
مدير عام�ل پش�تيباني ام�ور دام از توزيع 
گسترده در تناژ باالي نهاده هاي دامي و طيور 
در استان هاي سراس�ر كشور خبر مي دهد، 
اين در حاليس�ت كه مرغداران و دامداران 
توزيع نهاده هاي دولتي را رد كرده و خواستار 
اعالم اس�امي توليدكنندگاني هس�تند كه 
موفق ب�ه دريافت اي�ن نهاده ها ش�ده اند. 
طي ۱۰ روز اخير يكي از واردكنندگان معروف 
نهاده هاي دامي به دليل تخصيص نيافتن ارز، 
نهاده هاي دامي و طيوري كه در بنادر دپو كرده 
اس��ت، ترخيص نكرد. با اين اق��دام به يكباره 
عرضه كاهش يافت و با توق��ف توزيع نهاده ها 
برخي از اس��تان ها ب��ه مرز بحران رس��يدند. 
تع��دادي از مرغ��داران و دامداران ك��ه ماه ها 
پيش دان را از اين واردكننده پيش خريد كرده 
بودند تا به موقع بارش��ان را تحوي��ل بگيرند؛ 
انبارهايش��ان خالي ش��ده و با توق��ف توزيع 
مواجه ش��دند. داس��تان از اين قرار است كه 
مدلل در ماه هاي گذش��ته در توافق با وزارت 
جهاد كش��اورزي قول همكاري داد تا به ازاي 
درياف��ت ارز ۴۲۰۰ توماني، ب��ازار نهاده ها را 
به ثبات برس��اند، اما پس از گذش��ت چند ماه 
همكاري با اين وزارتخانه به يكب��اره به بهانه 
تخصيص نيافتن ارز از س��وي دول��ت )بانك 
مركزي ( ب��ار وارد ش��ده در بن��ادر را تخليه و 
ترخيص نكرد. اين اق��دام مدلل موجب به هم 
ريختن تعادل بازار شد، به طوري كه مرغداران 
كه از اتحاديه هاي خود مأيوس شده بودند ، در 
نامه اي به ش��وراي امنيت ملي مشكالت نبود 

دان را اطالع رساني كردند. 
حال پس از گذشت ۱۰ روز مدير عامل شركت 
پش��تيباني امور دام در گفت و گوي اختصاصي 
با »جوان« از توزيع گس��ترده نهاد ه هاي دامي 
و طيور در اس��تان ها خبر مي دهد و مي گويد: 
بيش از نياز داخلي نهاده در اس��تان ها و بنادر 
كشور وجود دارد و از روز گذشته به شركت هاي 
پش��تيباني ام��ور دام در تمام اس��تان ها ابالغ 
شده كه با نرخ دولتي كنجاله س��ويا را به نرخ 
۲۳۰۰ تومان و ذرت را ۱۲۰۰ تومان در اختيار 

توليد كنندگان قرار دهند. 
ورناصري در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه برخي 
از پرورش دهن��دگان م��رغ و دام در تماس با 
»جوان« از نبود دان مرغ در استان هايشان خبر 

داده اند، مي افزايد: نه��اده وجود دارد، اما چون 
برخي از توليد كنندگان جلوتر با وارد كنندگان 
قرارداد بسته اند و دان را پيش خريد كرده اند، 
به همين دليل حاضر به خريد از بازار نيستند. 
وي در خصوص داليل توقف توزيع دان از سوي 
مدلل مي گويد: ايشان محدوديت انتقال پول 
داش��تند كه در حال حاضر حل و به زودي بار 
موجود در بنادر ترخيص ش��ده و كمبود بازار 

تأمين خواهد شد. 
ورناصري در پاس��خ به اين س��ؤال كه اخباري 
مبني ب��ر افزايش قيم��ت مرغ و گوش��ت در 
روزهاي آتي منتشر شده، شما براي ثبات بازار 
چه اقداماتي انجام داده ايد؟ مي گويد: افزايش 
قيمت نخواهيم داش��ت، بلكه در روز هاي آتي 
بازار به ثبات خواهد رس��يد. اين شركت، انواع 
نهاده به ميزان فراوان به اس��تان ها تخصيص 
داده، ضمن اينكه تا ۱۰ روز آينده دام زنده نيز 

وارد شده و كمبود بازار تأمين خواهد شد. 
  توليد كنندگان توزي�ع نهاده دولتي را 

تكذيب مي كنند
اظهرات ورناصري در حاليست كه دامداران و 
مرغداران در ساير استان ها توزيع نهاده دولتي 
از س��وي پش��تيباني امور دام را رد مي كنند و 
مي گويند: اين شركت اسامي توليد كنندگاني 
كه موفق ب��ه دريافت نهاده دولتي ش��ده اند را 

اعالم كند تا ابهامات از بين برود. 
يك��ي از توليد كنن��دگان گوش��ت قرم��ز در 
خراس��ان رضوي با تكذيب خب��ر توزيع نهاده 
مي گويد: در اس��تان ما فقط به مرغداراني كه 
مرغش��ان را به اين ش��ركت تحويل مي دهند، 
نهاده دولتي داده مي شود و بقيه توليد كنندگان 
بايد نيازش��ان را از بازار آزاد ب��ا نرخ هاي گران 

تهيه كنند. 
وي مي افزايد: ليست فروش آقاي مدلل بيش از 
يك هفته است كه بسته شده، اما پيامك هاي 
فراواني براي فروش روباري )ب��ا قيمت باالي 
تعزيرات��ي ( روزانه به دس��تمان مي رس��د. به 
اين ص��ورت كه ن��ه فاكتوري ارائ��ه مي دهند 
و نه رد پايي از فروش��نده وج��ود دارد و نحوه 
واريز پ��ول نيز بايد در دو مرحل��ه انجام گيرد، 
با محاس��به فروش��نده، نرخ تعزيراتي به يك 
حساب و مابقي پول به حساب ديگر بايد واريز 
شود. چرا دستگاه هاي نظارتي كه قطعاً از اين 

تخلفات باخبرند، رسيدگي نمي كنند؟ چراكه 
اين نحوه تسويه حس��اب در ساير بازار ها مانند 
لوازم خانگي، گوشي تلفن همراه و... وجود دارد، 

اما هيچ خبري از رسيدگي نيست. 
اين فعال بازار مي گويد: سازمان حمايت براي 
توليد كنندگان شير خام نرخ مصوب كيلويي ۲ 
هزار تومان تعيين كرده، در حالي كه با افزايش 
قيمت نهاده ها در ۱۰ روز گذشته قيمت تمام 
شده ش��ير خام افزايش يافته است. اينكه نرخ 
مصوب تعيين ش��ود، اما دول��ت نتواند قيمت 
مؤلفه هاي توليد را ثابت نگه دارد، غيرعادالنه 
و غير منطقي است. اگر دولت نمي تواند قيمت 
مؤلفه هاي توليد را ثابت نگه دارد، بهتر است از 
نرخ گذاري دست بردارد و عرضه و تقاضاي بازار 

قيمت ها را تعيين كند. 
وي به مش��كالت فراوان مرغداران نير اش��اره 
مي كند و مي افزايد: وضعيت توليد مرغ بسيار 
وخيم تر از دامداران شير و گوشت قرمز است؛ 
چراكه مرغ ها ذرت و س��ويا مي خوردند و هيچ 

غذاي جايگزين ديگري ندارند. 
  طالكش: پش�تيباني ام�ور دام به داد 

مرغداران برسد
همچنين دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ 
تخم گذار نيز با اش��اره به اينكه نبوِد نهاده هاي 
دام��ي، صنعت مرغ��داري را با بح��ران جدي 

روبه رو ك��رده اس��ت، مي گويد: بايد ش��ركت 
پش��تيباني امور دام به داد مرغداران برسد. در 
چند روز گذشته با وجود فش��ار  اتحاديه هاي 
استاني، موضوع را به شوراي امنيت ملي انتقال 
داده ايم، اما متأسفانه تاكنون اين چالش مرتفع 

نشده است. 
فرزاد طال كش با اش��اره به اينكه كش��تي هاي 
زيادي در بنادر روي آب هستند، مي افزايد: با 
توجه به بحران كنوني نهاده هاي دامي از دولت 
انتظار مي رود كه ذخاير شركت پشتيباني امور 

دام را در اختيار مرغداران قرار دهد. 
وي درباره اينكه ب��ا ادامه روند فعل��ي، توليد 
مرغ و تخم مرغ با چالش هايي روبه رو مي شود، 
مي افزايد: در ش��رايط فعلي كه ام��كان انتقال 
ارز براي واردات نهاده هاي اصلي خوراك مرغ 
وجود ندارد، حال جاي اين سؤال مطرح است 
كه در ص��ورت كمبود توليد م��رغ و تخم مرغ 
چطور مي توان اقدام به واردات براي تأمين نياز 
كشور كرد؟ با وجود آنكه ۸۰ درصد قيمت تمام 
شده توليد مربوط به خوراك دام است، از اين رو 
با نوسان نرخ نهاده هاي دامي، نمي توان قيمت 

تمام شده  توليد تخم مرغ را اعالم كرد. 
وي درب��اره اينك��ه مرغ��داران از افزايش ۲۵ 
تا ۳۰ درص��دي نهاده ه��اي دامي نس��بت به 
هفته ه��اي قب��ل انتقاداتي دارن��د، مي گويد: 
با توج��ه ب��ه اختص��اص ارز ۴۲۰۰ توماني به 
واردات نهاده ه��اي دام��ي، در كالن، قيم��ت 
نهاده ها نبايد تغييري داشته باشد، اما به سبب 
ترخيص نشدن بار از كشتي و پرداخت تأخير 
خس��ارت، طبعاً قيم��ت نهاده ها با نوس��اناتي 

روبه رو مي شود. 
  دولت موجودي اش را توزيع نكرد

رئيس هيئ��ت مديره اتحاديه م��رغ تخم گذار 
استان تهران نيز با تأييد سخنان دامداران مبني 
بر توزيع نش��دن نهاده هاي دولت��ي مي گويد: 
دولت هنوز موجودي انبارهايش را توزيع نكرده 
اس��ت، ش��ايد هم در انتظار توزيع نهاده هاي 

وارداتي است. 
ناصر نبي پور مي افزايد: در پي اختالالت ايجاد 
شده قيمت هر كيلوگرم سويا از حدود ۲۲۰۰ 
تا ۲۳۰۰ تومان به حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان 
رس��يده بود. همچنين قيم��ت ذرت حداكثر 
۱۲۰۰ تومان بود كه اين رقم ديروز در بندر به 

۱۳۸۰ تومان رسيد. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه بسياري 
از مرغداران سويا پيدا نمي كنند كه به مرغ هاي 
خود بدهن��د، مي گويد: قيمت ه��ر كيلوگرم 
تخم م��رغ نيز در روزه��اي اخير ح��دود هزار 
تومان گ��ران ش��ده و ميانگي��ن هركيلوگرم 
آن در مرغداري بي��ن ۷۵۰۰ تومان تا ۷۶۰۰ 
تومان اس��ت. وي مي افزاي��د: در صورت ادامه 
اين روند بايد منتظر افت شديد توليد باشيم؛ 
چراكه گله هايي كه دچار افت مي شوند حدود 
دو هفته طول مي كش��د ت��ا به ش��رايط اوليه 
برگردند. نبي پور درباره اينكه مسئوالن وزارت 
جهادكش��اورزي اعالم كرده اند مشكلي از نظر 
تأمين نهاده ه��ا نداريم، مي گوي��د: انبارهاي 
دولت پر اس��ت، در جلس��ه اي كه با مسئوالن 
مربوطه داشتيم قرار شد هر چه سريع تر نهاده  
را بين توليدكنندگان توزيع كنند، اما تاكنون 
اين اتفاق رخ نداده اس��ت. به اس��تان ها اعالم 
شده بروند و با شركت پشتيباني امور دام براي 
تحويل نهاده هاي دامي ق��رارداد ببندند، اما با 
توجه به تعطيلی پايان هفت��ه، اين موضوع به 

شنبه موكول خواهد شد. 
نبي پور تأكيد مي كند: در صورتي كه مشكالت 
تخيل��ه محموله ه��ا در بندر حل ش��ده و اين 
محموله ها وارد بازار شود، مشكل بازار نهاده ها 

حل و اختالالت برطرف مي شود.

 بانک جهانی: ميانگين قيمت نفت
 تا دو سال آينده 67 دالر است

در حالي ك�ه بان�ك جهان�ي متوس�ط قيمت نف�ت براي دو س�ال 
آينده را در م�اه دس�امبر 71 دالر در هر بش�كه پيش بيني كرده 
بود در آخرين گ�زارش خود  اين رق�م را ب�ه 67 دالر كاهش داد. 
به گزارش اس��پوتنيك، در ماه دس��امبر بانك جهاني متوسط قيمت 
نفت را براي س��ال هاي ۲۰۱9 تا ۲۰۲۱ معادل ۷۱ دالر در هر بش��كه 

پيش بيني كرده بود. 
اين بانك در گزارش ماه ژوئن خود قيمت نفت را در اين دوره ۶9 دالر 
ارزيابي كرده بود.  در آخرين گزارش اين بانك اما نسبت به گزارش ماه 
دسامبر پيش بيني قيمت نفت براي سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ از ۷۱ دالر به 

۶۷ دالر در هر بشكه كاهش يافته است. 
در گزارش بانك جهاني آمده اس��ت: انتظار داريم متوسط قيمت نفت 
در سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ با دو دالر كاهش نسبت به پيش بيني ماه ژوئن 
به ۶۷ دالر در هر بشكه برسد كه البته ميزان اين پيش بيني تحت تأثير 
ابهامات زيادي اس��ت.  اين بانك همچنين پيش بيني خود را نس��بت 
به رش��د اقتصاد جهاني با ۰/۱درصد كاهش به ۲/9درصد كاهش داد 
كه دليل آن نيز كاهش توليد و تجارت و همچنين روند كنوني جنگ 
تجاري در جهان اعالم شده است.  اين گزارش مي گويد: انتظار مي رود 
رشد اقتصاد جهاني از پيش بيني ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲/9 درصد 

در سال ۲۰۱9 كاهش يابد. 
رش��د توليد ناخالص داخلي جهان نيز توس��ط اين بانك نس��بت به 
پيش بيني قبلي ۰/۱درصد كاه��ش يافته و ۲/۸ درصد براي س��ال 
۲۰۱9 اعالم شده است.  بانك جهاني در گزارش خود پيش بيني رشد 
اقتصادي كشورهاي توس��عه يافته و امريكا را بدون تغيير به ترتيب 
۲ و ۲/۵ درصد اعالم كرده اس��ت، اما پيش بيني خود نسبت به حوزه 
يورو را ۰/۱ درصد كاهش داد و ۱/۶ درصد اع��الم كرد.  اين گزارش 
همچنين پيش بيني قبلي رشد اقتصادي امريكا را در سال ۲۰۲۰ كنار 
گذاشته و رش��د اقتصادي اين كشور را در س��ال ۲۰۲۰ ، ۱/۷ درصد 

اعالم كرده است. 
در گزارش بانك جهاني همچنين رشد اقتصادي چين براي سال ۲۰۱9 

و ۲۰۲۰ معادل ۶/۲ درصد در سال اعالم شده است. 

9 بانک ايراني بدهي هاي نفتي هند را دريافت 
مي كنند

ي�ك مق�ام بانك�ي هن�د گف�ت: پرداخ�ت پ�ول نف�ت اي�ران 
به روپي�ه به 9 بان�ك ايراني ص�ورت مي گي�رد ك�ه در دور قبلي 
تحريم ه�ا 15 بان�ك اي�ن مبال�غ را درياف�ت مي كردن�د. 
به گزارش بيزينس استاندارد، چاران سينگ، مدير اجرايي بانك دولتي 
UCO گفت: پااليش��گاه هاي هن��دي قباًل پرداخت ه��اي خود را به 
۱۵بانك ايراني انجام مي دادند كه اكنون به 9 بانك كاهش يافته است، 
زيرا يكي از اين بانك ها بسته ش��ده و پنج بانك ديگر نيز تحت تحريم 
امريكا قرار گرفته اند.  اين 9 بانك، بانك هاي سامان، پاسارگاد، اقتصاد 
نوين، كارآفرين، سرمايه، خاورميانه، شهر، حكمت ايرانيان و گردشگري 
هستند.  در دور قبلي تحريم ها ۴۵درصد پرداخت ها به روپيه و باقي به 
يورو انجام مي شد، اما اين بار تمامي پرداخت ها به روپيه انجام خواهد 
شد.  واردات هند از ايران در بازه زماني آوريل تا نوامبر حدود ۱۱ ميليارد 
دالر است و واردات نفتي حدود 9۰ درصد اين رقم را تشكيل مي دهد. 
اين مقام ارشد بانكي هند روز گذشته از آغاز پرداخت پول نفت ايران به 
روپيه خبر داده بود.  دهلي نو اخيراً شركت هاي هندي را كه براي واردات 
نفت خام به شركت ملي نفت ايران پرداختي دارند از ماليات معاف كرده 
و همين موضوع پااليشگاه ها را قادر ساخته تا حدود ۱/۵ ميليارد دالر از 
بدهي خود را پرداخت كنند.  به گفته يك منبع آگاه، پااليشگاه ايندين 
اويل و پااليشگاه مانگالور كه پااليشگاه هاي اصلي هند به شمار مي آيند 

بدهي خود را بابت واردات نفت از ايران پرداخت كرده اند. 

 ادامه افزايش قيمت نفت
 با اميد به مصالحه واشنگتن و چين

قيمت نفت در بازاره��اي جهاني به عل��ت اميدواري ب��راي مصالحه 
واشنگتن و چين در ادامه افزايش هاي ديروز همچنان باال مي رود. 

به گزارش رويت��رز، از آنجايي كه احتمال م��ي رود اختالفات امريكا و 
چين به زودي حل ش��ود، قيمت نفت افزايش يافت و بر افزايش هاي 
روز گذشته خود افزود.  هر بشكه نفت برنت درياي شمال با ۶۸ سنت 
افزايش ۵9/۴۰ دالر فروخته شد و هر بشكه نفت خام امريكا با ۶۴ سنت 
افزايش ۵۰/۴۲ دالر معامله شد.  نفت امريكا براي نخستين بار در سال 
جديد ميالدي به ۵۰ دالر در هر بشكه رسيد.  هر دو شاخص نفتي در 

روز گذشته بيش از ۲ درصد افزايش ارزش را ثبت كرده بودند. 
اس��تفان اينس، تحليلگر بازار در س��نگاپور گفت: »ب��ه محض اينكه 
گزارش ها نش��ان داد كه خوش بيني در مورد موفقيت مذاكرات ميان 

امريكا و چين قوت گرفته است، قيمت نفت افزايش بيشتري يافت. «
قيمت نفت هم راستا با بازارهاي بورس آسيا كه امروز به باالترين رقم در 

سه هفته و نيم گذشته رسيده است، افزايش مي يابد. 
مذاكرات تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان ديروز وارد سومين روز 
شد و نشانه هايي از پيشرفت از خود نش��ان داده كه از جمله آن خريد 
كاالهاي كشاورزي و انرژي امريكا و افزايش دسترسي امريكا به بازارهاي 

چين است.
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مسئوالن: نهاده های دامی را توزيع كرده ايم
توليدكنندگان: اسامی گيرندگان را اعالم كنيد!

در ش�رايط فعلي كه امكان 
انتق�ال ارز ب�راي واردات 
نهاده ه�اي اصل�ي خوراك 
مرغ وجود ندارد، حال جاي 
اين سؤال مطرح است كه در 
صورت كمب�ود توليد مرغ 
و تخم مرغ چط�ور مي توان 
اقدام به واردات براي تأمين 
نياز كش�ور كرد؟ ب�ا وجود 
آنك�ه ۸۰ درص�د قيم�ت 
تمام ش�ده توليد مربوط به 
خوراك دام است، از اين رو با 
نوسان نرخ نهاده هاي دامي، 
نمي توان قيمت تمام ش�ده  
توليد تخم مرغ را اعالم كرد

زهرا محمدی
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

  بانک

رضايي كوچ�ي با اع�الم اينكه پ�روژه آزادراه 
ته�ران- ش�مال ت�ا س�ال 1۴۰۰ ب�ه پاي�ان 
نمي رس�د، گف�ت: بعي�د مي دانم ك�ه فازهاي 
دو و س�ه اين پروژه به زودي به پايان برس�د. 
محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميس��يون 
عمران مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، در واكنش به موضوعات مطرح شده درباره 
كاهش ۷۵درصدي اعتب��ارات مرتبط با پروژه 
آزادراه تهران- شمال در بودجه سال 9۸ نسبت 
به بودجه سال جاري گفت: به نظر من با توجه به 
روند كنوني تخصيص اعتبارات در سال جاري و 
با وجود اعتبارات در نظر گرفته ش��ده در سال 
9۸، در نيمه اول سال آينده )خردادماه(، قطعه 
اول آزادراه تهران- شمال به بهره برداري خواهد 

رسيد. 
نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: قطع��ه اول آزادراه تهران- ش��مال در 
شرايط كنوني بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي 
داش��ته و تكميل آن در مراحل پايان��ي قرار دارد.  
وي گفت: بر اس��اس گزارش ها، حدود ۵۰ درصد 
از هزينه هاي مرتبط با اجراي قطع��ه اول آزادراه 

تهران- شمال توسط پيمانكاران بنياد مستضعفان 
پرداخت شده و اين روند ادامه دارد.  رضايي كوچي 
تصريح كرد: من به تعيين تكليف پ��روژه آزادراه 
تهران- ش��مال خوش بين هس��تم و روند كنوني 
بس��يار مطلوب و رو به رشد اس��ت، البته يكي از 
قطعات اصل��ي اين پروژه همان قطع��ه يك بود و 
با بهره برداري از اين قطعه ح��دود ۱۰۰ كيلومتر 
مسير كوتاه تر مي شود.  رئيس كميسيون عمران 
مجلس با اعالم اينكه پروژه آزادراه تهران- شمال 
تا سال ۱۴۰۰ به پايان نمي رسد، گفت: در اليحه 
بودجه سال 9۸، زمان پايان پروژه سال ۱۴۰۰ ذكر 
شده، اما اين مس��ئله مقداري خوش بينانه است، 
زيرا بعيد مي دانم كه فازهاي دو و سه اين پروژه به 

زودي به پايان برسد. 

آزادراه تهران- شمال  به اين زودی ها افتتاح نمی شود
ش�وراي پول و اعتب�ار در جلس�ه عصر روز 
سه شنبه 1۸ دي ماه »مقررات مربوط به بازار 
متشكل معامالت ارزي « را به تصويب رساند. 
به گزارش »ج��وان«، در يكهزار و دويس��ت و 
شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار 
كه در محل ساختمان بانك مركزي برگزار شد، 
موضوع » بازار متشكل معامالت ارزي«، مطرح و 

مورد تصويب قرار گرفت. 
بر اس��اس اين مصوبه ب��ه منظور س��اماندهي 
و توس��عه بازار ش��فاف، منصفانه و كارا، »بازار 
متش��كل معامالت ارزي« تش��كيل مي شود تا 
ارزها در آن به صورت نق��د مطابق مقررات اين 
مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن در بس��تر 

الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. 
همچني��ن ش��وراي پ��ول و اعتبار در جلس��ه 
چهارم دي ماه سال  جاري دستورالعمل سپرده 
ريالي مبتني ب��ر ارز را در ۱۴ م��اده و ۳ تبصره 

مورد تصويب قرار داد. 
طب��ق اي��ن دس��تورالعمل حس��اب س��پرده 
س��رمايه گذاري ريال��ي مبتني ب��ر ارز، نوعي 
حساب سپرده سرمايه گذاري  مدت دار خاص 

ريالي است كه به درخواست متقاضي به صورت 
انفرادي يا مش��ترك افتتاح مي ش��ود. در اين 
نوع سپرده، بانك به عنوان وكيل سپرده گذار، 
سپرده توديع شده را براي سرمايه گذاري ارزي 

به كار مي گيرد. 
در سپرده عنوان شده، دريافت و پرداخت وجه 
صرفاً به ريال است و با استفاده از ميانگين موزون 
نرخ اعالمي فروش نقدي ارز مندرج در سامانه 
نظارت ارز بانك مركزي )س��نا( در روز قبل از 
افتتاح حس��اب با ميانگين موزون نرخ اعالمي 
خري��د نقدي ارز در س��امانه نظ��ارت ارز بانك 
مركزي )س��نا( در روز قبل از بستن يا برداشت 
حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب 

مزبور تعيين مي شود. 

تصويب مقررات بازار متشكل معامالت ارزي 
  راه


