
 اختصاص ۴۰ درصد نهادهها به 
کارخانجات تولیدی خوراک دام  

 س��تاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف 
ساخت تا برنامه زمانبندی اجرای طرح اختصاص ۴۰ 
درصد نهادهها به کارخانه های تولیدی خوراک دام و 

طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و ارایه دهد.
  در س��تاد تنظیم بازار، درخواست انجمن کارخانه 
های تولیدی خ��وراک دام و طیور آبزیان، مبنی بر 
بال اس��تفاده مان��دن کارخانه های خ��وراک دام به 
دلیل تامین نش��دن نهادههای دامی و مواد اولیه و 
همچنین پیشنهاد اختصاص درصدی از نهادههای 
دام��ی )ذرت و کنجاله( به کارخان��ه های تولیدی 
خ��وراک دام و طیور و واگذاری مس��وولیت توزیع 
به آنها، تحت نظارت وزارت جهاد کش��اورزی مورد 

بررسی قرار گرفت و تصمیم های الزم اتخاذ شد.
مقرر شد وزارت جهاد کش��اورزی پس از اصالحات 
الزم در سامانه بازارگاه و ایجاد امکان خرید و فروش 
برای ای��ن کارخانجات در س��امانه، مقدمات الزم را 
برای انجام درخواست انجمن فراهم کند. عالوه براین 
وزارت جهاد کشاورزی برنامه زمانبندی پیادهسازی 
و اج��رای طرح اختص��اص ۴۰ درص��د نهادهها به 
کارخان��ه های تولیدی خوراک دام و طیور تا ابتدای 
سال آینده را تهیه و به جلسات آتی کارگروه تنظیم 

بازار ارائه خواهد کرد. وزارت صمت 

خودرو 3۰ درصد ارزان شد 
در ح��ال حاضر خریداران خ��ودرو با توجه به روند 
کاهشی قیمت ها در بازار دست از خرید برداشته و 

منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند.
  بازار خرید و فروش خودرو کرونا متأثر از ش��رایط 
کرونا و کاهش قیمت ارز با تش��دید رکود در انواع 
خودروها روبه رو اس��ت به نحوی که کمتر کس��ی 
حاضر به فروش خودرو اس��ت، البته خریداران هم 
با توجه به روند کاهش��ی قیمت ها دس��ت از خرید 

برداشته و منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند.
به اعتقاد فروش��ندگان با تعطیلی نمایش��گاه ها در 
دوره محدودیت های کرونایی رکود شدیدی در بازار 
به وجود آمده اس��ت. البته کاهش قیمت ارز عامل 
اصلی کاهش قیمت انواع خودروها به شمار می آید 
که در صورت ادامه دار بودن آن مردم شاهد کاهش 

بیشتر قیمت ها در خودروها خواهند بود.
در حل حاضر هایما از 95۰ میلیون تومان به 66۰ 
میلی��ون تومان ، پ��ژو2۰۰8 از 1 میلی��ارد و 2۰۰ 
تومان به 8۰۰ میلیون تومان، سانتافه از 3 میلیارد 
و 6۰۰ هزار تومان به 2 میلیارد و 5۰۰ هزار تومان 
رسیده اس��ت. عالوه بر این سمند ال ایکس" 17۰ 
میلیون تومان"، پژو ۴۰5 " 7۰ میلیون تومان"، تیبا 
2 "126 میلیون تومان" ، پژو پارس " 191 میلیون 
تومان" ، س��راتو " 75۰ میلیون تومان"، س��اندرو " 
۴78 میلی��ون تومان"، اس��تپ وی " 525 میلیون 
تومان" ، پژو2۰6 تی��پ 2 " 179 میلیون تومان"، 
س��اینا " 126  میلیون تومان" ، تیبا صندوق دار " 
113 میلیون توم��ان" و پراید 131 به 97 میلیون 

تومان رسیده است.  تسنیم 

نرخ ارز باید متعادل شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: آن چیزی که برای ما مهم اس��ت این اس��ت 
قیمت ارز ثبات داش��ته و بر اساس واقعیات موجود 

در اقتصاد کشور محاسبه شود.
محمدرضا پورابراهیمی ، ب��ا بیان اینکه عدم ثبات 
قیم��ت ارز میتواند ام��کان فعالی��ت در اقتصاد را 
س��لب کند. گفت: از این رو اگر یک فعال اقتصادی 
قیم��ت ارز را روزی بر مبنای یک عدد و روز دیگر 
ب��ر مبنای عددی دیگر مدنظر ق��رار دهد این رویه 

اجازه فعالیت را از آن خواهد گرفت.
 وی ب��ا بیان اینکه م��ا نه موافق افزای��ش ارز و نه 
مخالف آن هستیم تصریح کرد: آن چیزی که برای 
ما مهم است این است قیمت ارز ثبات داشته و  بر 
اس��اس واقعیات موجود در اقتصاد کشور محاسبه 
ش��ود. رئیس کمیس��یون اقتصادی اظهارداش��ت: 
با همه این تفاس��یر باید گفت ک��ه نرخ تعادلی ارز 
از جمل��ه اولویتهای ماس��ت؛ بنابراین ثبات نرخ ارز 
کش��ور به مراتب برای ما مهمتر از همه چیز است.

این نماینده مجلس بیان داش��ت: ثبات بازار ارز در 
کوتاه مدت باید مدنظر مسئولین باشد.  میزان

معافیت حقوق بازنشستگان از سقف 
۷برابر حداقل حقوق   

بر اس��اس مصوبه هیئ��ت دولت و بهاس��تناد رأی 
دیوان عدالت اداری، دریافتی بازنشستگان از سقف 

لحاظشده هفتبرابر حداقل حقوق معاف شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 آبان ماه خود بهپیشنهاد 
مع��اون حقوق��ی ریاس��ت جمهوری حذف س��قف 
حقوق بازنشس��تگان را )ک��ه 7 برابر حداقل حقوق 
بازنشستگی بود( ابالغ کرد.  به این ترتیب اصالحیه 
آییننامه اجرایی بندهای )الف( و )ب( تبصره )12( 
ماده واحده قانون بودجه س��ال 1399 کل کشور، 
موضوع افزایش حقوق بازنشس��تگان در س��ال 99 
ابالغ ش��د. در این مصوبه خطاب به وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی �� وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح �� س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
�� سازمان اداری و اس��تخدامی کشور آمده است، 
هیئت وزیران در جلس��ه 1399.8.28 به پیشنهاد 
شماره ۴3356/93977 مورخ 1399.8.2۰ معاونت 
حقوق��ی رییس جمهور و به اس��تناد اصل یکصد و 
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تصویب کرد: تسنیم 

اخبار گزارش

یک هفته  از ابالغ ش��یوهنامه دستوری جدید دولت برای 
تنظی��م بازار فوالد به تمام تولید کنن��ده ها می گذرد، اما 
همچنان کش��مکش دراین میان باقی است چراکه در یک 
س��وی این دعوا تولید کنندگان وفعاالن این عرصه حضور 
دارند و  در سوی دیگر دولتی ها که به یک شِب تصمیمات 
خلق الساعه خود را برای حمایت از فوالدی روانه این بازار 

کرده اند.
 تولی��د کنندگان ف��والدی مانند بس��یاری از اصناف دیگر 
دخال��ت دولت را نپذیرفته و معتقدن��د دولت نباید به این 
راحت��ی در همه امور دخالت کن��د چراکه هر گونه مداخله 
دول��ت موجب برهم خوردن نظم بازار می ش��ود اما گوش 
دولت��ی ها به این حرفه��ا بدهکار نب��وده و در رویارویی با 
این حجم مخالفت همچنان س��عی ب��ر اجرایی کردن این 

مهم دارند. 
  بر اس��اس آنچه در مفاد این شیوه نامه ابالغی آمده است 
؛مقرر شده تا قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، 
8۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از 
این طریق قیمتها متوازن و س��ود در زنجیره تقسیم شود. 
همچنین در بخش عرضه پیش بینی ش��ده است که کلیه 
واحده��ای فعال در زنجیره فوالد، محصوالت تولیدی خود 
را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج 
از بورس ممنوع ش��ده و این اقدام به منزله فروش خارج از 

شبکه محسوب خواهد بود.

 ورشکستگی واحدهای فوالدی
در پی ابالغ این ش��یوه نامه بهرام س��بحانی رئیس انجمن 
تولیدکنن��دگان فوالد ایران، درنامهای خطاب به اس��حاق 
جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهور ایرادات ش��یوهنامه 
دس��توری جدید دولت برای تنظیم ب��ازار فوالد را مخرب 
دانس��ته و آن را مانع تراش��ی برای صادرات شمش خوانده 
اس��ت. مانع��ی که به اعتق��اد او حاصلی جز ورشکس��تگی 

واحدهای فوالدی نخواهد داشت.
این در حالی اس��ت که برخی کارشناس��ان معتقدند وجود 
م��ازاد ظرفیت تولید در صنعت ف��والد فرصت های زیادی 
برای س��رمایه گ��ذاری و جذب منابع را به س��مت ایجاد و 
اجرای طرح های توس��عه و در نتیجه افزایش س��هم بازار 
ایران در بخش صادراتی ایفا میکند و با این دستورالعمل از 

صادرات فوالد باز میمانیم.
نماین��دگان مجلس نیز نظرات متفاوتی داش��ته و برخی از 
آنان معتقدند که ورود فوالد به بورس به معنای ثباتپذیری 
قیم��ت در این محصول اس��ت و منعی ب��رای صادرات آن 
محسوب نمیشود و برخی نیز معتقدند ورود حداقلی فوالد 

به بورس یعنی خرید فوالد به وسیله سوداگران . 

 از بهارستان بشنویم
نای��ب رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بیان 
اینک��ه هدف از عرضه فوالد در بورس حذف واس��طهگری، 
ایجاد ثبات در بازار و تکمیل زنجیره تولید است میگوید: با 
این طرح دس��ت دالالن از سر بازار فوالد برداشته میشود و 
انتقادهایی که از این طرح به گوش میرس��د شاید از سوی 

همین واسطهگران و دالالن است. 
علی جدی معتقد اس��ت؛پیش از این فوالدیها حداکثر 3۰ 
درصد ظرفی��ت خود را در بورس عرض��ه میکردند و باقی 
آن با واس��طه به دس��ت مصرفکنندگان میرس��ید و همین 
واس��طهها قیمت بازار را تعیین میکردند اما در طرح جدید 
تولید کننده و مصرف کننده به صورت مستقیم با یکدیگر 
در ارتباط هس��تند و عرضه و تقاضا بدون حضور واس��طه 

صورت میپذیرد.
جدی بر این باور اس��ت، ب��ا عرضه در بورس، فوالد به طور 
مستقیم به مصرفکننده عرضه میشود و رانت و فسادی که 
در این فضا بود حذف میش��ود. محمد صفائی دلوئی، عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز معتقد اس��ت هم اکنون 
درصد کمی از فوالد تولید ش��ده در کشور در بورس عرضه 
میشود و همین میزان را نیز سوداگران میخرند تا با قیمت 

باالتر به دست مصرفکنندگان برسانند. 
دلوئی میگوید: قیمت سنگآهن فوالد ما نصف قیمت سنگ 

آه��ن خلیج فارس اس��ت، ان��رژی هم که ارزان اس��ت، اما 
فوالد باالتر از قیمت جهانی به دس��ت مصرفکننده میرسد، 

بنابراین الزم بود که برای قیمتگذاری ورود شود. 
به گفته عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اگر قیمتگذاری 

درست باشد، قیمت عرضه فوالد پایینتر خواهد آمد.

 رانت در  پی قیمت گذاری دستوری
س��ید غنی نظری عضو هیت رئیس��ه کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری دس��توری منجر به رانت 
میشود، میگوید:در خصوص قیمتگذاری فوالد نیز قیمت را 

باید عرضه و تقاضا تعیین کند نه نهادهای قیمتگذاری.
 او ب��ا بیان اینکه تنه��ا باید بر قیمت نظارت ش��ود، ادامه 
میدهد: قیمتگذاری دس��توری چه برای خریدار و چه برای 
فروش��نده ضرر است و اگر قیمت براساس نیازها و عرضه و 
تقاضا باشد، قاعده کلی سود و زیان در نظر گرفته میشود.

نظری تاکید میکند: اگر کسانی که به جایی متصل هستند 
و فوالد زیادی دارند در قیمتگذاری نقش داش��ته باش��ند 

سبب آسیب خرده فروشان و طبقات پایین میشوند. 
نگاه دولتی به مساله فوالد 

در حالی که هفته گذش��ته خبر ش��یوه نامه تعیین قیمت 
فوالد بازار س��رمایه را تحت تاثیر قرار داده بود و نمادهای 
فوالدی وضعیت مش��خصی نداش��تند و با ضرر همراه شده 
بودند عصر سه شنبه  )۴ آذر ماه99(  خبر جلسه نهاوندیان 
معاون رئیس جمهور با انجمن فوالد، اتاق بازرگانی، بورس 
کاال و برخی از تولیدکنندگان فوالد رس��انه ای شد. خبری 
که اگرچه رشد در سهام فوالدی را به دنبال داشت اما این 
سوال را نیز یادآور می شد که مگر دولت بررسی های الزم 
را انج��ام نداده بود؟ اگر بررس��یهای الزم را انجام داده بود 
و حت��ی به گفته یکی از نماین��دگان مجلس تایید فوالدی 
ه��ا را نیز با خود همراه کرده بود چرا به یک باره به دنبال 

بررسی مجدد موضوع است. 
ش��واهد و قرائن نش��ان می دهد حضور دولت در بسیاری 
از حوزه ها نه تنها مفید و س��ودبخش نبوده بلکه بس��یاری 
از جاها نیز موجب کند ش��دن س��رعت امور و حتی سنگ 
انداختن در چرخ داخل حرکت موتورهای اقتصادی ش��ده 
اس��ت.  س��وال این اس��ت که چرا باید با ش��یوهنامههای 
خلقالساعه و تصمیمات یکشبه و غیرکارشناسی کاری کرد 
که هم صنعت فوالد آسیب ببینید و هم سهامداران متضرر 
ش��وند؟ آیا نمیش��د این مش��ورتها و رایزنیها پیش از ابالغ 
شیوهنامهای سراپا ایراد صورت گیرد؟ در کجای دنیا بدون 
مش��ورت با بدنه یک صنعت برای آن نسخه میپیچند؟ آیا 
این صنعت  که رتبه دهمین تولیدکننده فوالد دنیا  را برای 
کش��ور به ارمغان آورده اس��ت را  می توان با این ضعفهای 

عمیق میتوان مدیریت کرد؟ 
آیا این نکته که مطرح می شود نفوذ در تصمیم گیری برای  
حمایت از داللها بوده ؛صحت دارد؟ آیا ادامه روند گرانیهایی 
که دولت مسبب آنها بوده است که کسری بودجه را جبران 
کند؟ آیا رفتاری سیاسی برای اهداف برخی هاست که می 

خواهند با برجس��ته س��ازی مشکالت و رس��یدن کشور به 
بن بس��ت مذاکره را توجیه کنند؟ ایا واکنش��ی به مخالفت 
مجلس با تش��کیل وزارت بازرگانی اس��ت ؟آیا در شرایطی 
که صنعت فوالد ایران تحریم اس��ت،  بهتر نیس��ت با بهره 
گیری از متد اصولی تر جان بخش های امید بخش اقتصاد 

را نگیریم؟. 
  

 اقدامی برای حذف بخش خصوصی 
در همی��ن خص��وص احمد رض��وی نیک رئی��س انجمن 
ن��وردکاران فوالدی ایران با بیان اینک��ه کارخانجات فوالد 
تنها هدفش��ان، دامپینگ و از بین بردن ش��رکتهای بخش 
خصوصی اس��ت، میگوید: با ارزان فروش��ی ب��ه خارجیها و 
گرانفروش��ی به داخلیها، بازار صادرات��ی را از بین بردهاند. 
آن بخش��ی هم که هنوز از بین نرفته اس��ت را ش��رکتهای 

خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفتهاند.
وی ادامه میدهد: طی نیمه نخس��ت امسال یک میلیون و 
88۰ هزار تن محصوالت فوالدی در بورس کاال عرضه شده 
است که از این میزان یک میلیون و 1۰۰ هزار تن را بخش 
خصوص��ی آورده اس��ت و مابقی را دولتیه��ای خودمصرف 
آوردهاند؛ جالب اس��ت که خودمصرفیها 2 میلیون و 8۰۰ 
ه��زار تن ش��مش بردهاند و فقط 8۰۰ ه��زار تن محصول 
آوردهاند، 2 میلیون تن دیگر مش��خص نیس��ت چه ش��ده 
اس��ت. قطعاً شمش خارج از ش��بکه به فروش رفته زیرا 3 

میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است.

 نگاهی به وضعیت فوالد در کشور
در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد کشور حدود 3۰ میلیون 
تن اس��ت و حدود 9 میلیون ت��ن مازاد ظرفیت وجود دارد 
که تا سال 1۴۰۴ ظرفیت تولید فوالد به 55 میلیون تن و 

مازاد ظرفیت به حدود 12 تا 15 میلیون تن میرسد.
پتانس��یل ارز آوری صنعت فوالد در کش��ور در حال حاضر 
3.9 میلی��ارد دالر اس��ت ) بی��ش از 1۰ درص��د از کل 
درآمدهای ارزی کش��ور ( که تا سال 1۴۰۴ به 6.5 میلیارد 

دالر می رسد. 
 وج��ود این م��ازاد ظرفیت در صنعت ف��والد فرصت های 
زیادی برای سرمایه گذاری و جذب منابع را به سمت ایجاد 
و اجرای طرح های توسعه و نتیجتا افزایش سهم بازار ایران 

در بخش صادراتی ایفا کند.
به اعتقاد کارشناسان در حالی که جلسات اصالح شیوهنامه 
اخیر دولت ب��رای تنظیم بازار فوالد در باالترین س��طح با 
حض��ور معاون اقتصادی رئیس جمه��ور، معاون هماهنگی 
و نظارت معاون اول رئیس جمهور، رئیس س��ازمان بورس، 
رئی��س هیئت عام��ل ایمیدرو، اتاق بازرگانی و تش��کلهای 
زنجیره فوالد برگزار ش��د و حتی شخص صادرکننده شیوه 
نامه نیز بر لزوم اصالح آن تاکید دارد، داریوش اس��ماعیلی 
معاون معدن��ی وزارت صمت در اقدامی عجیب و بر خالف 
روند این جلس��ات، اجرای این شیوه نامه را آغاز کرده و به 
همه ش��رکتهای تولیدکننده ش��مش و محصوالت فوالدی 

اب��الغ کرده ک��ه عرضه کل تولیدات آنه��ا در بورس کاال و 
ص��ادرات محصوالتش��ان از روز ش��نبه 8 آذر بای��د طبق 

شیوهنامه جدید صورت گیرد.
انجم��ن  مدی��ره  هیئ��ت  عض��و  شهرس��تانی  س��یدرضا 
تولیدکنندگان فوالد ایران با ابراز تعجب از همزمانی جلسه 
بررس��ی و اصالح شیوه نامه و دستور به اجرای آن از سوی 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت می گوید: 
ای��ن رفتارچندگانه و چندپارگی در سیاس��تهای اقتصادی 
دول��ت عالمت س��وال بزرگ��ی در ذه��ن تولیدکنندگان و 

سهامداران ایجاد کرده است. 
به گفته وی؛هم اکنون این س��وال در جامعه فوالد ش��کل 
گرفت��ه که این اق��دام معاون معاون ام��ور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت نوعی تقس��یم کار با معاون اقتصادی 
رئی��س جمهور اس��ت ی��ا نوعی جن��گ ق��درت را در تیم 
اقتصادی دولت ش��اهدیم؟ مگر میش��ود مع��اون اقتصادی 
رئیس جمهور برای اصالح ش��یوهنامه دس��توری جلس��ه 
برگزار کند و سپس معاون یک وزارتخانه که عملکرد قابل 
قبولی نداشته، همزمان با جلسه مشورتی و بدون مشخص 

شدن نتیجه آن، ُحکم به اجرای شیوهنامه بدهد.

  اقدامات عجیب  با وجود مخالفت های کارشناسی 
 عض��و هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با اش��اره 
ب��ه نکته عجیبت��ر در این اتف��اق می گوید: اق��دام معاون 
وزارت صم��ت برای تحت فش��ار ق��راردادن نهاوندیان این 
اس��ت که در ش��یوه نامه فعلی، مقرر ش��ده که کل فروش 
داخلی کارخانجات فوالدی باید در بورس کاال انجام ش��ود 
اما معاون وزیر صمت در نامه خود، عرضه کل تولید )شامل 
ف��روش داخل��ی و صادراتی( را قبل از جلس��ه اصالحیه به 
تولیدکنن��دگان فوالد ابالغ کرده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر 
معاون معدنی وزارت صمت، حتی ش��یوه نامه فعلی را هم 
اجرا نکرده و صرفا تفس��یر ش��خصی خود را از ش��رکتهای 
ف��والدی مطالبه کرده اس��ت ت��ا معاون اقتص��ادی رئیس 

جمهور را در شرایط عمل انجام شده قرار دهد.
عض��و انجم��ن فوالد ب��ا بیان اینک��ه پیش از ای��ن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد، اتاق بازرگانی تهران، رئیس س��ازمان 
بورس، فعاالن بازار سرمایه و تعدادی از نمایندگان مجلس 
با تاکی��د بر وجود ابهامات متعدد در این ش��یوه نامه، این 
مس��ئله را زمینهساز تفس��یرهای ش��خصی و نهایتا ایجاد 
امضاه��ای طالیی و رانت دانس��ته و خواس��تار ابهام زدایی 
و اصالح این ش��یوه نامه ش��ده بودند می گوید:این اتفاق با 
پاس��خ مثبت معاون اقتصادی رئیس جمهور مواجه شده و 
جلس��ات مربوط به اصالح این شیوه نامه جنجالی در حال 
برگزاری اس��ت. حاال در اولی��ن گام، این ضعفها خود را در 

اقدام معاون وزارت صمت نشان داده است.
 اصاًل مش��خص نیست وقتی تمام کارشناسان و تشکلهایی 
مث��ل انجمن فوالد و ات��اق بازرگانی با اس��تدالل و منطق 
عنوان میکنند که این شیوهنامه به رانت نجومی، امضاهای 
طالیی و آس��یب به شرکتها و س��هامداران منجر میشود و 
نیازمند اصالح است، چرا آقای اسماعیلی و همینطور آقای 
س��رقینی اصرار دارند که از همین ش��نبه هفته آینده، این 

شیوهنامه اجرایی شود؟!
 به اعتقاد شهرس��تانی این گونه اقدامات نسنجیده آن هم 
در ح��وزه تخصصی فوالد، م��ی تواند منافع تولید و صنعت 
و بازار س��رمایه کش��ور را مخدوش  کند و مش��خص است 
که با این اقدامات هم صنعت فوالد آس��یب جبرانناپذیری 
را متحمل میش��ود و هم س��هامداران و از جمله حدود 5۰ 

میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، متضرر میشوند.
ب��ه اعتقاد فعاالن و تولید کنندگان ای��ن بازار  طرح جدید 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی در شرایطی که درآمدهای 
ارزی کش��ور تحت تاثیر تحریم ها از بی��ش از 8۰ میلیارد 
دالر ب��ه حدود 3۰ میلیارد دالر رس��یده اس��ت، نه تنها در 
جهت حمایت از این صنعت و تولیدکنندگان نیس��ت، بلکه 
به وضوح ضدصادراتی و مانعی جدی برای جذب سرمایه و 
پیش برد برنامه های چشم انداز ششم توسعه کشور است.به 
نظر می رسد این طرح هیچ پشتوانه علمی و عملی ای ندارد 

و بهتر است بیشتر در خصوص آن بررسی صورت گیرد. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت اعالم کرد:
تامین مواد اولیه مورد نیاز از روش های 

مختلف ثبت سفارش
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی 

کشور، ثبت سفارش به روشهای مختلف انجام میشود.
مه��دی صادق��ی نیارکی  افزود: روند تامی��ن مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه 
داخلی و از طریق واردات به صورت ویژه و توسط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود.
وی اضاف��ه ک��رد: در همین راس��تا وزارت صنعت، چند 
مصوبه ویژه را به س��تاد اقتصادی دولت پیش��نهاد داده 

و ش��اهد حمایت این س��تاد و رئی��س جمهوری در این 
زمینه بودهایم. صادقی نیارکی گفت: همچنین با توجه 
به اعالم حمایت س��تاد اقتصادی دولت و همراهی بانک 
مرک��زی روند ترخیص کاالهای موج��ود در گمرک نیز 

سرعت گرفته است.
وی تصریح کرد: در شرایط موجود تداوم فعالیت و روند 
تولید واحد صنعتی در کشور دارای اهمیت فراوانی است 
و به طور قطع مصوبه س��تاد اقتصادی دولت به تسهیل 
رون��د تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کمک ش��ایان 

توجهی خواهد داشت.
طی ماه های گذش��ته اخباری مبنی بر رسوب کاالهای 
اساس��ی در گمرکات کشور منتش��ر که با پیگیری های 
دولت و تفویض برخ��ی اختیارات به گمرک از 12 آبان 
ماه ترخیص کاال س��رعت بیش��تری پیدا کرد به طوری 
که طی روز نخس��ت یک میلیون تن از اقالم اساس��ی و 

ضروری مرتبط با تولید به کشور وارد شد.
براس��اس آخرین آمار در هفت ماه ابتدایی  امس��ال 25 
قلم کاالی اساس��ی به میزان 13 میلیون و 681 هزار و 
8۰8 تن به ارزش 6 میلیارد و 576 میلیون و 995 هزار 
و 156 دالر به کشور وارد شده که نشان از ترخیص یک 
میلیون و 95۴ هزار و 5۴۴ تن در هر ماه از ابتدای سال 

دارد.  وزارت صمت 

طبق مصوبه شورای عالی بورس
سود باقیمانده سهام عدالت تعیین  

تکلیف می شود
س��ازمان خصوصی س��ازی در مورد با باقیمانده س��ود 
س��هام عدالت اعالم کرد: پس از انجام تکالیف س��ازمان 
خصوصی س��ازی، مانند وصول کامل سود عملکرد مالی 
سالهای گذش��ته و افزایش سرمایه برخی از شرکتها، به 
طریقی که ش��ورای عالی بورس تعیی��ن نماید، در باره 

الباقی سود مذکور تعیین تکلیف میشود.
بع��د از وارزی س��ود س��هام عدال��ت مربوط ب��ه عملکرد 
ش��رکتهای سرمایهپذیر در س��الهای 1396 و 97، حدود 
5 میلیون دارنده س��هام عدالت شماره شبا حساب بانکی 

خود را اعالم نکرده بودند، در نتیجه س��ودی هم نگرفتند، 
حتی برای برخی افراد سود سهام عدالت عملکرد سال 96 
را در س��ال اول یعنی در سال 97 دریافت کردند، اما سود 
عملکرد س��ال 97 را در سال 98 نگرفتند،از جمله دالیل 
این بود که شبا حس��اب بانکی مشکل پیدا کرد یا برخی 
حسابها غیر فعال شده بود، لذا سود این افراد مانده است. 
روابط عمومی س��ازمان خصوصی س��ازی اع��الم کرد: 
سازمان خصوصی س��ازی با توجه به میزان وصول سود 
از شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت تا کنون چندین 
نوبت نس��بت به واریز سود سهام عدالت سالهای قبل از 
1398 به حس��اب افرادی که ش��ماره شبای بانکی خود 
را اعالم نم��وده و به تایید بانک مرکزی رس��یده، اقدام 
کرده است. در ارتباط با باقیمانده سود سهام عدالت نیز 
مطابق مصوبه ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار ، پس 
از انجام تکالیف مقرر برای س��ازمان خصوصی سازی، از 
جمله وصول کامل سود مربوط به عملکرد مالی سالهای 
گذشته، برخی شرکتهای س��رمایه پذیر سهام عدالت و 
همچنین افزایش س��رمایه برخی از شرکتهای موصوف، 
به منظور حفظ حقوق س��هامداران و جلوگیری از رقیق 
ش��دن س��هام آنها، به طریقی که ش��ورای عالی بورس 
تعیین و ابالغ نماید، در باره الباقی س��ود مذکور تعیین 

تکلیف میشود.
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