
و  مصرف كنن�دگان  از  حماي�ت  س�ازمان 
توليدكنن�دگان پ�س از س�ه ماه س�كوت در 
مقابل افزايش خودس�رانه قيمت ان�واع كاال و 
موادمصرف�ي مردم از س�وي توليدكنندگان و 
توزيع كنن�دگان، اكنون با نش�ان دادن چراغ 
س�بز به توليدكنن�دگان موادغذاي�ي و غيره 
با افزاي�ش قيم�ت م�رغ، تخم م�رغ، لبنيات 
موافق�ت ك�رده اس�ت و ش�نيده ها حاك�ي 
از آن اس�ت كه افزاي�ش قيمت ان�واع روغن، 
مواد ش�وينده و بهداش�تي نيز در راه اس�ت. 
با به پايان رسيدن تعطيالت نوروزي در فروردين 
ماه، قيمت انواع كاالها به تدريج به صورت هفتگي 
افزايش يافت. سازمان حمايت و تعزيرات در سه ماه 
گذشته مدام اين افزايش قيمت را تخلف اعالم  كرد 
و به مردم، پيگيري داليل گراني ها را وعده   دادند. 
افزايش قيمت خودرو در بازار اولين كااليي بود كه 
رسانه اي شد و تمامي اخبار به سمت بازار خودرو 
و تصميمات جديد مسئوالن سوق داده شد. غافل 
از اينكه همزمان با خودرو قيمت روغن، برنج، تخم 
مرغ و لبنيات و انواع كنسرو و حتي انواع شامپو ها 
و موادبهداش��تي نيز به صورت هفتگي گران  شد، 
اما همه حواس ها به بازار خ��ودرو بعد از آن دالر و 
سكه متمركز شد. اكنون كه قيمت انواع كاالها  ۵تا 
۲۰ درصد گران شده، سازمان حمايت به صورت 
رسمي از افزايش قيمت مرغ منجمد و گرم، تخم 
مرغ، لبنيات خبر مي دهد و به متخلفان هش��دار 
مي دهد كه اگر اين قيمت ها اجرايي نش��ود، با آن 

برخورد قانوني مي كنند. 
  قيمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان  

در روزه��اي اخير ش��اهد تغيير قيم��ت مصوب 
تخم مرغ از س��وي س��تاد تنظيم ب��ازار بوديم، به 
طوري كه اوايل هفته گذشته ابتدا قيمت ۱۸هزار 
و ۹۰۰ تومان تعيين ش��د و بعد از آن به ۱۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان تغيير يافت و روزگذش��ته سازمان 
حمايت طي اطالعيه اي اع��الم كرد كه قيمت هر 
شانه تخم مرغ ۳۰عددي بسته به وزن آن، حدود 
۲۰ هزار تومان تعيين ش��د و ب��ا هرگونه افزايش 

قيمت تخم مرغ بيش از نرخ مصوب برخورد قانوني 
خواهد شد. 

در اين اطالعي��ه علت افزايش قيم��ت تخم مرغ، 
افزايش هزينه ها از جمله حقوق و دستمزد، حمل 
و نقل، خوراك و غيره و همچنين حفظ و استمرار 
توليد عنوان ش��د كه بر اين اس��اس سقف قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغ��داري حداكثر ۹۵ 
هزار ريال قيمت مصرف كننده هر شانه تخم مرغ 
۳۰ عددي بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان 

تعيين شد. 
همچنين س��ازمان حمايت تأكيد كرد كه فروش 
تخم م��رغ با قيمت ه��اي باالت��ر از قيمت مصوب 
تخلف و در صورت مش��اهده برخورد قانوني الزم 
با متخلفان، توس��ط بازرس��ان س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي 
صمت اس��تاني ص��ورت مي گيرد. اي��ن در حالي 
است كه در روزهاي اخير قيمت هر شانه تخم مرغ 
در سطح خرده فروش��ي ها به ۳۲ هزار تومان هم 

رسيده است. 
همچنين براس��اس تصميمات كارگ��روه تنظيم 
بازار ب��ه منظور اس��تفاده از ظرفيت تش��كل ها و 
اتحاديه هاي تولي��دي، تنظيم ب��ازار تخم مرغ بر 
عهده اتحاديه مركزي مرغداران ميهن قرارگرفته 
و در ش��رايطي كه قيمت تخم مرغ در كشور روند 
افزايشي داشته است و با هماهنگي صورت گرفته 
با اتحاديه ذي ربط صادرات تخم مرغ تا زمان تنظيم 

بازار داخلي متوقف شد. 
    اختصاص ۱۵هزار تن سهميه به استان ها

ستاد تنظيم بازار در تصميمي، قيمت هر كيلوگرم 
مرغ گرم را ۱۵ هزار تومان و مرغ زنده را ۱۰ هزار 
تومان تعيين كرد كه با تلورانس قيمتي ۵ درصد 
بر اس��اس نظر كارگروه تنظيم بازار اس��تان قابل 

تغيير است. 
بر اين اس��اس به منظور تنظيم بازار گوشت مرغ، 
مرحله دوم توزيع ۱۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد 
با قيمت مصوب حداكثر ۱۲ ه��زار و ۹۰۰ تومان 
تحويل در سردخانه و ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت 

خرده فروشي به ازاي هر كيلوگرم در سراسر كشور 
آغاز شد. 

ش��ركت پش��تيباني امور دام براس��اس مصوبات 
ستاد تنظيم بازار مكلف ش��ده تا نسبت به تأمين 
نياز اس��تان ها به ميزان اعالمي از س��وي استان و 
همچنين عرضه مستقيم در ميادين ميوه و تره بار 
رأس��اً اقدام و نس��بت به تأمين نياز غرف ميادين 

اقدام كند. 
جوجه ريزي ماهانه از تيرماه به ميزان ۱۱۵ميليون 
قطعه مورد تأكي��د قرار گرفته اس��ت، همچنين 
قيمت ه��ر قطعه جوجه ي��ك روزه ۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان اعالم ش��د و به كارگروه ه��اي تنظيم بازار 
اس��تاني اختيار ۵ درصد كاهش يا افزايش قيمت 

داده شده است. 
  قيمت مرغ منجمد تنظيم بازاري ۱3 هزار 

و ۵۰۰ تومان تعيين شد
ستاد تنظيم بازار روز گذش��ته اعالم كرد قيمت 
مرغ منجمد تنظيم ب��ازار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
براي مصرف كننده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان براي 
توزيع كننده تعيين ش��د. شركت پشتيباني امور 
دام مكلف به تأمين نياز استان ها به ميزان اعالمي 
از سوي اس��تان ها و همچنين عرضه مستقيم در 
ميدان ميوه و تره بار و تأمي��ن نياز عرف ميادين 

شد. 
همچنين در پي اعتراض مكرر مرغداران نس��بت 
به قيمت مصوب مرغ و افزاي��ش قيمت مرغ گرم 
به ۲۰هزار تومان و تخم مرغ ب��ه ۲۹ هزار تومان، 
اتحاديه پرنده و ماه��ي ته��ران در اطالعيه اي با 
هشدار به توزيع كنندگان متخلف مرغ گرم اعالم 
كرد: نرخ مصوب م��رغ ۱۵هزار تومان اس��ت و با 
متخلفان در اين زمينه برخورد قاطع مي شود. در 
متن اين اطالعيه آمده اس��ت: به اط��الع تمامي 
همكاران محترم مي رساند، طبق دستور و تصويب 
س��تاد تنظيم ب��ازار، تعزيرات حكومت��ي، وزارت 
صنعت و معدن قيم��ت تعزيراتي مرغ گرم جهت 
خرده فروشي فروشگاه ها از تاريخ ۵ تيرماه ۹۹، هر 
كيلو ۱۵هزار تومان است. رعايت نرخ فوق الزامي 

بوده و با متخلفان برخورد قاطع صورت مي پذيرد. 
توزيع مرغ به نرخ مصوب از روز يك ش��نبه مورخ 
هش��تم تيرماه به دارندگان جواز كسب در ميدان 

بهمن انجام مي گيرد. 
  افزايش ۲۲ تا ۲۸درصدي انواع لبنيات 

همچنين به رغم افزايش خودس��رانه قيمت انواع 
پنير و خامه و بستني در ماه هاي گذشته به صورت 
تدريجي و هفتگي، كارگروه تنظيم بازار نرخ جديد 
انواع فرآورده هاي لبني را با احتساب افزايش ۲۲ 
تا ۲۸ درصدي كه پيشتر تصويب كرده بود، اعالم 
كرد. براس��اس اعالم كارگروه تنظيم بازار، قيمت 
يك ليتر شير بطري كم چرب ۱/۵ درصد چربي ۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان، شير بطري نيم چرب ۲درصد، 
چربي ۵ هزار و ۹۰۰ تومان، ش��ير بطري پرچرب 
۳ درصد چربي ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ش��ير كامل 
۳/۲ درصد چربي ۶ هزار و ۶۰۰ تومان تعيين شد. 
همچنين قيمت ش��ير نايلوني ۹۰۰گرمي ۴هزار 

تومان تعيين شد. 
قيمت هر ۹۰۰ گرم ماس��ت كم چرب ۱/۵درصد 
چربي ۶هزار و ۳۰۰ تومان و ماست پرچرب ۹۰۰ 
گرمي ۳درصد چربي ۷ هزار و ۳۰۰ تومان تعيين 
شد. نرخ ماست دبه اي كم چرب ۱/۵ درصد چربي 
۲هزار و ۵۰۰ گرمي ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست 
پرچرب ۳درصد چربي ۲ ه��زار و ۵۰۰ گرمي ۱۸ 
هزار و ۹۰۰ تومان تعيين ش��د. همچنين قيمت 
پنير يو اف ۴۰۰ گرمي ني��ز ۱۰هزار و ۶۰۰ تومان 

تعيين شد. 
محمدرض��ا كالم��ي، مع��اون بازرگان��ي داخلي 
و دبي��ر كارگروه تنظيم ب��ازار در نام��ه اي درباره 
دس��تورالعمل ها و تصميم��ات كميته تخصصي 
تعيين نرخ اقالم پروتئيني اع��الم كرد: با توجه به 
درخواست تش��كل ها و انجمن هاي مربوطه براي 
اصالح نرخ و محاسبه سهم اثر نرخ جديد نهاده ها 
)ذرت و جو هزار و ۵۰۰ تومان و سبوس هزار و ۴۰۰ 
تومان( و قيمت فروش شيرخام با مشخصات ۳/۲ 
درصد چربي و بار ميكروبي زير ۱۰۰هزار مبلغ ۲ 
هزار و ۹۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم در دامداري 
تصويب شد. دامنه مجاز قيمت ۷۰۰كمتر يا بيشتر 
با توافق خريدار و فروشنده بالمانع است دو قيمت 
عرضه سبوس مبلغ هزار و ۴۰۰ تومان به ازاي هر 
كيلوگرم به صورت تك نرخي در سامانه مربوطه 
تعيين شد و به ازاي ۰/۱ درصد افزايش يا كاهش 
درصد چربي مبلغ آن ۵۰ تومان متناسب با افزايش 
يا كاهش درصد چربي به قيمت مصوب شير خام 
اضافه يا كسر خواهد شد. با توجه به سهم اثر شير 
خ��ام در توليد محص��والت لبني قيم��ت ۱۰قلم 
محصوالت لبني پرمصرف مشمول قيمت گذاري 

دستوري مصوب گرديد. 
همچني��ن در مصوب��ه كار گ��روه تنظي��م بازار 
اعالم ش��ده، قيمت س��اير محص��والت لبني در 
احجام و كيفيت هاي مختلف بر اس��اس ضوابط 
قيمت گ��ذاري كااله��اي توليد داخل توس��ط 
توليدكنندگان ب��ا هماهنگي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين و پس 
از اطالع رساني در سامانه ۱۲مالك عمل خواهد 
بود. جهت تحقق قيمت ه��اي مصوب فوق مقرر 
ش��د كار گروه هماهنگي سياست هاي صادراتي 
ظرف ۱۰ روز كاري نس��بت ب��ه تعيين عوارض 
صادراتي شيرخش��ك و س��اير محصوالت لبني 
اقدام كند.  با توجه به  اعال م رسمی از اين قيمت 
از سوی سازمان حمايت آيا بازار از اين قيمت هاي 
مصوب تبعيت خواهد كرد؟ يا باز هم مانند گذشته 

قيمت ها گران مي شود؟  
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سازمانحمایتازخالیکردنجیبمصرفکنندگان!
 با مصوبه سازمان حمايت، افزايش قيمت كاالها وارد فاز جديدي شد و قرار است 

طي هفته آينده انواع روغن و شوينده ها نيز در ليست گراني ها قرار بگيرند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

همتی:صادرکنندگان۷۰درصددالرهارا
بازگردانندتابعدمذاکرهکنیم

پ�س از خط و  نش�ان رئيس جمه�ور و رئي�س كل بان�ك مرك�زي به 
صادركنندگاني كه ب�ه تعهدات ارزي خود عم�ل نكرده اند، همتي بار 
ديگر در جمع تج�ار و بازرگانان ات�اق بازرگاني برلزوم بازگش�ت ارز 
حاصل از صادرات به كشور تأكيد كرد و گفت: اگر هم صادركنندگان 
اعتراضي به نرخ پايه صادراتي محاس�باتي در گمرك دارند، حداقل 
۷۰درص�د ارز حاصل از ص�ادرات خ�ود را ب�ه كش�ور بازگردانند تا 
بش�ود در مورد آن در فرصت مناس�ب مذاكره و تصميم گيري كنيم. 
اوايل تيرم��اه همزمان با جهش قيم��ت دالر به مح��دوده ۲۰ هزار تومان 
رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي براي اشخاصي كه به تعهدات ارزي 
خود عمل نكرده اند خط و نشان كش��يد كه اگر در تاريخ مقرر به تعهدات 
ارزي خود عمل نكنند، اسامي آنها به رسانه ها اعالم و به مراجع ذي صالح 

ارسال خواهد شد تا به تخلفاتشان رسيدگي شود. 
بانك مركزي طي اطالعيه اي ضمن تأكيد مجدد به صادركنندگان براي 
تسريع در برگش��ت ارز هاي حاصل از صادرات خود طي سال هاي ۱۳۹۷ 
)متأسفانه تعدادي از صادركنندگان به رغم گذشت مدت طوالني از تاريخ 
صدور كاال و خدمات هنوز ارز هاي صادراتي اين س��ال را به چرخه اقتصاد 
كش��ور بازنگرداندند( و ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه س��ال جاري اعالم كرد: در 
صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هيئت وزيران و مصوبات شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، اسامي تمام صادركنندگان كاال و خدماتي را كه 
ارز هاي صادراتي را مطابق ترتيبات اعالمي اين بانك به صورت ش��فاف به 
چرخه اقتصادي كشور برنمي گردانند در رسانه ها انتشار خواهد داد تا عموم 
مردم مطلع باشند چه افراد و كس��اني در جهت منافع شخصي خود باعث 
تالطم در نرخ ارز و تحميل هزينه هاي سرسام آور به آحاد جامعه مي شوند. 
همچنين در نظر گرفتن فرصت زماني حداكثر چهار ماه از تاريخ صدور كاال 
براي برگشت ارز صادراتي، به منظور فراهم آوردن شرايط و امكان برگشت 
ارز به كش��ور اس��ت، بنابراين انتظار مي رود صادركنندگان با تس��ريع در 

برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند. 
  مسائل را بايد با اتاق بازرگانی حل كنيم 

با گذشت يك هفته از صدور اطالعيه فوق، رئيس كل بانك مركزي به ديدار 
هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران رفت و بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بارديگر تأكيد كرد. همتي نقش فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني را 
در تأمين درآمدهاي غير نفتي كشور مفيد دانست و گفت: اتاق بازرگاني 
مي تواند با رهنمودهاي خود به فعاالن اقتصادي و هدايت آنان، به وظيفه 
كليدي خود در شرايط ويژه فعلي كش��ور عمل كند؛ در همين راستا بايد 

تالش كنيم مسائل را با همكاري يكديگر برطرف كنيم. 
وي افزود: شرايط صادركنندگان و فشارهايي كه به لحاظ شرايط تحريمي و 
زمان دريافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درك مي كنيم و همكاري 
الزم را در اين زمينه خواهيم داش��ت، اگر هم صادركنندگان اعتراضي به 
نرخ پايه صادراتي محاسباتي در گمرك دارند، حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل 
از صادرات خود را كه پيش از اين نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند 
را به كش��ور بازگردانند تا بش��ود در مورد آن در فرصت مناسب مذاكره و 

تصميم گيري كنيم. 
  بايد مانع خروج سرمايه از كشور شد 

رئيس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه بانك مركزي با فعاالن اقتصادي 
و اتاق بازرگاني ايران همس��و اس��ت، گفت: ما در بان��ك مركزي با فعاالن 
اقتصادي در ات��اق بازرگاني اي��ران اختالف نظري نداري��م و بايد با كمك 
يكديگر تالش كنيم از خروج سرمايه از كشور جلوگيري كنيم. در همين 
راستا تالش ما بر اين است كه واردات را روان كنيم و ارز حاصل از صادرات 
را به كش��ور بازگردانيم. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اولويت بانك 
مركزي تأمين ارز براي كاالهاي اساسي و دارو و پس از آن تأمين مواد اوليه 

كارخانجات است. 
وي هدف از برگ��زاري اين جلس��ات را برطرف كردن مس��ائل در فضايي 
دوستانه عنوان كرد و گفت: با توجه به ش��رايط و مشكالت فراواني كه به 
واسطه تحريم ها به كشور تحميل شده است، ضروري است با درك مشترك 

براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور تالش كنيم. 
رئيس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينك��ه در اداره كش��ور نبايد صرفاً بر 
درآمدهاي نفتي متكي بود، گفت: به دليل شرايط ظالمانه ناشي از تحريم ها، 
اين درآمدها نيز كاهش يافته اس��ت. در چنين شرايطي بايد تالش كنيم 
به راهكاري مش��ترك براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات بينديش��يم چراكه اين كار موج��ب تقويت منافع ملي 
كشور مي شود.  وي يادآور شد: خوشبختانه صادركنندگان عمده كه همان 
پتروشيمي ها و صنايع فوالد هس��تند، ارز خود را به كشور بازگردانده اند و 
اميدواريم ساير صادركنندگان نيز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات 

خود اقدام كنند. 
  رشد پايه پولی در 3 ماه گذشته ۸/۸ درصد بوده است

رئيس شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: رشد پايه پولي طبق آخرين گزارش 
بانك مركزي از ابتداي امسال تا پايان خرداد، در مجموع با احتساب خريد 
ارز، منابع مقابله با كرونا و تنخواه دولت۸/۸ درصد بوده است.  همچنين در 
اين جلسه، رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در شرايط فعلي كشور، 
همه از تنش ه��ا و اتفاقات اثر مي پذيرند، عنوان ك��رد: فعاالن اقتصادي از 
مجموعه اتفاقاتي كه در شرايط فعلي اقتصادي رخ مي دهد، آسيب مي بينند 
و از اثرات آن مستثني نيستند و ما نيز نسبت به اين قبيل مسائل حساس 
هستيم.  غالمحسين شافعي با اشاره به اينكه بايد با در نظر داشتن مسائل 
صادركننده نسبت به تصميم گيري درخصوص آنها اقدام كرد، گفت: در هر 
قشري، افرادي هستند كه از ش��رايط خاص كشور سوءاستفاده مي كنند، 
اما نبايد به خاطر عده اي قليل، تصميماتي اتخاذ كرد كه سايرين نيز از آن 

متضرر شوند.  

   مركز بين المللي تجارت:

اقتصادجهانبهعلتپاندميکرونا
۱۲۶میلیارددالرضررکردهاست

تحقيق جديد مركز بين المللي تجارت )آي تي سي( نشان داد كه 
تجارت بين المللي در ۲۰۱۹ افت كرده است و در اوايل ۲۰۲۰ با تأثير 
پاندمي كرونا كه از چين آغاز ش�د، اين افت تش�ديد شده است. 
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودي، طبق اين تحقيق صادرات چين 
در ماه فوريه ۲۱درصد نسبت به س��ال قبل كاهش يافت. در حالي كه 
اين صادرات در ماه مارس اندكي بهبود يافت، اما پاندمي باعث ش��ده 
بود كه صادرات ساير كشورها به شدت افت كنند.  داده ها نشان داد كه 
صادرات اتحاديه اروپا و امريكا به ترتيب ۸ و ۷ درصد نس��بت به سال 
قبل كاهش يافته اند.  طبق اعالم آي تي س��ي سه مركز تجارت جهان 
)چين، امريكا و اتحاديه اروپا( ۶۳ درصد واردات مربوط به زنجيره تأمين 
جهاني را به عهده دارند. تخمين زده مي شود اختالل جهاني در واردات 
توليدكنندگان باعث ضرر ۱۲۶ ميليارد دالري شود. بيش از ۵۵ درصد 

شركت هاي كوچك و متوسط آسيب جدي ديده اند.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 
5173246تأمين سرمايه اميد

33810592معادن بافق 
492382344بهنوش ايران 

15956759همكاران سيستم
16895284س.صنايع شيميايي ايران

14295680سيمان هرمزگان 
838733201پتروشيمي پارس

1238065895صنايع شيميايي سينا
263-25900سرمايه گذاري ساختمان ايران

829393949صنايع جوشكاب يزد
18902518پتروشيمي جم
13800381آلومينيوم ايران 

7880130ملي صنايع مس ايران  
876-86413شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

13091623سرمايه گذاري ملي ايران 
16700429توليدمحورخودرو

8670411محورسازان ايران خودرو
314051495كابل البرز

15099123كمك فنرايندامين 
783023728لنت ترمزايران 

13606647صنايع شيميايي فارس 
1400-35600نفت بهران 

6900142سرمايه گذاري سپه 
657363130فراورده هاي نسوزايران 

224541069نيرومحركه 
6753321بانك كارآفرين 

42997209كشت وصنعت چين چين
458492183سيمان بهبهان 

7666365كمباين سازي ايران 
9679278آهنگري تراكتورسازي ايران 

11433544الكتريك خودروشرق 
6154107سرمايه گذاري توسعه ملي 

9200177سيمان شمال 
8557407مخابرات ايران

240561145شهد
3330158س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

4252201سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
5496217گروه بهمن 

6711319سرمايه گذاري بهمن 
79-6850تأمين سرمايه نوين

گران تمام ش�دن قيم�ت كاالي داخل�ي باعث افزاي�ش قاچاق و 
نبود رقابت پذيري مي ش�ود، م�ا مي توانيم تعرفه ها را هوش�مند 
كنيم. طب�ق آمار س�تاد قاچ�اق كاال س�االنه ۲/۵ميلي�ارد دالر 
قاچاق پوش�اك در كش�ور وجود دارد، اي�ن ميزان قاچ�اق برابر 
ب�ا ايج�اد بي�ش از ۷۰۰تا۸۰۰ه�زار نفر ش�غل در كش�ور اس�ت. 
رضا تازيكي، مدير اجراي��ي طرح ملي تكاپو وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينك��ه در حال حاضر حدود 
۵۵۰هزار نفر در صنعت پوشاك مشغول كار هستند، گفت: به رغم اينكه 
ما جز سه كشور توليدكننده پوشاك هستيم، فقط ۵۰درصد پوشاك 
كشور در داخل توليد مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه ۵۰درصد پوشاك 
كشور وارداتي است، اظهار داشت: بيش از ۹۷ درصد كارگاه هاي توليد 
پوشاك كوچك هستند و تنها ۳ درصد آنها باالي ۱۰۰نفر و فقط يك 

كارخانه باالي هزار نفر در اين زمينه در كشور وجود دارد. 

تازيكي افزود: گران تمام شدن قيمت كاالي داخلي باعث افزايش قاچاق و 
عدم رقابت پذيري مي شود، ما مي توانيم تعرفه ها را هوشمند كنيم. طبق 
آمار ستاد قاچاق كاال ساالنه ۲/۵ميليارد دالر قاچاق پوشاك در كشور 
وجود دارد كه اين ميزان قاچاق برابر با ايجاد بيش از ۷۰۰تا۸۰۰هزار نفر 
شغل در كشور است.  وي درباره وضعيت پوشاك در كشور گفت:پوشاك 
هم تحت تأثير كرونا آس��يب ديدند، اما از فروردين ماه اكثر واحدهاي 
توليدي فعاليت خود را ش��روع كردند و تعدادي از واحدهاي توليدي 
پوش��اك نيز خط توليد خود را به سمت توليد ماس��ك و لباس ها اتاق 
عمل و بهداشتي و ضدعفوني كننده هدايت كردند.  تازيكي با بيان اينكه 
صنعت پوشاك با ظرفيت كم  مشغول فعاليت هستند، گفت: افزايش 
قيمت در خرج كارهاي پوشاك، پارچه، دكمه، انواع نخ مشكالتي را براي 

اين صنعت ايجاد كرده است، اما واحدهاي توليد فعال هستند. 
 مدير اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت كار گفت: در راس��تاي حمايت 

تسهيالتي دولت، بس��ياري از واحدها براي حفظ بنگاه خود تقاضاي 
تسهيالت داشتند. متولي كنترل قاچاق پوشاك س��تاد قاچاق كاال و 
سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صمت است.  تازيكي با بيان اينكه در 
راستاي سياست هاي مداخله توسعه اي اقداماتي را براي صنعت پوشاك 
انجام داده ايم، گفت: در اين راس��تا بحث را ه  اندازي خدمات پوشاك، 
ارتقاي مهارت و اتصال به بازار را دس��تور كار داري��م. منابع اعتباري و 
محل آن تأمين شده و تا شش ماه ديگر  اين مركز راه اندازي خواهد شد. 
بهترين تجهيزات صنعتي براي پوشاك در مركز پوشاك براي تربيت 
نيروي ماهر در صنعت پوشاك طراحي شده است؛ از رنگرزي، دوخت 
و مديريت، اين مركز اين كار را انج��ام مي دهد. ضمناً اتصال به بازار در 
سطح داخلي و بين المللي فراهم است و بعد از اينكه راه اندازي شد، افراد 
مي توانند مراجعه كنند و در س��طح مبتدي تا پيشرفت آموزش هاي 

الزم را ببينند. 

امكان ايجاد ۷۰۰ هزار شغل با كنترل قاچاق پوشاك 
   پوشاک

رضا دهشيری |  جوان

باالتري�ن مي�زان ف�روش ارز در س�امانه 
ش�د.  ثب�ت  گذش�ته  هفت�ه  ط�ي  نيم�ا 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براس��اس 
گزارش هاي دريافتي از س��امانه نيم��ا، از ابتداي 
امسال تا روزگذش��ته معادل ۳/۳ ميليارد يورو در 
سامانه نيما ارز فروخته شده اس��ت. در اين ميان 
باالترين ميزان فروش ارز در هفته قبل )۹۹/۳/۳۱ 

الي ۹۹/۴/۵( انجام شده است. 
بر اين اس��اس ميزان فروش ارز در س��امانه نيما 
طي هفته گذشته معادل ۴۲۹ ميليون يورو بوده 
كه ضمن رش��د ۹۲درصدي نسبت به هفته قبل، 

نش��انگر افزايش قابل توجه ميزان ف��روش ارز در 
سامانه نيماس��ت. نظام يكپارچه  معامالت ارزي 
)سامانه نيما( با هدف تسهيل تأمين ارز راه اندازي 
شده و با استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( 
و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز متناس��ب با 
نياز هاي خود نس��بت به انجام عملي��ات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند؛ بنابراين سامانه 
نيما محل تأمين ارز كاال هاي وارداتي به كش��ور و 
بازار ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و 
حجم و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرآيند 

تعيين نرخ ارز نقشي تعيين كننده دارد. 

رکوردفروشارزدرسامانهنیماشكستهشد
خبر

زنجيره تأمي�ن قطع�ات پ�روژه K۱3۲ ايران 
خ�ودرو متش�كل از هم�كاري ۱۵۰ش�ركت 
قطعه س�از بود كه منجر به توليد داخلي بيش 
از ۹۰درص�د قطعات اين خودرو ش�ده اس�ت. 
دبير انجمن قطعه سازان در مصاحبه با خبرگزاري 
صدا و سيما، با اعالم اين خبر افزود:k ۱۳۲خودرويي 
است كه قرار بود به كمك خارجي ها ساخته شود، 
اما به دليل تحريم ها، اتفاق بزرگي كه افتاد اين بود 
ما توانس��تيم بر توان داخلي تكيه كنيم و پس از 
چندين س��ال مبارزه با تحريم ها، درصد بااليي از 
خودكفايي را در توليد قطع��ات پروژه K۱۳۲ در 

داخل كش��ور ايجاد كنيم.  مازيار بيگلو گفت: در 
حال حاضر بيش از ۱۵۰ ش��ركت قطعه س��از در 
زنجيره تأمين پروژه K۱۳۲ وجود دارد كه حدود 
۳هزار قطعه اين خودرو را در داخل كش��ور توليد 
مي كنند، قطعاتي كه بس��ياري از آنها در ش��روع 
كار نه مواد اولي��ه اش وجود داش��ت و نه فناوري 
ساختش، اما حاال ما توانايي توليد آنها را به دست 
آورديم.  دبير انجمن قطعه س��ازان كش��ور افزود: 
درصد اندكي از قطعات اين پروژه كه وارد مي شود، 
نه به دليل نبود امكان توليد بلكه به دليل نبود مواد 

اوليه آن قطعات است.

K۱۳۲همكاري۱۵۰قطعهسازدرتولیدپروژه


