
مطابق بخشنامه ابالغي مديرعامل هلدينگ 
پتروش�يمي خليج ف�ارس در بهمن م�اه ۹۷، 
س�قف حقوق مديران اين مجموعه خصولتي 
در منطقه شمال به بيش از ۲۶ ميليون تومان 
و مدي�ران آن در منطقه جن�وب به حدود ۳۴ 
ميلي�ون توم�ان افزايش پي�دا كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، در بخش��نامه اي كه بهمن ماه 
۹۷ از س��وي جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ 
پتروش��يمي خليج فارس ابالغ شده است، سقف 
حقوق مديران اين مجموعه خصولتي در منطقه 
شمال به بيش از ۲۶ميليون تومان و مديران اين 
مجموعه خصولتي در منطقه جنوب به حدود ۳۴ 

ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. 
با نگاهي به تركيب س��هامداران اي��ن مجموعه 
بايد گفت 1۹درصد س��هام اين مجموعه متعلق 
به شركت ملي صنايع پتروشيمي، ۴0 درصد در 
اختيار سهام عدالت، 1۲ درصد در اختيار صندوق 
بازنشستگي صنعت نفت، ۷درصد شركت نفت و 
گاز تأمين، بيش از 1۴درصد در اختيار پتروشيمي 

تابان فردا و مابقي نيز در بورس است. 

الزم ب��ه توضي��ح اس��ت ب��ا نگاهي ب��ه تركيب 
سهامداران مي توان گفت اين مجموعه نه به طور 
كامل خصوصي و نه به طور كامل دولتي است، اما 

الزم است كه گفته ش��ود غالب تصميم گيري ها 
براي اين مجموعه در وزارت نفت اتخاذ مي شود، 
بنابراين چس��بندگي اين مجموعه خصولتي به 

وزارت نفت زياد است. 
حقوق ه��اي غير متع��ارف مدي��ران هلدين��گ 
خليج فارس كه يكي از س��هامداران آن صندوق 
بازنشس��تگي صنعت نفت اس��ت، در ش��رايطي 
انتقاداتي را در پي داش��ته است كه چندي پيش 
رئيس صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري، مدير 
يك شركت پتروشيمي وابس��ته به شركت هاي 
اي��ن س��ازمان را به دلي��ل درياف��ت حقوق ۳0 
ميليون توماني بركنار ك��رد، اما در وزارت نفت و 
صندوق بازنشستگي صنعت نفت پرداخت چنين 

حقوق هايي كاماًل عادي به نظر مي رسد. 
از آنجا كه بخش��ي از س��هام ش��ركت هلدينگ 
خليج فارس متعلق به بازنشستگان صنعت نفت 
و سهام عدالت است، مشخص نيست چرا بايد از 
جيب سهامداران اصلي حقوق هاي غير متعارف به 

اين مديران پرداخت شود. 
بر اس��اس اين گزارش، در هلدينگ هاي صندوق 
بازنشس��تگي نيز گوي��ا وضعي��ت پرداخت هاي 
نامتعارف منتج به بركناري يكي از مديران شده 

است. 

افزاي�ش ن�رخ ارز در س�ال گذش�ته موج�ب 
افزايش صادرات محصوالت فوالدي از س�وي 
برخ�ي تج�ار و غير توليد كنندگان ش�د؛ آنها 
با ص�ادرات محص�والت بي كيفي�ت و ارزان با 
از كارت ه�اي يكب�ار مص�رف،  اس�تفاده 
بازار ه�اي صادراتي اي�ران را به ه�م ريختند. 
اكن�ون ب�ا اعم�ال مق�ررات س�ختگيرانه از 
س�وي وزارت صم�ت، توليدكنن�دگان واقعي 
با مش�كل توق�ف ص�ادرات برخ�ي از مقاطع 
فوالدي روبه رو هس�تند و مي گوين�د دخالت 
دول�ت ب�ه بهان�ه تنظي�م ب�ازار، موج�ب از 
دس�ت رفتن بازار هاي خارجي ش�ده اس�ت. 
اي��ران بزرگ تري��ن توليدكنن��ده و همچني��ن 
مصرف كنن��ده ف��والد در خاورميانه اس��ت. با در 
نظر گرفتن افق 1۴0۴ و هدف گذاري هاي صورت 
گرفته در بخش فوالد، عددهايي كه براي صادرات 
فوالد در نظر گرفته  شده بسيار بزرگ و طبعاً مسير 

رسيدن به اين هدف هم بسيار سخت است. 
در حال حاضر يكي از مش��كالت توليدكنندگان 
فوالد »مبادالت بين المللي و حمل ونقل« است. با 
توجه به شرايط سختي كه به دليل اعمال تحريم ها 
در كشور ايجادشده است، توليدكنندگان فوالد در 
كشور نيازمند اتخاذ راه حل هاي بزرگ هستند، در 
غير اين صورت صنعت داخلي قطعاً با مش��كالتي 
مواجه خواهد شد؛ چراكه صرف نظر از اشباع بازار 
داخلي در حوزه فوالد، تناسبي بين توليد و مصرف 
در داخل كشور وجود ندارد )۲5 ميليون تن توليد 
و مصرف 15 تا 1۶ ميليون ت��ن(. از اين رو بايد در 
س��ال جاري به صادرات كشورهاي همسايه توجه 

بيشتري شود. 
توليد كنندگان فوالد مي گويند كه سطح اشتغال 
در اين صنعت بس��يار باالست و دولت بايد فعاالن 

صنعتي را براي رشد و توسعه بيشتر حمايت كند 
و حال كه مصرف داخلي فوالد به ش��دت در اين 
سال ها كاهش يافته با رفع موانع صادراتي و عدم 
مداخله در بازار، فعاالن صنعت فوالد را ياري كند. 
در اين خصوص، نايب رئيس انجمن فوالد ايران با 
اشاره به كاهش مصرف داخلي محصوالت فوالدي 
و توليد دوبرابري اين كاال در كش��ور مي گويد: با 
توجه به كاهش مصرف داخلي و ساخت و س��از ها، 
بايد نيمي از توليد داخلي صادر شود كه متأسفانه 
از س��ال گذش��ته در پي ورود غير توليد كنندگان 
به بازار صادرات ف��والد؛ برخي تحريم هاي داخلي 
صادرات اين كاال را كاهش داده و مشكالتي را براي 

توليد كنندگان فوالد به وجود آورده است. 
بهادر احراميان در گفت و گو با »جوان« مي افزايد: 
در حال حاضر قيمت محصوالت فوالدي در ايران 
هم قيمت قراضه جهاني است؛ با اين حال دولت به 
بهانه تنظيم بازار داخلي، جريان صادرات را محدود 

كرده است.
وي مي گويد: توليدكنندگان، سطح قيمتي ايده آل 
دولت را نمي دانند و قيمت ها روزانه تغيير مي كند، 
از اي��ن رو هيچ برنامه ريزي درس��تي ب��راي بازار 
داخل و خارج نمي توانيم داشته باشيم. احراميان 
صادرات را لوله اكس��يژن صنعت فوالد مي داند و 
مي افزايد: صدور بخشنامه هاي متعدد و تصميمات 
خلق الس��اعه، توليد كنندگان را مقابل مشتريان 
خارجي بي اعتبار كرده اس��ت ، زيرا مش��تريان ما 
مي گويند ريسك معامله با ايران بسيار باالست و هر 
آن با توقف صادرات متضرر خواهيم شد، از اين رو 
تخفيفات بيشتري از طرف هاي ايراني مي گيرند. 

نايب رئيس انجمن فوالد تأكيد مي كند: ما شرايط 
ويژه كشور و لزوم برخي از سختگيري ها را درك 
مي كني��م، اما اين س��طح مداخل��ه و محدوديت 

صادرات توجيه ندارد و تداوم اين وضعيت، توليد را 
در سال رونق توليد زمينگير مي كند. 

  نگراني از آينده صنعت 
احراميان مي گويد: چند سالي است كه ساخت وساز 
راكد ش��ده؛ پروژه هاي عمراني كاه��ش يافته يا 
متوقف ش��ده و قيمت محصوالت فوالدي در حد 
قراضه جهاني با كاهش قيمت مواجه شده است، اما 
دولت همچنان در بازار دخالت مي كند و بيشترين 

فشار بر توليد كنندگان وارد مي شود. 
وي مي افزايد: ارزان��ي محصوالت فوالدي موجب 
شده مصرف فوالد افزايش يابد و در برخي صنايع 
فوالد جايگزين پالس��تيك شده اس��ت و بيم آن 
مي رود كه فوالد ني��ز مانند حامل ه��اي انرژي با 
افزايش مصرف بي رويه مواجه شود. در حال حاضر 

فوالد از پياز هم ارزان تر شده است. 
احراميان تأكيد مي كند: با پيشرفت و توسعه اين 
صنعت در س��ال هاي گذش��ته، قيمت تمام شده 
فوالد كاهش يافته و تنها راه توس��عه بيش��تر آن 

افزايش صادرات اس��ت؛ البته به شرطي كه دولت 
بازار را رها كند. 

اين فعال صنعتي معتقد اس��ت كه قب��ل و بعد از 
نوسانات ارزي در سال گذش��ته تغييرات قيمتي 
فوالد بس��يار جزئي ب��وده و س��رمايه گذاري هاي 
جديدي در اين حوزه صورت نگرفته است؛ دولت 
براي بهره مندي بيشتر از اين صنعت پولساز بايد 
صنعت ف��والد را رها كند تا ب��ا افزايش صادرات و 
تحقق اهداف صادراتي در افق 1۴0۴، اين صنعت 

روز به روز رشد بيشتري پيدا كند. 
وي مي گويد: اعضاي انجمن همچنان در جلسات 
س��تاد تنظيم ب��ازار ش��ركت كرده و مش��كالت 
صنايع ف��والدي را اعالم مي كنند. اما مس��ئوالن 
فقط مي ش��نوند و هنوز اقدامي در جهت رفع اين 

مشكالت انجام نداده اند. 
  خليفه سلطان: غير توليد كنندگان موجب 
محدود ش�دن ص�ادرات و آس�يب صنعت 

شدند 
دبير انجم��ن فوالد ايران اعم��ال محدوديت هاي 
صادراتي از س��وي وزارت صمت را فعاليت برخي 
تجار و غير توليد كنندگان مي داند و معتقد است: 
آنها با صادرات كاالهاي بي كيفي��ت و ارزان بازار 
صادراتي ايران را در كش��ورهاي همسايه به ويژه 
عراق و افغانس��تان به ه��م ريختند و مش��تريان 

خارجي را به فوالد ايراني بد بين كردند. 
رسول خليفه سلطان مي افزايد: اين صادركنندگان 
به دليل افزايش نرخ ارز، حاضر بودند محصوالت 
فوالدي را به هر قيمتي، حت��ي ارزان تر از قيمت 
واقعي بفروش��ند و هيچ تعهدي براي بازگش��ت 
ارز به داخل كش��ور نداش��تند. برخي  از اين تجار 
با كارت هاي يكب��ار مصرف بي نام و نش��ان صادر 
كردند و بازارهاي توليد كنن��دگان واقعي را دچار 

نابساماني كردند. 
وي مي گويد: از اين رو  دولت مصوبه اي تصويب كرد 
و با ش��روط جديد، صادرات محصوالت فوالدي را 
در نيمه دوم سال گذش��ته محدود كرد. براساس 
نامه وزير صنعت، معدن و تج��ارت به رئيس كل 
گمرك، صادرات برخي محصوالت فوالدي با سه 
هدف »ضرورت تأمين نيازهاي داخلي كش��ور«، 
»پيگيري ارز حاصل از ص��ادرات« و »جلوگيري 
از ارزانفروشي محصوالت صادراتي« فقط توسط 
توليدكنندگان يا نماينده رس��مي امكانپذير بود. 
به اين ترتيب صادرات سر و سامان يافت، اما تداوم 
اين محدوديت ها در سال جاري، توليد كنندگان را 

متضرر كرده است. 
خليفه س��لطان به رونق بازار داخل در سال جاري 
اميدوار است و مي گويد: به دليل آسيب خانه هاي 
مسكوني در مناطق س��يل زده و افزايش اعتبارات 
دولتي، صنعت فوالد در سال جاري در بازار داخلي 
رونق مي گي��رد، اما دولت با تدابي��ر جديد بايد به 

افزايش صادرات اين صنعت كمك كند. 
وي تأكيد مي كن��د: از آنجايي ك��ه طبق مقررات 
بانك مركزي صادرات كاال كمت��ر از يك ميليون 
يورو شامل بازگشت ارز به سامانه نيما نمي شود، 
طبيعي است كه بسياري از تجار با استفاده از اين 
فرصت حتي با كارت هاي يكبار مصرف محصوالت 
فوال دي را صادر كنند و ارز حاصل از صادراتشان را 

به كشور بازنگردانند.
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غيرتوليدكنندگان
بازارصادراتيفوالدرابههمريختند

در گفت وگوي »جوان«  با فعاالن صنعت فوالد عنوان شد بهناز قاسمی
  گزارش  یک

مع�اون مس�كن بني�اد مس�كن از تأيي�د مصوب�ه افزايش 
تس�هيالت مس�كن روس�تايي ب�ه ۴۰ ميلي�ون توم�ان 
توس�ط ش�وراي پ�ول و اعتب�ار خب�ر داد و گف�ت: رش�د 
۶۰ درص�دي افزاي�ش تس�هيالت مس�كن روس�تايي 
ت�ا هفت�ه آين�ده ب�ه هف�ت بان�ك عامل اب�الغ مي ش�ود. 
عزيزاهلل مهديان در گفت وگو با فارس با اشاره به ابالغ مصوبه افزايش 
سقف تسهيالت مسكن روستايي از سوي شوراي پول و اعتبار گفت: 
شوراي پول و اعتبار امروز مصوبه افزايش سقف تسهيالت مسكن 

روستايي را به ۴0 ميليون تومان ابالغ كرد و احتماالً تا هفته آينده 
اين مصوبه به هف��ت بانك عامل ابالغ و اجرا خواهد ش��د.  به گفته 
وي، تا هفته آينده س��هميه بانك هاي عامل نيز در ميزان پرداخت 

تسهيالت بايد مشخص و تعيين شود.  
مهديان در پاسخ به اين سؤال كه آيا تسهيالت ۴0 ميليون توماني 
با توجه به رشد قيمت مصالح ساختماني مي تواند در ساخت و ساز 
مسكن روستايي و مقاوم سازي اين واحدها مؤثر و مفيد باشد، اظهار 
داشت: براس��اس قانون س��االنه بايد 15درصد به سقف تسهيالت 

مسكن روستايي اضافه شود، اما امسال با توجه به رشد قيمت مصالح 
ساختماني، سقف تس��هيالت نيز با در نظر گرفتن اين افزايش ۶0 

درصد باال رفته است. 
 معاون مسكن بنياد مسكن با اشاره به اينكه اين ۴0 ميليون تومان 
براي ساخت ۲00 هزار واحد مسكوني در نظر گرفته شده و پرداخت 
خواهد شد، گفت: سقف تسهيالت مسكن روستايي كه ۲5 ميليون 
تومان بود، تاكنون براي س��اخت ۷۷هزار واحد مسكوني پرداخت 

شده است. 

پرداخت حقوق هاي غير متعارف در يک هلدينگ سهام عدالت

افزايش ۶۰ درصدي تسهيالت مسكن روستايي
   مسکن

   گزارش 2

همتي در حاشيه جلسه دولت:
ذخايرارزيوضعيتخوبيدارد

رئي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا بي�ان 
اينك�ه نرخ ه�اي ام�روز ارز پاي�دار 
در  ع�ادي  م�ردم  گف�ت:  نيس�ت، 
نكنن�د.  ارز س�رمايه گذاري  ب�ازار 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
در حاشيه جلس��ه هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران در خص��وص قيمت ارز گفت: 
از نظر ذخاي��ر ارزي وضعيت خوبي داريم 
و وضعيتمان از نظر اس��كناس مطلوب اس��ت.  وي ادامه داد: يكسري 
متغيرهاي سياسي روي نرخ ارز تأثير مي گذارد؛ اين متغيرهاي سياسي 
مبناي اقتصادي ندارد، يك روز شايعه مي كنند قرار است جنگ شود، 
يك روز شايعه مي كنند قرار است مذاكره ش��ود يا اتفاقاتي در منطقه 
بيفتد.  رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: يكسري افراد هستند كه 
از اين فرصت ها اس��تفاده مي كنند و با ايجاد جو رواني، نرخ ارز را باال و 
پايين مي برند، مردم نبايد تابع اين نوع متغيرهاي سياسي به مسئله ارز 
نگاه كنند.  همتي افزود: خيلي تالش شد در هفته گذشته با توجه به 
جو سياسي ناشي از اعالميه ايران در مورد برجام، قيمت ارز را باال ببرند 
كه خوشبختانه نتوانستند.  رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اين 
نرخ ها، نرخ هاي پايداري نيست و ممكن است هر لحظه تغيير كند. مردم 
عادي روي ارز سرمايه گذاري نكنند. من نمي توانم بگويم در آينده نرخ 
ارز چگونه خواهد شد، اما نرخ هاي موجود نرخ ارز ما نيست؛ ان شاءاهلل 

شرايط در مورد نرخ ارز بهتر شود. 

شكروارداتيتاهفتهآينده
بهبنادركشورميرسد

دبي�ر انجم�ن صنف�ي كارخانه هاي قند و ش�كر كش�ور ب�ا بيان 
اينك�ه مج�وز واردات 8۰۰ ه�زار ت�ن ش�كر داده ش�ده اس�ت، 
گفت: بخش�ي از اين ش�كر توس�ط بخ�ش خصوص�ي و دولتي با 
ارز ۴۲۰۰ توم�ان در راه رس�يدن ب�ه بن�ادر كش�ور اس�ت. 
بهمن دانايي فر در گفت وگو با فارس در مورد وضعيت ثبت سفارش و 
واردات شكر گفت: با توجه به صدور مجوز واردات شكر از اسفندماه سال 
گذشته و اقدامات انجام شده براي واردات شكر توسط بخش خصوصي، 

اين محموله تا هفته آينده وارد بنادر كشور مي شود. 
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر كشور با بيان اينكه در كنار 
واردات شكر توسط بخش خصوصي ش��ركت بازرگاني دولتي اقدام به 
واردات كرده است، گفت: با توجه به اينكه بخشي از ذخاير شكر شركت 
بازرگاني دولتي صرف تنظيم بازار ش��كر شده ، اين واردات در راستاي 
جبران ذخاير صورت گرفته اس��ت.  وي اظهار داش��ت: مجوز واردات 
800 هزار تن شكر صادر و ثبت س��فارش براي واردات انجام شده و با 
توجه به تخصيص ارز براي واردات اين شكر ها بخشي از شكر  وارداتي 
در راه است.  دانايي فر گفت: در صورتي كه گمركات همكاري الزم براي 
ترخيص را انجام دهند، اين شكر به زودي در كارخانه ها تسويه و سپس 
وارد بازار خواهد شد و با رسيدن اين ش��كر به بازار قطعاً تعادل به بازار 

شكر برخواهد گشت. 
وي افزود: از تمامي واردكنندگان شكر تعهد محضري گرفته شده و از 
آنجا كه شكر با ارز دولتي ۴۲00 توماني وارد مي شود، نظارت كامل براي 

جلوگيري از هر گونه سوء استفاده انجام مي شود. 

صادراتچينبهايراننصفشد
ص�ادرات چي�ن ب�ه اي�ران در س�ه ماه�ه نخس�ت س�ال جاري 
مي�الدي ب�ه ح�دود 1/8 ميلي�ارد دالر رس�يد ك�ه اي�ن رق�م 
نس�بت به مدت مش�ابه س�ال قب�ل تقريبًا نصف ش�ده اس�ت. 
 گمرك چين اعالم كرد: مبادالت تجاري ايران و چين در سه ماه نخست 
سال جاري ميالدي با افت ۴۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 

مواجه شده است. 
مبادالت تجاري ايران و چين كه در ژانويه تا مارس ۲018 بالغ بر ۹/۹8 
ميليارد دالر اعالم ش��ده بود در ژانويه تا مارس سال جاري به 5/۶۷۲ 

ميليارد دالر كاهش يافته است. 
صادرات چين به اي��ران و واردات از ايران در اين دوره كاهش داش��ته 

است. 
صادرات چين به ايران در ژانويه تا مارس ۲01۹ با كاهش 5۶ درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده و به 1/8۴۴ ميليارد دالر 
رسيده است. چين در ژانويه تا مارس سال ۲018 بالغ بر ۳۲/۴ ميليارد 

دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
ارزش واردات چين از ايران نيز افت زيادي داشته است. چين در ژانويه تا 
مارس ۲018 بالغ بر 5/۶۶ ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده بود كه اين 
رقم با كاهش ۳۲ درصدي در ژانويه تا مارس امسال به ۳/8۲8 ميليارد 

دالر رسيده است. نفت كاالي عمده وارداتي چين از ايران است. 

انتقالنفتعربستان
ازخطلولهشرقمتوقفشد

شركت سعودي آرامكو عربستان از توقف فعاليت خط لوله انتقال 
نفت ش�رق به غرب واقع در غرب رياض در پي حمله هواپيماهاي 
بدون سرنشين به ايس�تگاه هاي پمپاژ نفت اين كش�ور خبر داد. 
به گزارش رويترز، پس از حمله هاي ديروز هواپيماهاي بدون سرنشين 
به ايستگاه هاي پمپاژ نفت عربس��تان در فاصله ۳۲0 كيلومتري غرب 
رياض، شركت دولتي نفت سعودي آرامكو اعالم كرد كه براي بررسي 
خسارت ها به طور موقت، فعاليت خط لوله نفتي شرق به غرب اين كشور 

موسوم به پتروالين را متوقف كرده است. 
پيرو حمله هاي روزهای گذشته به دو نفتكش عربستاني در بندر فجيره 
در امارات متحده عربي، كابينه عربستان سعودي بالفاصله پس از ديدار 
با ملك سلمان، پادش��اه اين كش��ور در بيانيه اي رسمي مدعي شدند 
كه حمله هاي خرابكارانه تأسيس��ات نفتي عربستان تنها اين كشور را 
هدف قرار نمي دهد، بلكه امنيت عرضه نفت و اقتصاد جهاني را نيز به 

مخاطره مي اندازد. 
در همين حال، خبرگزاري دولتي عربس��تان در بيانيه اي ديگر به نقل 
از خالد الفالح، وزير انرژي عربستان، اعالم كرد كه حمله هواپيماهاي 
بدون سرنشين به ايستگاه پمپاژ نفت كه نفت خام را از استان نفت خيز 
در منطقه شرق به بندر ينبع در امتداد س��واحل درياي سرخ منتقل 

مي كند، رخ داده است. 
مس��ئوالن وزارت انرژي، صنايع و منابع معدني عربس��تان نيز مدعي 
ش��دند كه حمله هاي يادش��ده به تأسيس��ات نفتي اين كشور منجر 
به آتش س��وزي هايي ش��د كه اكنون متوقف شده اس��ت و همچنين 
خسارت هايي جزئي به يكي از ايس��تگاه هاي پمپاژ نفت وارد شد، اما 

تأثيري بر توليد و صادرات نفت عربستان نداشته  است. 
خط لوله موس��وم ب��ه پتروالين به طور عم��ده نفت خ��ام توليدي در 
ميدان هاي شرق عربستان را به بندر ينبع در شمال تنگه باب المندب 

در درياي سرخ منتقل مي كند. 
خبر حمله به تأسيس��ات نفتي عربس��تان سبب ش��د قيمت شاخص 
نفت خام برنت درياي ش��مال در پايان معامالت روز سه ش��نبه )۲۴ 
ارديبهست ماه( با بيش از يك دالر افزايش به ۷1 دالر و ۲۴ سنت براي 

هر بشكه رسيد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

مهين محمدزاده| تسنيم

با توجه ب�ه كاهش مصرف 
داخلي و ساخت و س�از ها، 
بايد نيم�ي از توليد داخلي 
صادر ش�ود كه متأس�فانه 
از س�ال گذش�ته در پ�ي 
ورود غير توليد كنن�دگان 
ب�ه ب�ازار ص�ادرات فوالد؛ 
برخي تحريم ه�اي داخلي 
صادرات اين كاال را كاهش 
داده و مش�كالتي را ب�راي 
ف�والد  توليد كنن�دگان 
اس�ت آورده  به وج�ود 


