتي اتحاديه اروپا گفت: باي��د حداقل در منطقه 
براي تهاتر و مبادل��ه كاال دالر ارز مرجع نباش��د و از ارز رقيب ديگري 
براي مبادالت استفاده شود. مس��عود خوانساري گفت: ميزان تجارت 
بين اتحاديه ش��امل 3۶۶ ميليارد دالر واردات و نزديك ۵۴9 ميليارد 
دالر صادرات است و بهتر است كه كشورهاي عضو اين اتحاديه بتوانند 
حداكثر بهره برداري را از اين پتانسيل داشته باشند و طبيعتاً با ارتباطي 

كه مي توانيم با هم داشته باشيم باعث تعالي و رشد يكديگر شويم. 
وي با اش��اره به يكنواخت كردن و اس��تفاده از يك ارز به جاي دالر در 
بين كشورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا اظهار داشت: اگر همه كشورها 
از جمله اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اروپا از انحصار دالر خارج 
شوند بسيار به نفع همه كشورهاست. خوانس��اري بيان داشت: بايد از 
بحث مرجع بودن دالر خارج شويم و دالر ديگر مرجع تمام كنش ها و 
تبادالت نباشد يا اينكه حداقل رقيبي براي آن در منطقه داشته باشيم 
در داخل منطقه براي تهاتر و مبادله كاالها از يك ارز ديگري غيردالر 

استفاده كنيم. 

از  س�خنگوي صنع�ت ب�رق كش�ور 
جريم�ه س�نگين متخلف�ان ب�ه دليل 
دس�تكاري كنت�ور ب�رق خب�ر داد. 
مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت 
برق كشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص دستكاري كنتور برق با 
هدف كم ش��دن ميزان مصرف گفت: »در 
واقع اين كار تخلف است و به محض مشاهده 

با متخلفان طبق قانون برخورد مي شود.«
وي افزود: »در واقع با توجه به اينكه تمامي 
كنتوره��اي ب��رق هوش��مند و ديجيتال 
هس��تند، اين امكان به نسبت كمتر است، 
ولي در كنتورهاي برق قديمي ممكن است 
شخص متخلف از پشت كنتور سيم بكشد 
كه مأموران م��ا در اين حالت به س��رعت 
متوجه مي ش��وند و اي��ن تخل��ف را اعالم 

مي كنند.«
سخنگوي صنعت برق كش��ور تصريح كرد: 
»اگر براي شركت توانير، صحت دستكاري 
كنتور برق محرز ش��ود، بدون شك برخورد 
جدي صورت مي گيرد و جريمه هاي سنگيني 

هم اعمال مي شود.«
رجبي مشهدي بيان كرد: »در حال حاضر ما 
در كش��ور كنتور هاي خراب بسياري داريم، 
اما اگر موضوع دس��تكاري كنتور از س��وی 
مأم��وران توانير محرز ش��ود، طب��ق قانون 
برخورد مي كنيم، چراك��ه اين كار به راحتي 

قابل شناسايي است.«
او در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه جريمه 
براي دستكاري كنتور برق چه ميزان است، 
گفت: »در واقعاً اين جريمه بستگي به ميزان 
مص��رف دارد، ام��ا جريمه براي اي��ن افراد 

سنگين است.«
سخنگوي صنعت برق كشور بيان كرد: »اگر 
دستكاري كنتور برق صورت گيرد هرگونه 
عواقب آن به عهده مشترك است، در صورتي 
كه لوازم برقي مورد استفاده در منزل و اماكن 
تجاري نيز دچار آسيب شوند از شمول بيمه 
خارج مي ش��وند و خس��ارتي ب��ه آنها تعلق 
نخواهد گرفت، در حال حاضر هم ساالنه يك 
ميليون كنتور برق جهت رفع فرس��ودگي 

تعويض مي شوند.«

 جريمه سنگین
 دستکاري كنتور برق

      خبر

رئي�س كميس�يون »كش�اورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست« مجلس با بيان اينكه 
نگاه وزارت امور خارجه نگاه اقتصادي نيست 
و در ح�وزه اقتص�ادي به ط�ور فوق الع�اده اي 
ضعيف عمل مي كند، گفت: »متأس�فانه ما در 
بسياري از كشور ها رايزني اقتصادي نداريم.«
س��يدجواد س��اداتي نژاد در گفت وگو با ميزان، با 
اشاره به مشكالت عديده كشور در زمينه صادرات 
محصوالت كشاورزي گفت: بخشي از محصوالت 
كشاورزي ما محصوالت تازه خوري هستند مانند 
گوجه فرنگي، پياز و سيب زميني كه صادر مي شوند. 
وي با بي��ان اينكه ۶۰۰ ال��ي ۷۰۰ ميليون نفر در 
همس��ايگي ايران زندگي مي كنند، اظهار داشت: 
ما اگر بتوانيم غذاي همسايگان مان را تأمين كنيم، 
مشكالت ارزي كشور را حل خواهيم كرد كه در اين 

بخش نياز به تسهيل گري داريم. 
س��اداتي نژاد با بي��ان اينكه ي��ك بع��د از ايجاد 
تسهيل گري به وزارت صمت، يك بخش به وزارت 
جهاد كشاورزي و بخش عمده ديگر به وزارت امور 
خارج��ه بازمي گردد، تأكيد كرد: متأس��فانه نگاه 
وزارت امور خارجه نگاه اقتصادي نيست و در حوزه 

اقتصادي به طور فوق العاده اي ضعيف عمل مي كند. 
وي تصريح كرد: متأسفانه ما در بسياري از كشور ها 
رايزني اقتصادي نداريم، يعن��ي اين موضوعات از 
جمله نقاط ضعفي است كه بايد برطرف شود. رئيس 
كميسيون »كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيس��ت« مجلس ادامه داد: به عنوان مثال كشور 
روسيه يكي از مقاصد محصوالت كشاورزي ماست، 
اما ما از سال 9۷ در اين كش��ور رايزن بازرگاني و 
اقتصادي نداريم و اين نشان مي دهد ما اين بازار ها را 
از دست خواهيم داد. وي تأكيد كرد: متأسفانه كشور 
تركيه در رقابت با ما گوي سبقت را ربوده و دليل اين 
مسئله هم اين است كه وزارت خارجه اين كشور در 

ديپلماسي اقتصادي حضور فعالي دارد. 
ساداتي نژاد بيان داشت: وزارت امور خارجه ما در 
حوزه ديپلماسي اقتصادي تعطيل است و اصالً نگاه 
سفراي ما به اين حوزه پرقدرت نيست و نياز است 
اين ديدگاه عوض شود. وي گفت: با اين حال اين 
مشكالت باعث شده تا يك روز گوجه فرنگي، روز 
ديگر پياز و روز بعد سيب زميني به دليل كاهش 
قيمت روي زمين ريخته شود، در حالي كه بازارهاي 

همسايگان ما تشنه اين محصوالت هستند. 

 نماينده مجلس:
 حتی در روسیه رايزن بازرگاني و اقتصادي نداريم

بانك هاي عماني پول واردكنندگان نهاده هاي دامي را مسدود كردند
   بازرگانی

 عضو كارگروه حقوقي اتحادي�ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران ب�ا بيان اينكه بانک 
مركزي س�رمايه واردكنن�دگان را از بانک هاي 
عمان�ي آزاد كن�د، گف�ت: ري�ال عمان ك�ه از 
ش�هريور ماه ب�ه واردكنن�دگان تخصيص داده 
ش�ده هنوز قابليت انتق�ال پيدا نكرده اس�ت. 
س��عيد دخانيان اظه��ار ك��رد: بانك مرك��زي به 
واردكنندگان نهاده هاي دامي ريال عمان را جهت 
ترخيص كاال تخصيص داده، اما اين ارز از سوي بانك 
مركزي عمان در اختيار شركت هايي كه ايران از آنها 

كاال خريداري كرده، قرار نگرفته است. 
وي با اش��اره به عدم همراهي بانك مركزي عمان 
با واردكنندگان ايراني ب��راي جابه جايي ارز افزود: 
واردكنندگان ايراني كه ريال عمان به آنها تخصيص 
داده شده براي خريد اين ارز تأمين سرمايه كرده و 
ريال عمان را خري��داري و در اختيار بانك مركزي 

عمان قرار داده، اما بانك مركزي اين كش��ور هنوز 
اين ارزها را به حساب شركت هاي طرف حساب با 

واردكنندگان ايراني واريز نكرده است. 
دخانيان ادامه داد: از جمله ش��روط عماني ها براي 
جابجايي ارز براي شركت هاي ايراني اين است كه 
خريدها از شركت هاي اين كش��ور يا چند شركت 
بين المللي خاص انجام شود، در حالي كه خريدهاي 

واردكنندگان ايراني پيش از اين انجام شده است. 
وي خاطرنش��ان كرد: از ديگر شروط بانك مركزي 
عم��ان ب��راي جاب��ه جاي��ي ارز ايران به حس��اب 
ش��ركت هايي كه از آنها نهاده هاي دامي خريداري 
ش��ده اين اس��ت كه كاالها بايد داراي اسناد حمل 
معتبر باشند. دخانيان گفت: منظور از اسناد حمل 
معتبر اين است كه كشتي ها پيش از ورود به آبهاي 
ايران بايد به بنادر عمان رفته و آنجا بازرسي شده و 
پس از اخذ تأييديه، كاالها روانه بنادر ايران شوند. 

عضو كارگ��روه حقوق��ي اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران افزود: اين ش��رط بانك 
مركزي عمان براي نقل و انتقال ارز واردكنندگان 
قابليت اجرا ندارد زيرا بخشي از واردكنندگان كاالي 
خود را كه به بنادر و گمركات رسيده بود را به صورت 
اعتباري ترخيص و از طريق سامانه بازارگاه توزيع 
كرده اند. دخانيان ادامه داد: همچنين يكي ديگر از 
داليل عدم اجراي اين ش��رط را مي توان به واردات 
بخش عم��ده اي از نهاده ها از طري��ق درياي خزر 
عنوان كرد؛ بدون ترديد امكان ارسال كشتي هاي 
حامل نهاده ه��اي دامي از درياي خ��زر به آب هاي 
خليج فارس جهت بازرس��ي از س��وی عمان وجود 
ندارد. عضو كارگروه حقوقي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران با بيان اينكه تخصيص 
ارز عمان به واردكنندگان نه تنها مشكل گشا نبوده 
بلكه سرمايه واردكنندگان را نيز بلوكه كرده است، 

اظهار ك��رد: واردكنندگان به منظ��ور تخصيص و 
تأمين ريال عمان و انتقال آن به حساب فروشندگان 
خارجي ماه هاست كه سرمايه خود را تبديل به ريال 
و در اختيار بانك مركزي عمان قرار داده اند، اما نه 
تنها نقل و انتقال ارز به حساب فروشندگان خارجي 
انجام نشده بلكه سرمايه واركنندگان نيز آزاد نشده 

و در اختيار آنها قرار نمي گيرد. 
دخانيان با اش��اره به افزايش هزينه هاي واردات 
نهاده هاي دامي به واس��طه باال بودن هزينه نقل 
و انتق��ال ارز تصريح ك��رد: واردكنن��دگان براي 
دريافت ريال عمان بايد بين ۵تا ۷درصد كارمزد 
را پرداخت كنند و 2/۴ درص��د نيز هزينه تبديل 
ريال عمان به ي��ورو و پرداخت به ديگر بانك هاي 
جهاني نيز به واردكنندگان تحميل مي شود، اما 
بانك مركزي حاضر به پذيرش هزينه هاي نقل و 

انتقال ارز نيست. 

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
22600640سرمايه گذاري تامين اجتماعي
340-12170توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

7290340سرمايه گذاري سپه 
18400360گسترش نفت وگازپارسيان

640-12350ليزينگ صنعت ومعدن 
960-18320نيروترانس 

51400760توليدمواداوليه داروپخش 
90-2670قطعات اتومبيل ايران 

20-17400گروه مپنا)سهامي عام(
20-6420س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

3060140بيمه آسيا
5530180سرمايه گذاري بوعلي 

760-15520سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
290101380پااليش نفت تبريز

50-11450حفاري شمال
990-27900تراكتورسازي ايران 

664001830فوالداميركبيركاشان
4500210 سالمين 

12490220بانك پاسارگاد
1890-35960بورسكااليايران

270-6480 گروه صنايع بهشهرايران 
350-7150بيمه دانا

60-6300سرمايه گذاري پرديس
1140-21710ايركاپارت صنعت
1440-27860توليدي چدنسازان

262301240سيمان غرب 
35730610صنايع پتروشيمي كرمانشاه

14720700سيمان داراب 
11740550پااليش نفت اصفهان

1100-53800نفت پارس 
29100580سيمان اروميه 

1164040سرمايه گذاري توسعه ملي 
543401320مس شهيدباهنر
26690150فوالدخراسان

11820140فوالدمباركهاصفهان
840003540صنايع كاشي وسراميك سينا
150-23060سراميك هاي صنعتي اردكان 

367501750فرآوري موادمعدني ايران 
1440-27470رادياتورايران 

300-5930سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
160-3140سرمايه گذاري صنعت بيمه 

42160490پتروشيمي خارك 
1430-27250كارخانجات توليدي شيشه رازي 

1240-24010كيميدارو
39990590گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

1130-21490موتورسازان تراكتورسازي ايران 
320-11610توسعه معادن وفلزات 

9550450سيمان مازندران 
634501370نفت بهران 

490-15860فوالدآلياژي ايران
9700280سيمان شمال 

10-3560ليزينگ رايان سايپا
17890410معدني و صنعتي گلگهر

31500720سيمان خزر
340-7850پارس مينو

11210170مخابرات ايران
463702200فنرسازي زر

840-16130گروه س توسعه صنعتي ايران
520-16720گروه دارويي سبحان

224401060داروسازي كوثر
110-4170بيمه البرز

1260-23990 پگاه آذربايجان غربي 
15950140كالسيمين 
770-14670كويرتاير

930-25190تايدواترخاورميانه 
16110760سيمان كرمان 

2260-42990صنايع شيميايي فارس 
15200720سيمان صوفيان 
8490400سيمان سپاهان 

270-14030سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
20650310معدني وصنعتي چادرملو

1170-22280كارت اعتباري ايران كيش
970-18510توسعه شهري توس گستر

80-6000تجارت الكترونيك پارسيان
840-16100چرخشگر

6560310سيمان شرق 
237901130سيمان هگمتان 

170-3360كارخانجات توليدي شهيدقندي
8840-168080پارس خزر

343601630مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
220-4820سرمايه گذاري مسكن 
550-20320سرمايه گذاري بهمن 

1060-20330صنعتي بهشهر
310-6080سرمايه گذاري سايپا
60-17630سرمايه گذاري شاهد

920-30400توسعه معادن روي ايران 
1780-44980بورس اوراق بهادارتهران

120-2850گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
540-15240داروسازي امين 

450-14850سيمرغ
12810120سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

10510120سرمايه گذاري آتيه دماوند
242501150پتروشيمي شازند

277201320گلتاش 
59300560نيروكلر

20770250داروسازي جابرابن حيان 
591902810موتوژن 

680-13070ليزينگ ايرانيان
1060-21960سرمايه گذاري پارس توشه 

140-4140بانك اقتصادنوين 
394001870سيمان فارس نو

217101030صنعتي آما
1098050ملي صنايع مس ايران  

1350010فوالدخوزستان
620-11900سرمايه گذاري ملي ايران 

710-21480گروه بهمن 
50-2940سرمايه گذاري نيرو

17340820سيمان فارس وخوزستان
615050سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

1210-23180ليزينگ خودروغدير
55300460پتروشيمي شيراز
1740-33090همكاران سيستم

860-16360باما
3000006400پتروشيمي فناوران

281501340داده پردازي ايران 
18760890سيمان شاهرود

1550-29590مارگارين 
2630-51500داروسازي فارابي 

530-11240سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
11310190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

236901120نوردآلومينيوم 
450-47500سرمايه گذاري دارويي تامين

10730360واسپاري ملت
8080170سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

554502640توليدمحورخودرو
160-3040ايران ترانسفو

274201300خدمات انفورماتيك 
409040بانك ملت

2340-51600سرمايه گذاري ساختمان ايران
480-10380شيشه همدان 

3220040پاكسان 
440-8770سرمايه گذاري خوارزمي

938801230پتروشيمي پرديس
130-2840بانك كارآفرين 

710-18810البرزدارو
18010210سرمايه گذاري صنعت نفت  
170-38700آهنگري تراكتورسازي ايران 

300-5850سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
234601110سيمان خوزستان

2580-68400گروه صنعتي بوتان 
1450-28700شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

286701360سيمان تهران 
110-1950بانك كارآفرين 
27700110داروسازي سينا

536202550معادن بافق 
1289106130سيمان خاش 

600-30030كارخانجات داروپخش 
6410-121970لنت ترمزايران 
435002060پتروشيمي جم


