
اصناف اعم از توليدي و توزيعي در دولت روحاني 
بيشترين هزينه را پرداختند، به ويژه در يک سال 
و نيم اخير كه با ش�يوع ويروس كرونا هفته ها و 
ماه ها صن�وف مختلف تعطيل ش�دند و كاهش 
تقاضا و ركود در خريد و فروش به شدت اين قشر 
از جامعه را متضرر كرد. سال گذشته از تسهيالت 
۱۲درصدي كرونايي دولت، فق�ط 6/7درصد از 
صنوف اس�تفاده كردند و امس�ال نيز در حالي 
پرداخت اين تس�هيالت رس�انه اي شده كه هم 
س�ايت ثبت نام دچار اختالل اس�ت و هم اينكه 
بسياري از بانک ها از پرداخت آن بي اطالع هستند. 
اصناف مختلف توليدي و توزيعي در ۱۶ماه گذشته 
به دليل حمايت هاي اندك دولت و تعطيلي هاي پي 
در پي ناشي از شيوع ويروس كرونا به شدت متضرر 
ش��دند. صنوفي كه در زمان انتخ��اب دولت تدبير، 
برخي اسپانسر مالي شدند و به اميد رونق در كسب 
و كار هزينه پرداختند، اكنون نس��بت به پرداخت 
تسهيالت جديد كرونايي همچنان نااميد هستند و 

رسانه اي كردن پرداخت اين تسهيالت را صرفاً »شو« 
انتخاباتي مي دانند. تابستان سال گذشته، صنوف به 
دليل تعطيلي هاي اس��فند و فروردين ماه به شدت 
دچار آسيب شدند. دولت با تصويب پرداخت وام به 
صنوف آسيب ديده و اطالع رساني هاي گسترده از 
سوي رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
سخنگوي دولت و رؤساي اصناف از كمك هاي مالي 
به صنوف توليدي و توزيعي خبر دادند و براي ثبت نام 
در سامانه »كارا« و معرفي به بانك ها تشويق كردند. 
در همان زمان صنوف بسياري در اين سامانه ثبت نام 
كردند، اما به داليل نامعلوم درخواست شان رد شد و 
به بانك ها معرفي نشدند و برخي كه معرفي شدند نيز 

در نيمه راه، پشيمان شده و پيگيري نكردند. 
   تسهيالت كرونايي مورد استقبال قرار نگرفت 
نايب رئيس اتاق اصناف كش��ور اس��تقبال اصناف 
را از اين تس��هيالت در سال گذش��ته بسيار ناچيز 
دانس��ته و مي گويد: »اين تسهيالت س��ود بااليي 
داش��ته و كارآم��دي الزم را نداش��ت. از داليل اين 

ناكارآمدي مي توان به ميزان س��ود باال، كوتاه بودن 
زمان بازپرداخت و نبود زمان تنفس در اين تسهيالت 

اشاره كرد.«
جالل الدي��ن محمد ش��كريه مي افزاي��د:  »بخش 
خصوص��ي معتقد بود كه اين تس��هيالت با س��ود 
۱۲درصدي خس��ارات ناش��ي از كرون��ا را جبران 
نمي كند. در زمان كرونا و نيز با افزايش نرخ ارز صنوف 
با مشكالت بسياري رو به رو ش��د و برخي از صنوف 

سرمايه هايشان به يك پنجم تقليل پيدا كرد.«
نايب رئيس اول اتاق اصناف اي��ران تأكيد مي كند:  
»بسياري براي دريافت تسهيالت كرونايي ثبت نام 
نكردند و بسياري ديگر هم در ميانه فرآيند دريافت 
وام با مش��كالتي مواجه ش��ده و اين تس��هيالت را 
دريافت نكردند تا جايي كه بر اساس آخرين اطالعات 

رسمي، تنها ۶/7 درصد دريافت كرده اند.« 
وي مي افزايد:»براس��اس نتايج نظرس��نجي اتاق 
اصناف اي��ران از اصن��اف بزرگ تري��ن عامل  عدم 
استقبال از اين تسهيالت، »متناسب نبودن ميزان 

تسهيالت با خسارات وارده« بوده است. همچنين 
»درخواس��ت وثايق بانك ها«، »تأخير در عملياتي 
شدن وعده دولت در پرداخت وام« و »باالبودن سود 
نرخ تسهيالت« عمده ترين داليل عدم استقبال از 
تسهيالت دولت براي كسب و كارهاي آسيب ديده 

از كرونا بوده است.«
شكريه تصريح مي كند: »به اين ترتيب، نتايج اين 
نظرس��نجي گواه از آن دارد كه تع��داد كمي از اين 
تسهيالت اس��تقبال كرده اند، اما س��اير افرادي كه 
ثبت نام نكرده اند، متنعم نيستند؛ بلكه تعداد قابل 
توجهي از دريافت اين تسهيالت و تأثير آن بر كسب 
و كار خود نااميد هستند. ما معتقديم كه سود اين 
تسهيالت - كه ۱۲درصد اس��ت-  بايد تك رقمي 
تعيين و تنفس قابل توجهي ب��راي بازپرداخت آن 

گذاشته مي شد.«
تالش خبرنگار »جوان« براي تهيه گزارش از ميزان 
پرداخت تسهيالت به صنوف آسيب ديده از كرونا تا 
لحظه تنظيم گزارش بي نتيجه مان��د و فقط بانك 
س��امان از پرداخت 7۲۳ هزار ميلي��ون ريال تا ۲۵ 
آبان۹۹ خبر داد. براس��اس گزارش اين بانك، اين 
تس��هيالت 7۳7 فقره بوده و ه��زار و ۳7۶ پرونده 
نيز تشكيل ش��ده، اما اطالعاتي مبني بر پرداخت 
تسهيالت به اين پرونده ها هنوز تكميل نشده است. 

 تسهيالتي كه بانک ها از آن بي خبرند 
طي هفته گذشته معاون اقتصادي رئيس جمهور در 
يك نشست خبري از پرداخت تسهيالت كرونا در 
سال جاري خبرداد و ليست مشاغل آسيب ديده اي 
كه مي توانند از اين تس��هيالت اس��تفاده كنند، از 
سوي اتاق اصناف ايران اعالم شد. بيشترين آسيب 
در جريان شيوع كرونا مربوط به صنف آرايشگاه ها، 
تاالرهاي عروس��ي، توليدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك، كيف و كفش و قنادي ها بود و اين اصناف 
به نوعي در صف مقدم آس��يب هاي بيماري كرونا 

قرار دارند. 
وعده پرداخت تس��هيالت از س��وي نهاونديان در 
حالي است كه س��ايت ثبت نام دچار اختالل بود و 
متقاضيان امكان ثبت نام ندارند. ضمن اينكه ميزان 
و س��ود آن همچنان در ابهام قرار دارد و بانك ها نيز 
با اظهار بي اطالعي مي گويند: هنوز بخشنامه اي در 
اين خصوص دريافت نكرده اند. اين ناهماهنگي ها 
در حالي است كه برخي از اتحاديه ها به اعضاي خود 
اعالم كرده اند در صورت ني��از مي توانند با گرفتن 
معرفي نامه از اتحاديه به بانك ه��ا مراجعه و پرونده 

خود را تكميل كنند. 
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تسهیالت کرونایی دولت روی کاغذ ماند
تنها 6/7درصد اصناف در سال گذشته تسهيالت كرونايي دريافت كرده اند

به نام ایران به کام دیگران!
رئيس انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي گفت: مشكالت 
مرب�وط به نق�ل و انتقاالت مال�ي باعث ش�ده برخي فع�االن اين 
صنعت محصوالت خود را به كش�ورهايي مثل تركيه و ارمنستان 
مي برند و با ن�ام همان كش�ورها محص�والت را ص�ادر می كنند. 
بختيار علم بيگي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه موادش��وينده به 
كش��ورهاي منطقه، آس��ياي ميانه، كش��ورهاي عربي خليج فارس و 
تركيه صادر مي شود، اظهار كرد: با توجه به مشكالت مربوط به نقل و 
انتقاالت مالي ناشي از تحريم ها و نبود بانك هاي بين المللي، فعاالن اين 
صنعت در مواردي براي دريافت وجوه صادرشده محصوالت خود را به 
كشورهايي مثل تركيه و ارمنستان مي برند و از آنجا صادر مي كنند. به 
عبارت دقيق تر به گفته وي، توليدكنندگان محصول خود را با اتيكت 

جديد و به اسم كشورهاي خارجي صادر مي كنند. 
علم بيگي با بيان اينكه بخشي از صادرات به اسم ايران انجام نمي شود، 
تصريح كرد: بنابراين حجم بخشي از صادرات هم كه به نام ايران انجام 
مي شود، كم اس��ت. وي صادرات موادشوينده را در س��ه ماهه پاياني 
سال گذشته حدود ۱۱۵ميليون دالر عنوان كرد. رئيس انجمن صنايع 
شوينده، آرايشي و بهداشتي در پايان با بيان اينكه صادرات موادشوينده 
سال گذشته براي يك دوره كوتاه ممنوع شده بود، خاطرنشان كرد: از 

شب عيد مجدداً اجازه صادرات صادر شد. 

 واریز 7600 میلیارد تومان 
از سوی  متقاضیان طرح ملي مسكن

مديرعام�ل بانک مس�كن از واريز 7 ه�زار و 600 ميلي�ارد تومان 
آورده ط�رح ملي مس�كن توس�ط متقاضي�ان خب�ر داد و گفت: 
تاكنون ۲هزار ميلي�ارد تومان به پروژه ها اختصاص يافته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، محمود ش��ايان با اشاره به افزايش سقف تسهيالت 
ساخت مسكن گفت: در زمان حاضر سقف تسهيالت ساخت مسكن به 
روش هاي معمول ۲00ميليون تومان به ازاي هر واحد مسكوني است 
كه امسال سقف تسهيالت مسكن براي سازندگاني كه از فناوري هاي 
نوين در فرايند ساخت استفاده كنند، بيش از دو برابر و به 4۵0 ميليون 

تومان افزايش پيدا كرده است. 
وي ادامه داد: از انبوه سازان درخواست مي كنم با توجه به شكاف عرضه 
با تقاضاي مسكن از اين تسهيالت ويژه بانك مسكن بهره ببرند تا بتوانيم 

به تدريج عقب ماندگي هاي توليد مسكن در كشور را جبران كنيم. 
شايان درباره ميزان عقب ماندگي عرضه از تقاضاي مسكن طي سال هاي 
گذشته گفت: در حالي ساالنه بايد حداقل يك ميليون واحد مسكوني 
در كشور ساخته و توليد مي شد، اما طي سال هاي گذشته اين ميزان به 

كمتر از 400 هزار واحد رسيده است. 
مديرعامل بانك مس��كن افزود: در اين راستا افزايش سقف تسهيالت 
س��اخت براي واحدهاي داراي فناوري نوين به 4۵0 ميليون تومان به 
ازاي هر واحد مسكوني، مشوق بانك مسكن براي تحريك سمت عرضه 

است و اين يك فرصت مناسب براي انبوه سازان خواهد بود. 
شايان درباره مشاركت بانك در تأمين ملي پروژه هاي سراسري گفت: در 
اين حوزه بانك مسكن در قالب برنامه اقدام ملي مسكن نسبت به تأمين 

مالي تعدادي از واحدهاي مسكوني اقدام كرده است. 
وي گفت: در اين زمينه متقاضيان براي اينكه بتوانند از ابتدا در پروژه 
مشاركت داشته باشند 40 ميليون تومان س��هم الشركه خود را واريز 
كردند كه تاكنون بيش از 7۶ هزار ميليارد ريال از سهم آورده متقاضيان 

توسط ۱80 هزار و ۶4۳ نفر واريز شده است. 
مديرعامل بانك مسكن ادامه داد: از منابعي كه از سوي متقاضيان براي 
ساخت مسكن ملي واريز شده، تاكنون نزديك به ۲0 هزار ميليارد ريال 
از اين منابع مردم به پروژه ها اختصاص يافته است. ضمن اينكه حدود 
۱، ۱۱4 ميليارد ريال از منابع مالي بانك تزريق شده است. شايان با بيان 
اينكه استقبال خوبي از اين طرح شده است تأكيد كرد: بانك مسكن به 
تعهدات خود پايبند اس��ت و اميدواريم بتوانيم در بازه زماني مشخص 

واحدهاي مسكن ملي تكميل و به متقاضيان واگذار شود. 

سهام آسیا اقیانوسیه نوسان کرد
سهام آسيايي در معامالت ديروز در حالي نوسان كردند كه در گزارشي 
اعالم شد داده هاي صادرات ماهانه ژاپن كم تر از حد انتظار بوده است. 
به گزارش سي ان بي س��ي، جامع ترين ش��اخص سهام آس��يا اقيانوسيه 
ام اس سي آي بدون سهام ژاپن 0/48 درصد افت كرد و نيكي ژاپن 0/۳۹ 
درصد پايين آمد. در ب��ازار چين، كامپوزيت ش��انگهاي 0/77 درصد از 
ارزش خود را از دس��ت داد و هانگ س��نگ هنگ كنگ 0/۲۳ درصد افت 
كرد. اي اس اكس اس��تراليا 0/۱۳ درصد رشد كرد و كوسپي كره جنوبي 
0/۶0 درصد باال آمد. در بازار ارز، شاخص دالر به باالترين سطح يك ماهه 
۹0/۶77 واحد رسيد. نرخ برابري دالر با ين ژاپن به ۱0۹/80 واحد رسيد. 

قیمت جهاني طال باز هم افت کرد
قيم�ت جهان�ي ط�ال در معام�الت دي�روز تح�ت تأثي�ر تقويت 
دالر و رس�يدن آن ب�ه باالتري�ن س�طح ي�ک ماه�ه پي�ش 
از اج�الس ف�درال رزرو، ب�ه اف�ت دي�روز خ�ود ادام�ه داد. 
به گزارش سي ان بي س��ي، قيمت خريد نقدي هر اونس طال در بورس 
لندن، اسپات گلد تا ساعت 7:۳0 به وقت تهران، 0/۲۲ درصد افت كرد 
و به ۶۶.۱,8۵4 دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا 
هم كه ديشب 0/۵ درصد افت كرده بود، بدون تغيير در40.۱,8۵۶ دالر 
باقي مان��د. بازارهاي مال��ي جهان در انتظ��ار بياني��ه پاياني اجالس 
سياست گذاري فدرال رزرو هستند و دالر در اين ميان به باالترين سطح 
يك ماهه رسيده است. تقويت دالر قيمت طال را براي دارندگان ارزهاي 

غيردالري گران تر كرده و تقاضا براي خريد آن را پايين مي آورد.

 هشدار سازمان حفظ نباتات 
براي مبارزه به موقع با آفات

س�ازمان حف�ظ نبات�ات كش�ور ب�ه كش�اورزان در م�ورد 
مب�ارزه ب�ه موق�ع ب�ا آف�ات ب�ه دلي�ل خشكس�الي در س�ال 
زراع�ي ج�اري و جلوگي�ري از خس�ارت ها هش�دار داد. 
مديركل دفتر پيش آگاهي س��ازمان حفظ نباتات كشور گفت: امسال 
به دليل شرايط خشكسالي، كش��اورزان بايد گوش به زنگ باشند تا به 
محض آن كه كارشناسان سازمان حفظ نباتات زمان مبارزه با آفات را 
اعالم كردند، اقدام كنند. اكبر آهنگران افزود: اگر كش��اورزان به موقع 
با آفات مبارزه كنند، در نس��ل هاي بعدي با جمعيت كمتري از آفات 
مواجه مي شوند و در غير اين صورت جمعيت آفات در اراضي زير كشت 
افزايش خواهد يافت. وي در مورد محصول پنبه گفت: ما هر سال با كرم 
غوزه پنبه مواجه هستيم و امسال به دليل شرايط كم آبي قطعاً اين آفت 
جمعيت بيشتري خواهد داش��ت. مديركل دفتر پيش آگاهي سازمان 
حفظ نباتات كشور بر مبارزه كشاورزان با نسل اول كرم غوزه پنبه تأكيد 
كرد و با اشاره به آفات ساير محصوالت كشاورزي اذعان داشت: اگر با 
آفت چوبخوار پسته و كرم س��يب نيز به موقع مبارزه نشود، اين باغات 
دچار خسارت مي شوند. آهنگران گفت: بس��يار مهم است كه امسال 

كشاورزان در مبارزه با آفات، زمان را از دست ندهند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
23,500270البراتوارداروسازيدكترعبيدي

190-16,250آلومينيومايران
420-19,920كاشيالوند

193-3,669داروسازيامين
34,5401,640معدنيامالحايران

14,23060آسانپرداختپرشين
14,500380سراميكهايصنعتياردكان

1,990-37,940آبسال
18-1,708بيمهآسيا

30-9,100سرمايهگذاريآتيهدماوند
530-10,770آهنگريتراكتورسازيايران

4,636165سرمايهگذاريپرديس
144-2,746سايپاآذين
2,110-40,230معادنبافق

890-17,340مسشهيدباهنر
42-3,912بيمهالبرز

90-3,753سرمايهگذاريبوعلي
120-8,200باما

170-6,770سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
860-23,640گروهصنعتيبارز

191-4,193بيمهدانا
37-1,789بهسازكاشانهتهران

10,220-194,360سايراشخاصبورسانرژي
3,210-61,010بهنوشايران

470-21,200فجرانرژيخليجفارس
50-1,224گروهبهمن

83-1,650سرمايهگذاريصنعتبيمه
8,31030بانكخاورميانه

38-3,800بانكملت
1,070-20,420بينالملليمحصوالتپارس

600-42,540پتروشيميبوعليسينا
1,200-22,920بورساوراقبهادارتهران

2,630-49,980گروهصنعتيبوتان
51-2,649بانكپارسيان
15,19010بانكپاسارگاد

23,6400پستبانكايران
1,9800بانكصادراتايران

88-1,950بينالملليتوسعهساختمان
39-2,181بانكتجارت

130-8,150بيمهما
630-11,990چرخشگر

920-17,610كشتوصنعتچينچين
151-4,030توليديچدنسازان

30-23,180معدنيوصنعتيچادرملو
23,2100معدنيوصنعتيچادرملو

280-5,550سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
360-7,030كمباينسازيايران

75,5801,720كربنايران
340-27,680داروسازيابوريحان

17,750190دادهپردازيايران
570-11,300البرزدارو

750-14,440داروسازيزاگرسفارمدپارس
1,840-88,490داروپخش)هلدينگ

440-37,130داروسازيفارابي
780-14,970داروسازيجابرابنحيان

97-4,125داروسازيكوثر
160-21,000داروييلقمان
112,7805,370معدنيدماوند

890-17,040دودهصنعتيپارس
1,400-26,640داروسازياسوه
770-42,130درخشانتهران
26,600350داروييرازك
380-14,220سبحاندارو

140-17,820داروسازيسينا
700-13,950گروهداروييسبحان

37,290160سرمايهگذاريداروييتامين
5,92080داروسازيزهراوي

60-5,080تجارتالكترونيكپارسيان
13,880140فوالدآلياژيايران

27,5101,310فوالداميركبيركاشان
1,240-11,190فيبرايران

970-20,980فوالدخراسان
100-14,960فوالدخوزستان

2,000-38,010فنرسازيزر
90-9,760فوالدمباركهاصفهان

270-5,240فروسيليسايران
25,4001,050فرآوريموادمعدنيايران

600-27,820غلتكسازانسپاهان
23,090490فرآوردههايتزريقيايران

30,800160پديدهشيميقرن
203-4,950گروهصنايعبهشهرايران

170-10,210سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
10,39010سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

3,950-35,580كارخانجاتقندقزوين
29-1,920قطعاتاتومبيلايران

1,770-33,660قندلرستان
7,090-134,820گروهصنعتيملي)هلدينگ
15,670530معدنيوصنعتيگلگهر

2,38147گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
3,900-35,110گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

360-7,450گلتاش
231-4,391حملونقلبينالملليخليجفارس

530-18,400شركتارتباطاتسيارايران
200-5,800حفاريشمال
1,020-19,460حملونقلتوكا

420-8,140دادهگسترعصرنوين-هايوب
820-15,700ايرانارقام

390-7,450سرمايهگذارياعتبارايران
23-2,015ايرانخودرو

149-4,074سرمايهگذاريخوارزمي
5,49020خدماتانفورماتيك

250-7,590بيمهپارسيان
8,570150گروهپتروشيميس.ايرانيان

820-15,770ايراندارو
470-9,080جامدارو

17,680-336,020صنايعجوشكابيزد
68,500410پليپروپيلنجم-جمپيلن

1,470-28,020بورسكااليايران
2,850-54,150كابلالبرز

194-3,696گروهصنايعكاغذپارس
560-30,300صنايعخاكچينيايران

19,660-373,620خوراكدامپارس
132-4,080فنرسازيخاور

8,840-168,080پارسخزر
240-8,160كاشيوسراميكحافظ

21,150260سيمانخوزستان
540-10,410الكتريكخودروشرق

900-20,510كيميدارو
920-17,670لبنياتكالبر

870-47,100توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
960-18,290سرمايهگذاريكشاورزيكوثر

6,110-116,110كاشيپارس
2,75317بانككارآفرين

1,010-19,240ايركاپارتصنعت
38,050120صنعتغذاييكورش
840-60,110پتروشيميخراسان

117-2,590كارتنايران
640-12,180كاشيسعدي

370-13,800كشتيرانيجمهورياسالميايران
390-14,430كالسيمين

650-12,480صنايعكاغذسازيكاوه
250-17,850فوالدكاوهجنوبكيش
100-18,000فوالدكاوهجنوبكيش

10-13,510توليديفوالدسپيدفرابكوير
320-12,010كويرتاير
630-12,010لعابيران

2,540-48,440لنتترمزايران
540-10,390ليزينگايرانيان

2,598123ليزينگكارآفرين
1,140-21,850ليزينگخودروغدير

900-17,200لولهوماشينسازيايران
1,460-27,850لبنياتپاك

42-3,885ليزينگپارسيان
1,090-9,900ليزينگصنعتومعدن

7,28060تامينسرمايهلوتوسپارسيان
470-8,960ليزينگايران

70-7,890توسعهمعادنوفلزات
1,600-30,400كشاورزيودامپرويمگسال

340-11,940گروهمپنا)سهاميعام(
106-2,025ماشينسازياراك

220-5,190محورسازانايرانخودرو

معاون مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي 
با بيان اينكه تا چندي پيش در يک سيكل معيوب 
صنايع مصرف كنن�ده گن�دم دوروم ارز 4 هزار و 
۲00 توماني درياف�ت و محصول نهاي�ي را صادر 
مي كردند، اظهار كرد: با حذف ارز دولتي از واردات 
اين نوع گندم، صنايع معترض شده و مدعي كمبود 
آن هس�تند، در حالي كه در يک ق�رارداد هفت 
س�اله تمام نياز آنها در داخل تأمين خواهد شد. 
با نزديك شدن به ماه هاي پاياني دولت، برخي از صنايع 
فرصت طلب براي امتياز گي��ري از دولت دندان تيز 
كرده اند. از درخواست افزايش قيمت توليد كنندگان 
تن ماهي گرفته تا صنايع لبني، مرغداران و شوينده ها 
همگ��ي ب��ا بهانه جويي ب��ه دنبال افزاي��ش قيمت 
هستند، زيرا بيم دارند تا مستقرشدن دولت جديد 
درخواست هاي افزايش قيمت اين صنايع به تعويق 
بيفتد و متضرر شوند. اين بار نوبت به صنايع ماكاراني 
و برخي از توليدكنندگان نان هاي حجيم و صنعتي 

رسيده است. 
اخيراً انجمن صنفي ماكاروني ايران از كمبود گندم 
دوروم خبر داده و گفته است: پيش بيني ما اين است 
كه كمبود گندم تأثير خود را در آينده نزديك بر توليد 
و بازار بگذارد و ما شاهد تنش هاي مشابه بازار روغن 
و مرغ باش��يم. به عبارت ديگر اين صنايع نيز در اين 
ماه هاي آخر با ايجاد شايعه و داد و قال درخصوص نبود 
گندم دوروم و هشدار براي افزايش قيمت ها به دنبال 

امتيازات جديدي از دولت تدبير هستند. اين سخنان 
در حالي است كه سهراب س��هرابي، معاون مجري 
طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزي، در گفت وگو با 
ايلنا معتقد است: نياز صنايع به گندم دوروم در داخل 

تأمين است و كمبودي وجود ندارد. 
وي اظهار كرد: در يك قرارداد هفت ساله با انجمن هاي 
توليدكنن��ده ماكارون��ي ك��ه اصلي تري��ن صنايع 
مصرف كننده گندم دوروم هستند نياز ۱00درصدي 

آنها از داخل تأمين خواهد شد. 
سهرابي با بيان اينكه قرارداد تأمين گندم دوروم در 
قالب »طرح كشاورزي قراردادي« هم اكنون در حال 
انجام است، گفت: بر اساس اين طرح، كشاورزان طرف 
قرار داد متعهد شده اند هر ساله ۱88 هزار تن گندم 

دوروم توليد و تحويل كارخانه هاي ماكاروني دهند. 
به گفت سهرابي، اين ميزان گندم دوروم پاسخگوي 
بازار مصرف داخلي اس��ت. وي مي��زان خريد گندم 

دوروم از كشاورزان و تحويل آن به صنايع تا امروز را 
74 هزار تن اعالم كرد. 

سهرابي توليد كشور را متناسب با مصرف داخلي به 
رغم خشكسالي دانست و افزود: برآورد ما اين است كه 
امسال نيز به همان ميزان سال گذشته گندم دوروم در 

كشور توليد و به صنايع تحويل داده شود. 
اين مسئول ميزان توليد گندم دوروم در سال گذشته 
را تا ۱۳0 هزار تن اعالم كرد و گفت: با توجه به اينكه 
همچنان برداش��ت گندم دوروم ادام��ه دارد امكان 

افزايش ميزان توليد تا ۱80 هزار تن وجود دارد. 
سهرابي تصريح كرد: البته صنايع براي توليد محصول 
از آرد كامل گندم دوروم استفاده نمي كنند و درصدي 
از آرد گن��دم معمولي مخلوط مي ش��ود. وي انتقاد 
صنايع مصرف كننده گندم دوروم را مربوط به حذف 
ارز 4 هزار و ۲00 توماني براي واردات گندم دانست 
كه امكان صادرات و سود سرش��ار از اين طريق را از 

صنايع گرفته است. 
س��هرابي يادآور ش��د: تا قبل از ح��ذف ارز دولتي از 
واردات گندم دوروم، صنايع ارز 4 هزار و ۲00 توماني 
را دريافت و با گن��دم وارداتي محصول توليد و صادر 
مي كردند و از اين طريق سود خوبي عايدشان مي شد. 
وي ادامه داد: در حال حاضر واردات هر كيلوگرم گندم 
دوروم براي صنايع 7 تا 8 هزار تومان تمام مي شود و 
اين قيمت ديگر مثل گذش��ته صادرات را برايشان 

سودآور نمي كند. 

واكنش وزارت جهادكشاورزي به ادعاي برخي صنايع

مدعيان کمبود گندم به دنبال دريافت ارز دولتي هستند

  صنعت

  گزارش 2

بهناز قاسمی
  گزارش یک

عضو كميس�يون صنايع و مجل�س درخصوص 
اعتراض فوالدسازان به مسئوليت هاي اجتماعي 
كه دولت به آنها تكليف مي كند، گفت: داش�تن 
مس�ئوليت هاي اجتماعي كه بهانه فوالدسازان 
ش�ده چقدر هزينه ب�راي آنها ايج�اد مي كند؟

مصطفی طاهری عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در گفت وگو با تس��نيم اظهار داش��ت: اين 
كميس��يون، طرحي را جهت عرضه كامل كاالهاي 
موجود در زنجيره فوالد در ب��ورس كاال به تصويب 
رسانده كه با اجراي آن، سياس��ت هاي يكپارچه بر 
كل بازار فوالد كشور حاكم خواهد شد و ديگر شاهد 

تبعيض در اين حوزه ها نخواهيم بود. 
طاهري ادامه داد: با ورود كل زنجيره توليد فوالد به 
بورس كاال از ابتدايي تري��ن مراحل توليد كه بخش 
محصوالت معدني است تا انتهايی  ترين بخش هاي 
توليد، كار قابل رصد و پيگيري خواهد بود. با اين روش 
حتي مي توان ميزان دقيق خاكبرداري و برداش��ت 
محصوالت معدني را رصد كنيم تا ببينيم چقدر از اين 

انفال مورد بهره برداري قرار گرفته است. 
وی افزود: در مرحله بعد مش��خص مي شود، چقدر 

گندله و سنگ آهن در اختيار چه كساني قرار گرفته، 
همچنين آمار دقيقي از ميزان گندله و سنگ آهن و 
آهن اسفنجي توليدشده و نيز ميزان توليد شمش 
و ورق فوالدي به دس��ت خواهد آمد و به  اين  ترتيب 
بازار شفاف شده و زير نورافكن تيزبين افكارعمومي، 
كارشناسان و مسئوالن قرار خواهد گرفت و فساد و 

تخلف، مهار مي شود. 
  سياست واحد در كل زنجيره

اين عضو كميسيون صنايع و مجلس با اشاره به اينكه 
بايد با سياستي واحد به كل زنجيره توليد نگاه كرد تا 
حق هيچ بخشي ضايع نشود، گفت: غيرهدفمندبودن 
توزيع يارانه ها به خصوص در صنعت فوالد باعث شده تا 
در وضعيتي ناخوشايند، بخش مربوط به حقوق مردم 
ارزان فروشي شود، اما بخش مرتبط با منافع گروهي 
خاص، گران فروش��ي صورت گيرد كه ورود كل اين 
زنجيره به بورس و كشف قيمت ها برمبناي عرضه و 

تقاضاي واقعي بازار به اين معضالت پايان مي دهد. 
عضو كميسيون صنايع و مجلس با اشاره به اينكه در 
بازار برخي محصوالت مصرف زياد است، اما توليد كم 
است، يادآور شد: در اين ميان بازار سياه هايي ايجاد 

شده كه به دليل اشتباه در روند قيمتگذاري، عده اي 
محصوالت را خريداري و به انبارهاي خود مي فرستند. 
همچنين بعضي ش��ركت ها با تبادل و رابطه اي كه 
دارند بدون اينكه واقعاً توليدكننده يا مصرف كننده 
باشند به  عنوان دالل در بازار حضور پيدا مي كنند و 
سودهاي كالني مي برند كه تأكيد مي شود دليل بروز 
اين مشكالت، نبود شفافيت و عرضه كامل فوالد در 

بورس بوده است. 
  مطالبه غيرمنطقي و ناممكن فوالدسازان

نماينده زنجان در مجلس با بيان اينكه محصوالت 
معدني با عرض��ه در بورس به طور طبيعي با رش��د 
قيمت مواجه ش��ده يادآور ش��د: امروز، بسياري از 
توليدكنندگان فوالد كه سودهاي مطلوبي مي بردند 
به عرضه س��نگ آهن در بورس اعتراض دارند. آنها 
مي خواهند كم��اكان، س��نگ آهن را ارزان بخرند و 
محصوالت توليدي خود را با قيمت جهاني بفروشند. 
وی معتق��د اس��ت: اگ��ر فوالدي ه��ا مي خواهند 
محصولش��ان را به قيم��ت جهاني بفروش��ند بايد 
محصوالت معدني را نيز به قيمت جهاني بخرند و اين 
منطقي و امكان پذير نيست، اول زنجيره كه متعلق به 

مردم است قيمت ثابت داشته باشد، ولي باقي زنجيره 
با قيمت جهاني عرضه شود. 

  رق�م ناچي�ز »مس�ئوليت هاي اجتماعي« 
در قياس با ارقام كالن رانتخواري

طاه��ري درخص��وص اعت��راض فوالدس��ازان به 
مس��ئوليت هاي اجتماعي كه دولت به آنها تكليف 
مي كند ني��ز تأكيد كرد: داش��تن مس��ئوليت هاي 
اجتماعي كه بهانه فوالدس��ازان شده، چقدر هزينه 
براي آنه��ا ايج��اد مي كن��د؟ هزينه »مس��ئوليت 
اجتماعي« فوالدسازان، بخش اندكي از رانتخواري 
كالن آنان است. اينكه مثالً، ۱00 ميليارد تومان رانت 
داشته باشند و كنار آن ۱0 ميليون تومان به چند نفر 
جهيزيه بدهند، آيا معادله متناسب و برابري است؟ 
چه كسي به آنها اجبار مي كند كه اين مسئوليت هاي 
اجتماعي را داشته باشد؟ آنها مي توانند مسئوليت هاي 
اجتماعي را قب��ول نكنند، ولي در ع��وض مطابق با 
نرخ هاي جهاني محصوالت موردنيازش��ان را تهيه 
كنند تا هم به مردم و هم به اقتصاد كش��ور، منفعت 
بيشتري برسد و مسئوليت هاي اجتماعي نيز بهانه 

دفاع از رانتخواري نشود. 

برخي فوالدسازان رانت میلیاردي مي گیرند، جهیزیه 10میلیوني مي دهند!


