
مديرعام�ل اتحادي�ه ش�ركت هاي تعاون�ي 
مس�افربري كش�ور از برخ�ورد با ش�ركت هاي 
گرانف�روش بلي�ت س�فر هاي اربعين خب�ر داد. 
 احمدرضا عامري در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري 
صداوس��يما گفت: به دلي��ل تردد يك س��ر خالي 
اتوبوس هاي زائران اربعين به سمت مرزهاي غربي 
و مبادي خروجي كشور، شركت هاي تعاوني مجوز 
افزايش قيمت بليت در ايام سفرهاي اربعين تا دو برابر 
قيمت قبل را دارند و با هرگونه فروش خارج از ضابطه 
و گرانفروش��ي برخورد قانوني مي كنيم.  مديرعامل 
اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري كشور با اشاره 
به اينكه حمل و نقل مسافري تنها بخشي بوده كه از 
سال گذش��ته تاكنون هيچ افزايش قيمتي را اعمال 
نكرده و همچنان با همان قيمت هاي مصوب س��ال 
گذشته خدمات خود را ارائه مي دهد، افزود: در ايام 
اربعين بليت اتوبوس به دليل تردد يك سر خالي، دو 
برابر مي شود و كف قيمت بليت اتوبوس براي اين ايام 
70 و س��قف آن 150 هزار تومان خواهد بود.  وي با 
اشاره به اينكه در اين ايام 16 هزار اتوبوس، 46 هزار 
س��واري كرايه و 45 هزار ميني  بوس در جابه جايي 
زائران از نقاط مختلف كش��ور ب��ه مقصد پايانه هاي 
مرزي مهران، شلمچه و چزابه فعالند، گفت: رانندگان 

كه خود جزو ارادتمندان س��االر ش��هيدان هستند 
مطمئناً به هيچ وجه قصد اجحاف و گرانفروشي به 
زائران اربعين را ندارند و اين افزايش قيمت به دليل 
پوشش هزينه هاي سفر يك س��ر خالي خودروها و 
با توجه به چند برابر ش��دن هزينه هاي اتوبوس ها از 

جمله الستيك، روغن و لوازم يدكي و البته ترافيك 
س��نگين مبادي خروجي و ماندن اتوبوس ها در اين 
ترافيك صورت گرفته است.  عامري تصريح كرد: با 
اين وجود مسافران و زوار عتبات عاليات مي توانند در 
صورت وجود هرنوع شكايت موضوع را به نمايندگان 

اتحاديه ها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
مستقر در تمام پايانه هاي مرزي و ترمينال ها منتقل 
كنند و ي��ا از طريق ش��ماره تلف��ن 66709032 با 
اتحاديه تعاوني هاي مسافري كشور در ميان بگذارند.  
وي تأكيد كرد: اگر شركت هاي تعاوني يا رانندگان از 
نرخ هاي مصوب و قانوني تجاوز كنند بدون اغماض 
با آنها برخورد قانوني مي كنيم.  وي همچنين درباره 
افزايش قيمت اتوبوس هاي دربستي يا در اختيار نيز 
گفت: اين افزايش قيمت نيز به دليل افزايش شديد 
قيمت دالر در چند ماه اخير رخ داده و به طور مثال 
در اتوبوس ه��اي VIP با 26 مس��افر از 22 ميليون 
تومان به حدود 30 ميليون تومان رس��يده اس��ت و 
رانن��دگان در اين ايام مكلف هس��تند طبق قرارداد 
منعقده همه سفرهاي زائران به شهرهاي زيارتي از 
جمله كاظمين، سامرا، نجف، كربال، كوفه، امامزاده 
سيدمحمد )ع( و ساير مكان هاي مندرج در قرارداد را 
انجام دهند.  به گفته مديرعامل اتحاديه شركت هاي 
تعاوني مسافربري كش��ور، كميته حمل و نقل ستاد 
مركزي اربعين مصوب كرده اس��ت ك��ه در ايام اوج 
ترافيك و س��فرهاي زائران اربعين نرخ فعلي مسير 
تهران - مهران از 38 ه��زار تومان به 76 هزار تومان 

افزايش يابد. 

اخيراً تشرهاي مقامات دولتي عليه صادركنندگان 
دولتي و خصوصي افزايش يافته و در آستانه روز 
ملي صادرات، اخباري مبن�ي بر غير واقعي بودن 
۳۰ درص�د آمار صادرات و گزارش�ات غير واقعي 
گمرك به منظور نمايش افزايش صادرات، منتشر 
شده است. اكنون اين س�ؤال مطرح است كه آيا 
دولت دروغ مي گويد ي�ا بخش خصوصي؟ دولت 
به دنبال آمارسازي و نمايش صعود صادرات است 
يا بخش خصوصي كه با كم اظهاري تالش مي كند 
از پرداخت ارز حاص�ل از صادراتش ف�رار كند؟
در حال��ي ك��ه در سياس��ت هاي جدي��د ارزي 
صادركنندگان مكلف ش��دند با قيم��ت نيمايي ارز 
صادراتي را به ب��ازار ثانويه تزريق كنند، تش��ر هاي 
رئيس جمهور و معاونانش نشان مي دهد كه همچنان 

اين فرايند با چالش روبه رو است. 
پ��س از آنك��ه رئيس جمه��ور در ش��هريور ماه در 
جشنواره ش��هيد رجايي انتقادهاي تندي را نسبت 
به صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به 
سامانه نيما تزريق نمي كنند مطرح و متخلفان را به 
تنبيه، عزل و معرفي به دادگاه تهديد كرد، معاون اول 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در 
مراسم هاي مختلف و در گفت و گو با رسانه ها از عدم 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توليد كنندگان گله 
كردند و دولت در مهرماه قانون جديد ديگري وضع و 

صادركنندگان را به دادن پيمان سپاري ارزي مكلف 
كرد. اين سياس��ت هاي ارزي كه بازارهاي صادراتي 
فعاالن بخش خصوصي را تهديد مي كرد اين روز ها به 

چالش جدي صادركنندگان تبديل شده است. 
اين نابساماني ها در شرايطي است كه سازمان توسعه 
تجارت و گمرك از افزايش صادرات در نيمه نخست 
امسال خبر مي دهند و صادركنندگان از كاهش آمار 
صادرات و از دس��ت رفتن بازار هاي صادراتي سخن 

مي گويند. 
  آمارهای ساختگی

در روزه��اي گذش��ته محم��د الهوت��ي، رئي��س 
كنفدراسيون صادرات در توييتي اعالم كرد: مدتي 
اس��ت صادركنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز 
مي كنند. كافيست آمار واردات و تخصيص ارز توسط 
بانك مركزي را بررسي كنند تا متوجه شوند حداقل 
70 درصد ارز صادرات در خدمت واردات بوده و آن 
30 درصد باقي مانده هم به دليل ارزش هاي غير واقعي 
گمركي است كه معموالً ابزاري براي نمايش افزايش 

صادرات بوده است.
به عبارت ديگر الهوتي با انتقاد از گله گذاري دولتي ها 
از صادركنندگان 30 درصداز آمار دولتی صادرات را 
دروغ مي داند و آن را آمار سازي گمرك اعالم مي كند. 
در اين ميان دولتي ه��ا نيز بخش خصوصي و دولتي 
را به كم اظهاري در آمار صادرات  و يا عدم بازگشت 

ارزهای صادراتی محكوم مي كنن��د.  ظاهرا مبنای 
محاسبه ارزش كاالهای صادراتی طی فرمولی خاص 
از ريال به دالر تبديل می شود كه با نرخ های متفاوت 
اعالمی در س��ال جديد دچار مش��كل ش��ده است 
كمااينكه در آمار گمرك��ی ارزش كاالهای صادراتی 
نيز در حدود 2/89 درصد كاهش داشته ولی نگاهی 
به آمار صادرات به انگليس كه از لحاظ وزنی بيش از 
246 درصد رشد داشته اما به لحاظ ارزشی 13درصد 

رشد داشته سئواالت زيادی را ايجاد كرده است. 
  همچنين رئيس كل بانك مركزي در گزارش��ي از 
عملكرد سامانه نيما اعالم كرد: از ابتداي سال تا 22 
شهريورماه حدود 22 ميليارد دالر صادرات غير نفتي 
صورت گرفته كه فقط 4 ميليارد دالر آن به سامانه 
نيما بازگشته اس��ت. همچنين هادي قوامي، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس مدعي شد در برابر 
صادرات غير نفتي 24 ميليارد دالري، ش��ركت هاي 
پتروش��يمي و فوالدي فقط 4 ميليارد دالر به نيما 
تزريق كرده اند و مابقي س��ر از س��ليمانيه و هرات 

درآورده است.... 
  كرمانشاهي: آمار بايد شفاف سازي شود

كيومرث كرمانش��اهي، عضو ات��اق بازرگاني ايران 
با تقس��يم صادركنن��دگان به بخ��ش خصوصي و 
دولتي، شفاف سازي آمار ارائه ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگان دولتي و خصوصي را خواس��تار شد 

و معتقد اس��ت: با ش��فاف ش��دن ميزان ارز نيمايي 
صادركنندگان بس��ياري از ابهامات سياس��ت هاي 
جديد ارزي دولت برطرف مي شود. وي در گفت و گو 
با »ج��وان« مي گوي��د: صادرات بخ��ش خصوصي 
حدود 10 تا 15 ميليارد دالر است كه بخش بسياري 
از ارز صادراتي ش��ان براي وارد ك��ردن مواد اوليه و 
ماشين آالتي هزينه مي شود كه با ارز آزاد از بازار تهيه 
مي كنند. مگر بخش خصوصي چق��در از ارز دولتي 
اس��تفاده مي كند كه دولت انتظار دارد ارز خود را با 

قيمت 8 هزار تومان در سامانه نيما بفروشد. 
وي با انتقاد از سياست دولت در اخذ پيمان سپاري 
ارزي مي افزايد: 24 سال است كه دولت پيمان سپاري 
ارزي را برق��رار و ح��ذف مي كند. چ��را از تجربيات 
گذش��ته درس نمي گيريم. هر بار كه اين قانون اجرا 

شده صادرات كاهش يافته است.
كرمانشاهی می گويد : اين قانون مانع و عاملی برای 
رشد صادرات است ؛ ضمن اينكه امسال با تصميمات 
ارز 4200 تومان��ی ران��ت برای برخی ايجاد ش��د و 
هنوز مشخص نيست كه رانت خواران چقدر از پول 

بيت المال را برگردانده اند.
وی از تصميمات خلق الس��اعه دولت در تأمين ارز و 
صادرات گله مي كند و می افزايد : اين اقدامات دولت 
قدرت برنامه ري��زی را گرفته و برخ��ی از بازارهای 
صادراتی مان را از دس��ت داده ايم و دولت مدام توقع 

برگشت ارز دارد. 
كرمانش��اهی اظهار مي دارد: به عن��وان مثال اگر در 
حوزه صنايع غذايی كااليی صادر ش��ود، بخش��ی از 
هزينه ه��ای ارزی توليد بايد از بازار آزاد تهيه ش��ود 
و پس از ص��ادرات كااليمان ارزی ك��ه برای واردات 
مواد اوليه و ماش��ين آالت نياز داريم باي��د با نرخ 8 
هزار تومان به دول��ت برگردانيم؛ اين در ش��رايطی 
اس��ت كه به موقع پول خود را از طرف های خارجی 

دريافت كنيم.
عضو ات��اق بازرگاني ايران با تأييد س��خنان الهوتی 
می گويد : در شش ماه اخير از محل افزايش نرخ ارز  
آمار صادرات افزايش يافته، اما از لحاظ كميت دچار 
افت شده است.  وي تاكيد می كند : بايد صادركننده 
واقعی از قاچاقچی تفكيك شود ؛ صادركننده واقعی 
به دنبال تداوم فعاليتش اس��ت و مجبور اس��ت كه 
مواد اوليه برای توليد خريداری كند بنابراين درآمدش 
دوباره صرف واردات می شود و اين چرخه همچنان 
ادامه دارد.  كرمانش��اهی مي افزاي��د: دولت بايد به 
تش��كل ها و اتحاديه ها اعتماد كند و سخنان آنها را 
بش��نود . از اين رو روز ملی ص��ادرات در 29 مهرماه 
فرصت مناس��بی برای بيان مشكالت  است، البته به 
شرطی كه اجازه داده شود تا صادركنندگان مشكالت 
را اعالم كنند. همچنين شنيده های ما حاكی از آنست 
كه  برخی صادركنندگان به دليل دلخوری  ای كه از 
دولت دارند  قرار است روز ملی صادرات را تحريم كرده 

و در اين مراسم حضور نيابند.
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آمارها دروغ مي گويد يا بخش خصوصي با كم اظهاری از واردكردن ارز در سامانه نيما فرار می كند؟!

۳۰ درصد از آمار صادرات غير واقعي است! 

رئيس سازمان صنعت و تجارت استان تهران: 
افزايش قيمت مرغ هنوز تصويب نشده است

در ش�رايطي كه مرغداران با توجه به نوس�انات ن�رخ ارز و افزايش 
هزينه ه�اي تولي�د نس�بت ب�ه قيم�ت تمام ش�ده گوش�ت م�رغ 
اعتراض دارن�د، رئيس س�ازمان صنع�ت، معدن و تجارت اس�تان 
تهران از بررس�ي قيمت مرغ زنده به پيش�نهاد وزارت كش�اورزي 
و مرغداران در جلس�ه كارگ�روه تنظيم ب�ازار اس�تان و ارجاع آن 
به س�تاد تنظيم بازار براي بررس�ي، تصوي�ب و اب�الغ آن خبر داد. 
طي ماه هاي گذش��ته نوس��انات نرخ ارز س��بب ش��ده كه بس��ياري از 
توليدكنندگان نسبت به افزايش هزينه هاي توليدشان گله مند شوند. در 
همين راستا مرغداران معتقدند با توجه به اينكه بخش اعظمي از قيمت 
تمام شده گوشت مرغ را خوراك آن - كه وارداتي و وابسته به ارز است - 
تشكيل مي دهد، ستاد تنظيم بازار بايد نسبت به افزايش قيمت مرغ زنده 
و گوشت مرغ اقدام كند. در همين راستا آنها به عنوان توليدكننده و وزارت 
جهادكشاورزي به عنوان متولي اين بخش آناليز قيمت هاي خود را به ستاد 

تنظيم بازار ارائه داده اند. 
در اين باره يداهلل صادقي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران به ايسنا گفت: مرغداران و وزارت جهادكشاورزي در نظر داشتند كه 
ستاد تنظيم بازار به عنوان متولي قيمت گذاري گوشت مرغ در شرايطي 
كه هزينه هاي توليد مرغ گوشتي براي مرغداران افزايش پيدا كرده است، 
نسبت به تغيير و افزايش بهاي تمام شده و قيمت مرغ زنده اقدام كند كه 
در اين راستا هر يك قيمت پيش��نهادي و آناليز خود از هزينه هاي توليد 
مرغ زنده و گوشت مرغ را به س��تاد تنظيم بازار اعالم كردند.  وي افزود: 
طي روزهاي گذشته اين قيمت ها در كميسيون تنظيم بازار استان تهران 
مورد بررسي قرار گرفت كه پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي كيلويي 6500 

تومان براي هر كيلوگرم مرغ زنده بود. 
صادقي با بيان اينكه پيش��نهاد مرغداران براي قيمت مرغ زنده بيشتر از 
وزارت جهاد كشاورزي بود، ادامه داد: با هماهنگي هاي صورت گرفته مقرر 
شد كه ستاد تنظيم بازار به عنوان متولي امر، قيمت پيشنهادي مرغداران و 
وزارت جهاد كشاورزي را مورد بررسي قرار دهد و نتيجه آن را اعالم كند. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تاريخ جلسه 
ستاد تنظيم بازار كه اين پيشنهاد در آن مورد بررسي قرار بگيرد، مشخص 
نبوده و قرار نيست پيش��نهادات وزارت جهاد كش��اورزي و مرغداران به 
صورت قطعي در س��تاد تنظيم بازار تأييد و تصويب شود؛ چراكه ممكن 
است ستاد تنظيم بازار پس از بررسي ها به اين نتيجه برسد كه نيازي به 

تغيير قيمت گوشت مرغ يا مرغ زنده نيست. 
وي اظهار كرد: در جلس��ه اخير كارگروه تنظيم بازار استان تهران همه 
صحبت هاي وزارت جهاد كش��اورزي و مرغداران درخصوص قيمت مرغ 
زنده ش��نيده و مقرر شد كه طي مكاتبه اي از س��وي استانداري به ستاد 
تنظيم بازار ارجاع شود. اين كار انجام شده و ستاد تنظيم بازار بر اساس 
نرخ پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي بررسي هاي الزم را در اين زمينه 

انجام مي دهد كه البته تاريخي براي آن مشخص نشده است.

براساس آمارهاي رسمي
سيگار فقط قاچاقي وارد مي شود!

رويه صف�ر ب�ودن مي�زان واردات س�يگار از ابتداي س�ال تاكنون 
ثاب�ت مان�ده و ه�ر آنچ�ه س�يگار وارد مي ش�ود قاچ�اق اس�ت. 
به گزارش ايسنا، طي چهار ماهه نخست سال جاري براساس برآوردهاي 
صورت گرفته ميزان قاچاق سيگار رقمي معادل 2 ميليارد و 120 ميليون 
نخ بوده و اين درحاليست كه براساس آمار اعالمي از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ميزان واردات رسمي س��يگار همچنان روي خط صفر 
ميل مي كند.  ميزان صادرات محصوالت دخاني طي چهارماهه نخست 
سال جاري به گونه اي بوده كه تنباكوي سنتي رشد 425 درصدي را نسبت 
به مدت مشابه سال قبل تجربه مي كند و تنباكو معسل نيز رشدي 105 
درصدي را طي مدت مذكور داشته اس��ت. اين در حاليست كه صادرات 
توتون تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 51 
درصدي را تجربه كرده و ميزان صادرات س��يگار نسبت به سال گذشته 
ثابت مانده است.  در مورد واردات محصوالت دخاني نيز بايد اعالم كرد كه 
تنباكو معسل با كاهش واردات 56 درصدي روبه رو شده و در مورد سيگار 
از ابتداي سال تاكنون واردات رسمي صفر بوده است.  در حال حاضر تعداد 
واحدهاي فعال دخاني در بخش س��يگار 18 مورد و در حوزه تنباكو 28 

مورد است كه جمعاً 46 واحد فعال دخاني را شامل مي شود. 

ريال عربستان سقوط کرد 
ارزش ري�ال عربس�تان در معام�الت اولي�ه صب�ح دي�روز 
ب�ه كمتري�ن مي�زان از ژوئ�ن س�ال 2۰17 تاكن�ون رس�يد. 
به گزارش رويترز، ارزش ريال عربستان در معامالت اوليه صبح ديروز در 
بازار جهاني ارز به3/7514 ريال در برابر دالر رس��يد كه كمترين ميزان 
از ژوئن سال 2017 تاكنون محسوب مي ش��ود. بانك مركزي عربستان 
همواره نرخ برابر دالر با ريال را معادل هر دالر3/75 ريال نگه مي دارد. طي 
روزهاي گذشته بازارهاي مالي عربستان با تهديد ترامپ به مجازات اين 
كشور به دليل نقش اين كشور در ناپديد شدن جمال خاشقچي به شدت 

تحت فشار قرار گرفتند. 

 کره جنوبي واردات نفت از ايران را صفر 
و از امريكا 5 برابر کرد

آماره�اي گم�رك كره جنوبي نش�ان داد، س�ئول براي نخس�تين 
بار در ش�ش س�ال گذش�ته در ماه س�پتامبر هي�چ نفت�ي از ايران 
وارد نك�رده ، ام�ا خريد نف�ت از امري�كا را پن�ج برابر كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، آمارهاي گمرك كره جنوبي نشان داد، اين كشور براي 
نخستين بار در شش سال گذش��ته هيچ نفتي از ايران وارد نكرده است. 
بر اساس اين آمار، آخرين باري كه سئول از تهران هيچ نفتي وارد نكرد، 
س��پتامبر 2012 بود.  خريداران كره جنوبي از ماه جوالي بارگيري نفت 
از ايران را به عل��ت بالتكليفي در مورد دريافت معافي��ت از دولت امريكا 
به حالت تعليق درآوردن��د. دولت كره جنوبي در ح��ال مذاكره با دولت 
امريكاست تا براي واردات نفت از ايران معافيت دريافت كند.  بر اساس اين 
آمار، كره جنوبي در 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 9/1 
درصد كمتر نفت از ايران وارد كرده و اين رقم به 7/15 ميليون تن رسيده 
است.  سئول در ماه س��پتامبر در مجموع 10/83 ميليون تن نفت وارد 
كرده كه 11/8 درصد كمتر از 12/28 ميليون تن در سال گذشته است.  
واردات نفت از عربستان در ماه سپتامبر نيز 6/9 درصد كاهش يافته و به 
3/41 ميليون تن رسيده است.  اما در عين حال، واردات نفت اين كشور 
از امريكا در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه پارسال پنج برابر شده و به 

668 هزار و 704 تن رسيده است. 

سفر اربعين و برخورد با گرانفروشان

افشاگري از رانت ارزي در واگذاري آلومينيوم المهديواردات شيرخشك به كشور منتفي شد
مديرعام�ل اتحادي�ه سراس�ري دام�داران از 
منتف�ي ش�دن واردات شيرخش�ك به كش�ور 
خبر داد و گفت: مس�ئوالن دولتي به اين نتيجه 
رس�يدند كه كمبودي در اين زمينه وجود ندارد. 
عليرضا عزيزالهي در گفت وگو ب��ا مهر با بيان اينكه 
اخيراً موض��وع واردات شيرخش��ك به كش��ور در 
كميس��يون اقتصادي دولت به بحث گذاشته شد، 
اظهار داشت: با رأي قاطع اعضاي كميسيون اقتصادي 
دولت، واردات شيرخشك منتفي ش��د.  وي افزود: 
شركت هاي لبني و نمايندگان تشكل هاي دامداري 
نظرات خود را در اين جلسه مطرح كردند و در نهايت 
اين جمع بندي حاصل شد كه توليد شيرخام كشور 
پاس��خگوي توليد كارخانجات، توليد شيرخشك و 
صادرات است.  مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران 
كشور با بيان اينكه 700 هزارتن از شيرخامي كه وارد 
صنعت مي ش��ود، صرف توليد شيرخشك مي شود، 
گفت: يك ميليون تن از شيرخام كشور نيز مازاد بر 
نياز است كه در قالب فرآورده هاي مختلف لبني صادر 

و مابقي توليد نيز در داخل مصرف مي شود.  عزيزالهي 
تصريح كرد: اگر در آينده ظرفيت هاي صادراتي كشور 
توسعه يابد و نياز به واردات شيرخشك داشته باشيم، 
بر مبناي ارز آزاد در اين مورد مجدداً تصميم گيري 
خواهد ش��د.  وي در بخش ديگري از سخنان خود 
درباره كاهش عرضه فرآورده هاي لبني به فروشگاه ها 
و افزايش قيمت اي��ن محصوالت گفت: محدوديتي 
در عرض��ه اين محص��والت وجود ن��دارد، اما بحث 
قيمت جدا است. با توجه به افزايش قيمت شيرخام 
و س��اير هزينه هاي توليد، قيمت تمام ش��ده توليد 
فرآورده هاي لبني افزايش زيادي داشته است؛ ضمن 
اينكه 35 درصد هزينه فرآورده هاي لبني مربوط به 
شبكه توزيع اس��ت و ربطي به كارخانجات ندارد كه 
اين سهم زيادي اس��ت.  عزيزالهي افزود: به همين 
دليل كارخانج��ات تقاضا دارن��د روي فرآورده هاي 
لبني قيمت براساس نرخ تمام شده كارخانه درج شود 
و هزينه شبكه توزيع براي آنان محاسبه نشود چراكه 

مربوط به آنها نيست. 

 يك نماينده مجلس با اش�اره ب�ه بي توجهي 
سازمان خصوصي سازي به مشكالت واگذاري 
آلومينيوم المهدي گفت: اين شركت ارز ۴2۰۰ 
توماني دريافت كرده و بدون اينكه آلومينيوم 
را در بازار داخلي به فروش برساند آن را صادر و 
عماًل رانتي براي اين مجتمع ايجاد كرده است. 
به گزارش خانه ملت، احمد مرادي با بيان اينكه 
مديرعامل آلومينيوم المهدي تعدادي خط توليد 
را از مدار خارج كرده اس��ت، گف��ت: مدير عامل 
آلومينيوم اعالم كرده كه به دليل همكاري نكردن 
دولت، اقدام به تعديل نيرو مي كند و با اين اقدامات 
به دنبال فرافكني بوده و ناتواني خود را در تحقق 

برنامه ها مي خواهد به گردن دولت بيندازد. 
وي افزود: در حال حاضر ناكارآمدي خريدار خود 
را نشان داده و با از رده خارج كردن خطوط توليد 

مي خواهد مجدداً از دولت باج دريافت كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه توج��ه نك��ردن س��ازمان 
خصوصي سازي به اعتراض ها براي اين واگذاري 

كم  كم خود را نشان مي دهد، ادامه داد: آلومينيوم 
المهدي ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت كرده و 
بدون اينكه آلومينيوم را در بازار داخلي به فروش 
برساند آن را به خارج از كشور صادر و عماًل رانتي 

براي اين مجتمع ايجاد كرده است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: 
اكنون كه ارز 4 هزار و 200 توماني به آلومينيوم 
المهدي اختصاص نمي يابد خريدار اين شركت به 
دنبال باج خواهي از دولت بوده و تهديد به تعديل 
نيرو مي كند.  وي با بيان اينكه كميس��يون اصل 
90 مجلس شوراي اسالمي و سازمان بازرسي بايد 
هوشيار باشند تا خريدار آلومينيوم به اهداف خود 
دس��ت نيابد، افزود: خريدار آلومينيوم المهدي 
بدهكار ماليات��ي و بيمه بوده، ام��ا بدهي خود را 
پرداخت نمي كند. عضو كميسيون انرژي مجلس 
تصريح كرد: س��ازمان خصوصي س��ازي با وجود 
تمامي كارشكني ها كماكان از خريدار آلومينيوم 

حمايت مي كند كه اين موضوع مشكوك است. 

   حمل و نقل

   صنعت   بازرگانی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

399368سيمان كردستان
184802049گروه صنعتي پاكشو

2353213سبحان دارو
158501433نفت پارس 

2248203حفاري شمال
3434308البرزدارو

188571626كنترل خوردگي تكين كو
327452596معادن بافق 

1359101ليزينگ رايان سايپا
3867285ايران ارقام 

3212224كشاورزي ودامپروي مگسال 
41628سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

2726170ايران خودرو
3129188بين المللي محصوالت پارس 

15178796پرداخت الكترونيك سامان كيش
126060سرمايه گذاري شاهد

506782413البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
277281320نفت سپاهان

5820277قندلرستان 
4246202كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

2861136سرمايه گذاري صنعت نفت  
4842230سيمان فارسنو

5096242آهنگري تراكتورسازي ايران 
3351159سيمان اروميه 

162377سرمايه گذاري پرديس
6261297پتروشيمي شيراز
3310157فنرسازي خاور

5255249سرمايه گذاري دارويي تامين
3254154حفاري شمال

2325110نوسازي وساختمان تهران 
107951سايپا

5121242سيمان غرب 
5065239سيمان خوزستان
4626218پتروشيمي آبادان 

9088428فراورده هاي نسوزايران 
5692268توسعه معدني وصنعتي صبانور

3958186صنايع كاشي وسراميك سينا
2821132بانك خاورميانه

5001234گروه مپنا)سهاميعام(
94444زامياد

7199335كارتن ايران 
210898ايران ياساتايرورابر

3033141كارت اعتباري ايرانكيش
101647سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

2402111رادياتورايران 
2186101بيمه ما

4528209فوالدكاوه جنوب كيش
110651بانك تجارت

353611630فرآوري موادمعدني ايران 
2716125سخت آژند

4479206پتروشيمي شازند
5375247داروسازي اكسير

220321012پااليش نفت تبريز
4967228پارس الكتريك 

137363سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
133361واسپاري ملت

85439سرمايه گذاري سايپا
5526252مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

6778309پتروشيمي فجر
101046گروه بهمن 
2334106بانك ملت

3282149نوردآلومينيوم 
2336106س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

181082قطعات اتومبيل ايران 
2384108سرمايه گذاري سپه 

2605118سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
183683عمران وتوسعه فارس 

3520159سبحاندارو
137562ليزينگ خودروغدير

5763259معدني وصنعتي چادرملو
18453829پتروشيمي پرديس

13828621شهد
5084228داروسازي فارابي 

2988134سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
11782528به پرداخت ملت

87439پارس خودرو
10884484فوالدخوزستان

276791228سپنتا
14593647پارس خزر

170275سيمان شاهرود
4063179س.صنايع شيميايي ايران

147765سيمان داراب 
5038221تايدواترخاورميانه 
387781699پتروشيمي پارس

4365191ملي صنايع مس ايران  
7220313ايران ترانسفو

9377406كال سيمين 
5349231گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

2786120سايپاشيشه 
191181سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

14346605پااليش نفت بندرعباس
5393225شهدايران 

6427268صنايع پتروشيمي كرمانشاه
197682سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

420721740پتروشيمي خارك 
3204132توليدي چدنسازان

12047496خدمات انفورماتيك 
4584188گسترش نفت وگازپارسيان

17300708نفت بهران 
128752سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

4452179البرزدارو
7948316دوده صنعتي پارس 

202880مهركام پارس 
175269حمل ونقل توكا

5039197المپ پارس شهاب 
8718338پتروشيمي مبين

4728183تامين ماسه ريخته گري 
583102243پتروشيمي فناوران

252597تجارت الكترونيك پارسيان
14109535آسان پرداختپرشين

4018152شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
281801057سيمان بهبهان 

9731364باما
5196193توسعه معادن روي ايران 

6206229فوالدمباركه اصفهان
105739صنايع ريخته گري ايران 

5629206توسعه معادن وفلزات 
5717209داده گسترعصرنوين-هايوب

7597273داروسازي زاگرس فارمدپارس
89832سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

3964137گروهدارويي سبحان
415101428معدني دماوند

11810404صنايع شيميايي سينا
196266سرمايه گذاري آتيه دماوند

18935629پتروشيمي جم
233377مخابرات ايران

152249تامين سرمايه اميد
8847280داروسازي ابوريحان 

5718177همكاران سيستم
290088صنايع شيميايي فارس 

8634253مس شهيدباهنر
281881 پگاه آذربايجان غربي 
107931بانك صادرات ايران

287882كارخانجات توليدي شهيدقندي
304286تكنوتار

3690104كويرتاير
8908251فروسيليس ايران 

8962252صنايع پتروشيمي خليج فارس
8362235معدني وصنعتي گلگهر

179549گروه دارويي بركت
4230114محورسازان ايران خودرو

149240سيمان شمال 
320285سايپاآذين 

290876گروه ستوسعه صنعتي ايران
188849سرمايه گذاري توسعه ملي 

372991قندثابت خراسان 
112027سرمايه گذاري خوارزمي
6927164سرمايه گذاري صنعت بيمه 

7488177فيبرايران 
301969توسعه شهري توس گستر

10403233پااليش نفت اصفهان
4602103درخشان تهران 

زهرا محمدی
  گزارش یک


