اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  17اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1398

بررسي فهرست بهروزشده دریافتکنندگان ارز دولتي نشان ميدهد

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3421

ﮔﺬر

رمزهای دوم کارتهای بانکی تا
پایان اردیبهشت اعتبار دارند
 بانک مرکزی اعالم کرد :رمزهای دوم ایســتا
فقط تا پایان اردیبهشــت اعتبار دارند و از ابتدای
خرداد امسال برای استفاده از خدمات بانکی باید
از رمز دوم یکبارمصرف استفاده شود.
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران
در راســتای ایمنســازی دسترســی کاربران به
سیســتمهای الکترونیکی و افزایــش امنیت در
تراکنشهای بانکی و اســتفاده عمــوم مردم از
خدمــات در بســتر بانکداری الکترونیک» ،ســند
الزامات رمزهای پویا« یا همان رمز یکبارمصرف
) (OTPرا به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
در شــهریور سال گذشته ابالغ کرد.براساس ابالغ
بانک مرکزی ،بانکها باید تا آذر ســال گذشــته
نسبت به تهیه زیرساخت ارائه رمز یکبارمصرف
اقدام میکردند ،اما در ایــن میان برخی بانکها
این زیرساخت را ایجاد نکردند.
بانکهــای مذکــور از ســوی بانــک مرکزی
مســئول جبران خســارت مشــتریان در صورت
بروز کالهبرداری شدند.ســپس بانک مرکزی در
بخشنامهای دیگر به شــبکه بانکــی ابالغ کرد
که این زیرســاخت در همه بانکهای کشور باید
از ابتدای خرداد ارائه شــود و در غیر این صورت
با بانکها یا مؤسســههای مالــی و اعتباری فاقد
این زیرســاختها برخورد خواهد کرد.براســاس
بخشنامــه بانــک مرکــزی ،رمز دوم ایســتای
کارت بانکــی کــه هماکنــون برای بســیاری از
مشتریان شبکه بانکی فعال است ،صرفا تا پایان
اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود.
رمز دوم ایستای کارت بانکی از ابتدای خرداد
بهصــورت خــودکار حــذف و بایــد از رمز دوم
یکبارمصرف استفاده شود که صرفا برای انجام
تراکنــش با کارت اعالم شــده و بهمدت  ۶۰ثانیه
اعتبار دارد.
مشــتریان بهمنظــور فعالســازی رمــز دوم
یکبارمصرف باید به شعبه بانک عامل مراجعه
و نســبت به فعالســازی نرمافزار یا پیامک رمز
یکبارمصرف اقدام کنند ،چراکه بهمنظور انجام
عملیــات پرداخت در خدمــات درگاه اینترنتی و
نرمافزارهای موبایلــی که به رمز دوم نیاز دارند،
بایــد از رمز دوم یکبارمصــرف از ابتدای خرداد
استفاده شود.
ایــن خدمت بهصورت رایگان به مشــتریان
ارائــه میشــود و هیچگونه هزینــهای ندارد.
براســاس ابالغ بانک مرکزی ،حداقل طول رمز
پویای جایگزین رمــز اول کارت باید چهار رقم
و حداقــل طول رمز پویــای جایگزین رمز دوم
کارت باید هفت رقم باشــد.طول عمر رمزهای
پویا بایــد حداکثر  ۶۰ثانیه باشــد و پس از این
زمان رمز تولیدشده منقضی و غیرقابل استفاده
میشــود.رمزهای پویا در طــول عمر خود باید
فقط یکبار از ســوی مؤسسه اعتباری پذیرفته
شوند.
رمزهــای پویا در طول عمر خــود صرفا برای
اســتفاده از خدمات مبتنی بر یک کارت مشخص
از بین کارتهای صادرشــده از ســوی مؤسســه
اعتباری قابل استفاده هستند.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

تندیس طالیی رعایت حقوق
مصرفکنندگان به بیمه البرز اعطا شد
 شــرکت بیمه البرز موفق بــه دریافت تندیس
طالیی رعایت حقوق مصرفکنندگان شد.
به گــزارش روابط عمومــی و بینالملل بیمه
البــرز ،در هجدهمیــن همایش ملــی حمایت از
مصرفکنندگان ،سیدرســول تاجــدار ،مدیرعامل
بیمــه البرز ،گواهینامه و تندیــس طالیی رعایت
حقوق مصرفکننــدگان را از وزیر صنعت ،معدن
و تجارت دریافت کرد.
بر اســاس این گزارش ،بیمه البرز در دو ســال
گذشــته نیز موفق به دریافت تندیس نقرهای شد
و ســالهای  ۹۱ ،۸۸و  ۹۳هــم گواهینامه رعایت
حقوق مصرفکنندگان دریافت کرد.
این گزارش حاکی است ،در ممیزی انجامشده
از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ۵۴۵ ،شرکت و بنگاه برای حضور
در ایــن همایش ثبتنــام کردنــد و در نهایت ۹۱
واحد برای دریافت تندیس طالیی ،تندیس نقرهای
و گواهینامه ارزیابی شــدند که  ۱۶بنگاه از جمله
شرکت بیمه البرز موفق به دریافت تندیس طالیی
شدند.
گفتني است فرایند ارزیابی بنگاههای اقتصادی
برای دریافــت ایــن گواهینامه براســاس چهار
شــاخص کلی قیمــت ،کیفیت ،خدمــات پس از
فــروش و رضایت مشــتری و با حضــور مدیران
ذیربط ســازمان حمایت و همچنیــن نمایندگان
نهادهای مربوطه انجام شده است.
بنا بر گــزارش روابط عمومی بیمــه البرز ،این
جایــزه معتبرترین جایــزه ملی بــرای رتبهبندی
شــرکتهای تولیدی و خدماتی کشــور است که
هرســاله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به برگزیدگان اهدا
میشود.

 ۳میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور
محمد مســاعد :بانک مرکزي روز گذشــته فهرست
تــازهاي از دریافتکنندگان ارز دولتــي و نیمایي در
یک سال گذشــته را منتشر کرد .اگرچه فهرستهاي
اعالمي بانک مرکزي انسجام و ترتیب مناسبي ندارند
و هیچگونــه جمعبنــدي خاصــي از پرداختهاي
مختلف به شرکتهاي گوناگون در آنها انجام نشده،
اما حاوي اطالعات جالبي از دریافتکنندگان ارزهاي
دولتي و نیمایي از ســوی شــرکتهاي تولیدکننده و
واردکننده اســت .برعکس فهرست دریافتکنندگان
ارز دولتي بر پایه دالر چهارهزارو۲۰۰توماني که بانک
مرکزي براي همــه ارزهاي غیر یورو ،معادل یورویي
ارز پرداختي را نیز محاســبه و اعالم کرده اســت ،در
فهرست دریافتکنندگان ارز نیمایي ،خبري از معادل
یورویي ارزهاي دریافتي نیســت .از ســوي دیگر ،در
بخش مربــوط به نــام شــرکتهاي دریافتکننده
ارز در جــداول اعالمي بانک مرکزي ،در بســیاري از
موارد شاهد حذف و اضافه قسمتي از نام شرکتها
هســتیم که جمعبندي میزان ارز دریافتي از ســوی
این شرکتها را کمي مشــکل ميکند .بااینحال در
شماره امروز دو فهرست دریافتکنندگان ارز دولتي
)دالر چهارهزارو۲۰۰تومانــي( و اشــخاص حقیقي
دریافتکننده ارز نیمایي را بررسي کردهایم که نشان
ميدهد در یک سال گذشته بیش از  ۱۰هزار شخصیت
حقیقي و حقوقــي در مجموع مبلغــي بالغ بر ۲۵
میلیارد یورو ارز معادل دالر چهارهزارو۲۰۰توماني از
بانک مرکزي دریافت کردهاند که از این مقدار ،بیش
از  ۶٫۸میلیــارد یورو در اختیار  ۲۵شــرکت اول این
فهرست ۱۰هزارتایي قرار گرفته است؛  ۲۵شرکتي که
شامل چند شــرکت واردات نهادههاي دامي ،صنایع
غذایي و خودروسازي ميشــود .در بین شرکتهاي
دریافتکننده ارز۳ ،میلیارد یورو به شــرکتهاي دو
خانواده مشهور تعلق گرفته است.
همچنین فهرست اشخاص حقیقي دریافتکننده
ارز نیمایــي نشــان ميدهد در یک ســال اخیر ۷۹۸
نفــر در مجمــوع بیــش از  ۲۳۲میلیون یــورو ارز
نیمایــي دریافت کردهاند؛ افرادي کــه بعضا مدیر یا
عضو هیئتمدیره شــرکتهایي هستند که بهعنوان
شــخصیت حقوقي نیز در فهرست دریافتکنندگان
ارز نیمایي یا دولتي دیده ميشوند.
دالر چهارهزارو ۲۰۰توماني به چه کساني رسید؟
مدلل در صدر
جمعبنــدي آمارهاي ارائهشــده از ســوی بانک
مرکزي نشان ميدهد شرکت مجتمع کشتوصنعت
و روغننباتي ماهیدشــت کرمانشــاه کــه برندهاي
مشهوري مانند غنچه ،ســارا ،نازگل ،داالهو و گلآرا
را به بازار عرضه ميکند ،بیشتر از دیگر شرکتها ارز
خارجي معــادل دالر چهارهزارو۲۰۰توماني دریافت
کرده اســت .این شــرکت خصوصي که بخشــي از
ســرمایه جواد مدلل ،واردکننده مشــهور نهادههاي
دامي است ،در یک سال گذشته بیش از  ۸۲۷میلیون
یورو ارز دولتي معــادل دالر چهارهزارو ۲۰۰توماني
دریافت کرده اســت .در ادامه این گزارش باز هم نام
مدلل را خواهید خواند.
جیب به جیب در دولت
نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي نشــان ميدهد
شــرکت مادرتخصصــي بازرگاني دولــت ایران که
در یک ســال گذشــته مانند دیگر ســالهاي پس از
انقالب وظیفــه واردات کاال براي تنظیــم بازار را بر
عهده داشته ،براي واردات کاالهاي ضروري در سال
گذشــته معادل بیش از  ۶۰۵میلیون یــورو ارزهاي
گوناگــون دولتي بر پایــه دالر چهارهزارو۲۰۰توماني
دریافت کرده است.
یک شرکت دیگر مدلل
شرکت آواتجارت صبا ،سومین شرکت در فهرست
بزرگترین دریافتکنندگان ارز دولتي اســت که براي
واردات نهادههاي دامــي بیش از  ۵۲۹میلیون یورو
ارز دولتي معادل دالر چهارهزارو۲۰۰توماني دریافت
کرده است .این شرکت نیز که جزئي از سرمایه مدلل
اســت ،در ســالهاي اخیر به ایجاد انحصار در بازار
نهادههاي دامي متهم اســت؛ ادعایي که موافقان و
مخالفانــي جدي دارد ،اما نميتــوان کتمان کرد که
این شــرکت ،بزرگترین واردکننده و مهمترین بازیگر
این بازار در ایران است.
باز هم دولت
شرکت چهارم در فهرســت دریافتکنندگان ارز،
شرکتی دولتي زیر نظر وزارت کشاورزي است .شرکت
سهامي پشتیباني امور دام کشور بیش از  ۴۹۸میلیون
یورو ارز دولتي معادل دالر چهارهزارو۲۰۰توماني در
یک سال گذشته دریافت کرده است.
فرزند دوم میهن
شــرکت طبیعت ســبز میهن که فرزند شــرکت
صنایع غذایي میهن محســوب ميشــود و از ســال
 ۱۳۹۱فعالیــت خــود را آغاز کرده اســت ،پنجمین
شرکت فهرست ماست که در یک سال اخیر معادل
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ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﻌﺎدل ﯾﻮروﯾﯽ

0042972582

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﺑﺨﺶ

14,538,057

0380726841

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ

8,933,634

3251408781

ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎدري

6,927,010

6109681725

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﻗﻠﯽﭘﻮر

5,934,078

3559669464

ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﯾﻒزاده

3,316,003

3500876961

ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻼﻣﯽ

3,283,687

0386461678

ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎﺑﯽ

2,845,183

3530092339

اﻣﯿﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ

2,822,164

3530120928

ﻣﯿﻼد ﻣﻘﯿﻤﯽ

2,795,929

0074234811

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ درودﯾﺎن

2,662,544

1260470393

ﻓﺮﻫﺎد اﻣﯿﻨﯽ

2,516,616

1462441483

ﯾﺎور ﺧﻠﯿﻠﯽ

2,393,285

2296553982

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺻﻔﺎﺋﯽﻓﺮ

2,384,475

5459709482

ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪري

2,361,387

0942988604

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦزاده

2,182,954

0451146697

ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪﻣﺤﺴﻨﯽ

2,172,214

0041220765

ﻓﺮﯾﺪ ﺣﺮﯾﺮي

2,097,879

1950425703

ﻣﯿﻨﺎ ﻗﻨﻮاﺗﯽ

1,993,397

3501485662

ﺳﻌﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺸﯿﺨﯽ

1,983,883

4929435552

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺻﻤﺪيزﻧﮕﻨﻪ

1,932,791

1740490541

اﺣﻤﺪ ﺳﻮاري

1,828,358

0035672072

رﺿﺎ ﭘﯿﺮﺻﺎﻟﺢ

1,618,734

0082106797

ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺾآﺑﺎدي

1,606,077

0450127214

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎﻟﺒﺎﻧﯽﻣﻄﻠﻖ

1,519,089

0036443387

ﺣﺴﻦ ﻫﮋﺑﺮ

1,518,796

0451385969

ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺴﺮوي

1,503,000

0042484162

ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮزاده

1,485,974

0081662475

ﺳﺎﻣﺎن دورودﯾﺎن

1,466,959

0064689972

ﻣﺤﺴﻦﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﮐﺮﺑﺎﺳﯽ

1,458,120

0062948504

ﻫﻮﻣﻦ ﺟﺎرﯾﺎﻧﯽ

1,426,934

2669228860

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﺮو

1,362,805

1260342360

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻫﻤﺎﯾﻮنﻧﮋاد

1,361,006

0054594480

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺒﯿﺮي

1,336,077

3871256986

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺳﻔﯿﺪآﺑﯽ

1,305,411

2753777098

اﻣﯿﺮ ﻧﻮري

1,294,728

2595216740

ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ﺳﯿﺪﻧﮋاد

1,263,028

0936964162

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﻣﻮﻧﺲﻃﻮﺳﯽ

1,244,567

2229355236

ﺷﯿﺮزاد ﻧﻈﺮي

1,238,254

1620613530

ﺳﻮاد ﻓﻼﺣﯽ

1,173,132

6119650970

ﻣﺤﻤﺪﺣﯿﺎت رﯾﮕﯽﻻدز

1,145,926

4391451603

داود ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺎن

1,112,319

0491845863

اﻣﯿﺮ ﺧﯿﺮﮔﻮ

1,106,217

1141464667

ﺗﯿﻤﻮرزﻣﺎﻧﯽﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ

1,084,270

6239944602

ﻣﺠﯿﺪﻋﻠﯽﻣﯿﺮزاﺋﯽ

1,037,987

3391464852

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺎ

1,000,922

4322019242

ﻣﺤﻤﺪ زارﻋﯽ

991,324

0016539338

ﻋﺼﺎم ﻗﺒﺎديﻣﻈﻔﺮ

958,193

2549507681

ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪرﺋﯿﺴﯽداﻟﯿﻨﯽ

935,755

1360131681

ﻧﻮﯾﺪﺣﻔﯿﻆﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

930,387

3849447030

ﺟﻼل ﻣﻤﻨﺪي

928,486

بیــش از  ۴۹۵میلیون یــورو ارز دولتي بــر پایه دالر
چهارهزارو۲۰۰تومــان بــراي واردات کاال از بانــک
مرکزي دریافت کرده است.
این شــرکت که مجموعهاي از محصوالت مانند
برنــج ،روغن ،رب گوجهفرنگــي ،تنماهي و چاي را
با برنــد »طبیعت« به بازار عرضه ميکند ،از ســوی
ایــوب پایــداري پایهگذاري شــده و هماکنــون نیز
خانواده پایداري این مجموعه بزرگ را اداره ميکنند.
بااینحال طبیعت ســبز میهن تنها شرکت پایداريها

نیست که در این فهرست به آن اشاره خواهیم کرد.
میهن مادر
شــرکت مجتمع صنایع غذایي میهن ،ششــمین
شــرکت در فهرست ماست که به نوعي مادر شرکت
پنجم فهرســت محســوب ميشــود .این شرکت را
که ســال  ۱۳۵۴برادران پایداري تأســیس کردهاند،
با بســتنيهایش براي ایرانيها شناخته شده است.
البته چند سال پیش یکي از دو برادر این مجموعه را
ترک کرد و برند خود با نام دومینو را راه انداخت ،اما

ﺟﺪول دو 10 :ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارز دوﻟﺘﯽ )دﻻر ﭼﻬﺎرﻫﺰارو 200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺨﺶ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺪﺷﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

827586000

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﻟﻞ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ارز دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان

)اﻋﺪاد ﺗﺎ  1000ﯾﻮرو ﮔﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ(

605671000

ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

دوﻟﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖ آواﺗﺠﺎرت ﺻﺒﺎ

529141000

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﻟﻞ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر

498095000

ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

دوﻟﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﻬﻦ

495756000

ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﺪاري

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ

380198000

ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﺪاري

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داﻧﻪ

305450000

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﻟﻞ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻠﻬﺮ داﻧﻪ ﺟﻨﻮب

281337000

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﻟﻞ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺠﺮ اﻋﺘﺒﺎر

270559000

ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎﺗﺠﺎرت ﺳﺪه

234342000

ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

نميتوان کتمان کرد بستي میهن همچنان مهمترین
برند بازار بستني در کشور است .صنایع غذایي میهن
در یک ســال گذشــته بیش از  ۳۸۰میلیون یورو ارز
دولتــي معــادل دالر چهارهزارو۲۰۰تومانــي براي
واردات دریافت کرده است.
باز هم مدلل
شرکت هفتم فهرست بزرگترین دریافتکنندگان
ارز دولتــي نیــز یــک شــرکت دیگــر از مجموعــه
ســرمایههاي خانواده مدلل است .شرکت کرمانشاه
دانه که توســط عبدالعلي مدلل اداره ميشــود ،در
زمینه خوراک دام فعال است و در یک سال گذشته،
بیــش از  ۳۰۵میلیون یورو ارز دولتــي معادل دالر
چهارهزارو ۲۰۰توماني بــراي واردات دریافت کرده
است.
و یک مدلل دیگر
ردیف هشتم فهرست بزرگترین دریافتکنندگان
ارز دولتي را نیز یک شرکت دیگر متعلق به خانواده
مدلل در اختیار گرفته است .شرکت کلهر دانه جنوب
کــه در زمینه خوراک دام و طیور فعالیت ميکند ،در
سال  ۱۳۸۸تأسیس شده و در یک سال گذشته ۲۸۱
میلیون یورو معادل دالر چهارهزارو ۲۰۰توماني براي
واردات نهادههاي دامي دریافت کرده است.
اولین خصولتي فهرست
شــرکت نهم این فهرســت یک شرکت خصولتي
اســت .شــرکت فجر اعتبار که ســهامداران عمده
آن صندوق بازنشســتگي کشــوري و مؤسسه جهاد
استقالل وابســته به وزارت جهاد کشاورزي هستند،
در زمینــه واردات خــوراک دام فعالیــت ميکند و
ســال گذشــته بیــش از  ۲۷۰میلیون یــورو معادل
دالر چهارهــزارو ۲۰۰توماني بــراي واردات دریافت
کرده اســت .بهاینترتیب ميتوان گفت این شــرکت
موفقتریــن شــرکت خصولتــي در دریافــت دالر
چهارهزارو ۲۰۰توماني از بانک مرکزي در یک ســال
گذشته بوده است.
برنج مشهور
شــرکت آریا تجارت ســده در یک ســال گذشته
بیــش از  ۲۳۴میلیون یورو ارز دولتــي معادل دالر
چهارهــزارو ۲۰۰تومانــي دریافت کرده اســت .این
شــرکت را که از اصفهان برخاســته ،با برند مشهور
برنج خاطره ميشناسیم.
اشخاص حقیقي چقدر ارز نیمایي گرفتند؟
صدرنشیني یک گمنام
با جمعبندي فهرســتهاي منتشرشــده توسط
بانک مرکزي مشــخص ميشــود در صدر فهرست
اشخاص حقیقي دریافتکننده ارز نیمایي ،شخصي
با نــام علیرضــا نوربخش قــرار دارد کــه بیش از
۱۴میلیون و  ۵۳۸هزار یورو ارز نیمایي دریافت کرده
اســت .نام نوربخــش پیشازاین ،در جریان انتشــار
فهرســت دریافتکنندگان ارز نیمایــي براي واردات
کاغذ بر ســر زبانها افتاده بــود و در آن زمان تالش
رســانهها بــراي یافتن ردپایــي از نوربخش در میان
فعاالن بازار کاغذ به جایي نرسیده بود.
بااینحال در تــالش دوباره براي یافتن ردي از او،
یک آگهي تأسیس شــرکت یافتیم که نشان ميدهد
در شــهریور ســال  ۱۳۹۲علیرضــا نوربخش ،متولد
 ۱۳۴۶با شــراکت هادي اســديغیاثوند ،متولد سال
 ،۱۳۶۰شــرکتي با نــام »تقدیر کاغذ تدبیــر« را براي
واردات و صــادرات محصــوالت ســلولزي و تهیه،
خریــد و فروش انواع مــواد اولیــه موردنیاز صنایع
کاغذســازي ،جعبهسازي و ماشــینآالت وابسته به
آن تأســیس کردهاند .این شرکت نیز در میان فعاالن
صنعت کاغذ شناختهشده نیست.
واردکننده بزرگ موز
حسین بهشتي ،دومین نام در فهرست بزرگترین
دریافتکننــدگان ارز نیمایي بــراي واردات در میان
اشخاص حقیقي واردکننده موز و صادرکننده سیب
اســت که به گفته خود ۴۰ ،درصد صادرات ســیب
کشــور را انجام ميدهد و  ۴۵سال است در این بازار
فعالیت ميکند .بهشتي  ۸میلیون و  ۹۳۳هزار یورو
ارز براي واردات موز دریافت کرده است.
واردکننده برنج
محسن قادري ،سومین نام در فهرست بزرگترین
دریافتکنندگان حقیقي ارز نیمایي اســت که بیش
از شــشمیلیون و  ۹۲۷هزار یورو ارز نیمایي دریافت
کرده است.
این محســن قــادري را نباید با محســن قادري،
مدیرعامل شــرکت شــاپرک اشــتباه گرفت و درباره
ایــن قادري فقــط ميتوان گفت که او یک شــرکت
با مســئولیت محدود به نام »آســیا گســتر قادري«
در ديماه ســال  ۱۳۹۴با ســرمایه صد هزارتومان با
موضــوع واردات و صــادرات کلیــه کاالهاي مجاز
بازرگاني ،خوراکي و مواد غذایي تأسیس کرده است
و به نظر ميرسد در زمینه واردات برنج فعال است.
از جنوب
دو نفــر بعــدي فهرســت دریافتکننــدگان ارز
نیمایي هر دو از جنوب هستند .غالمحسین قليپور،
چهارمین نفر در فهرســت ماســت که در یک سال
گذشــته  ۵میلیــون و  ۹۳۴هــزار یــورو ارز نیمایي
دریافت کرده است.
او عضــو هیئتمدیــره شــرکت »لیــان ترخیص
اروند« است که در ســال  ۱۳۸۷با موضوع فعالیت
تأمین نیروي انســاني و خدمات بازرگاني و صادرات
و واردات کاال تأسیس شده است .نفر پنجم فهرست
هم ناصر شــریفزاده اســت که  ۳میلیــون و ۳۱۶
هزار یورو ارز نیمایي دریافت کرده است .شریفزاده
اگرچه در هیئتمدیره هیچ شــرکتي عضو نیست اما
عضو حقیقي اتاق بازرگاني بوشهر است.
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تعمیق تولید میانبري براي
رونق تولید است
اﻓﺸﺎر ﻓﺘﺢاﻟﻬﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ
 در چند سال اخیر یکي از بزرگترین دغدغههاي
نظام و دولــت افزایــش تولید ناخالــص داخلي،
رونق تولیــد و صــادرات و افزایش ســهم از بازار
کشــورهاي هدف بوده اســت و به منظور کاهش
وابستگيهاي اقتصادي باید با دوريجستن هرچه
بیشتر از خامفروشــيها و فروش نفت ،راه را براي
رونق تولید و شــکوفایي اقتصــاد مولد هموار کند.
متأسفانه رونق تولید در ســالهاي گذشته آنطور
که باید با رشد دلخواه مواجه نبوده ،اما آنچه امروز
مهم است ،شروع عملیات مانعبرداري و راهاندازي
چرخه تولید از طریق کارخانجات تولیدي و صنعتي
و کشاورزي و صنایع تبدیلي است.یکي از معضالت
موجود خامفروشي و در نتیجه بهره از حاشیه سود
پایینتر براي تولیدکنندگان است که شاید تا حدودي
هم انگیزههاي تولید را کاهش داده است.راهاندازي
زنجیره و شــبکه تولید و فراوريهاي الزم ميتواند
بار دیگر رنگ و بــوي تولید را تغییر و جذابیتهاي
آن را براي ســرمایهگذاري رونــق دهد.آنچه اکنون
در شبکه تولید کشور بیشازپیش به آن نیازمندیم،
انگیزه و شتاب الزم براي پیشرفت امور است که در
این راســتا وظیفه دولت حمایت از طرق مختلف از
جمله برداشتن موانع اداري و قوانین دستوپاگیري
است که خود مانع از ایجاد انگیزه ميشود.استفاده
از فناوريهاي روز در صنایع و مقرون بهصرفهکردن
هرچــه بیشــتر تولیــد ميتوانــد از مشــوقهاي
ســرمایهگذاري و جذابیتهاي بخش تولید باشد و
وزارت صمت به عنوان متولي حوزه تولید در بخش
صنعــت توجه ویژه بــه آن را در برنامــه قرار داده
است.اکنون در این برهه از تاریخ سیاسي و اقتصادي
کشور به دلیل تحریمهاي هرچه بیشتر آمریکایيها و
غربيها ،وجود همیت و حمیت داخلي و اقتصادي
بیش از هر زمان دیگري خودنمایي ميکند و الزمه
عبــور از بحرانهاي پیــشرو اســت.بنابراین براي
عملیاتيکــردن اهداف و برنامههاي مرتبط با رونق
تولید باید با یک ضرباالجــل ،هم بخش دولتي و
بخش خصوصي به استقبال از رونق و احیاي تولید
برونــد تا اثرات تحریــم در روزهاي آینــده کماثرتر
جلوه کند.در سالهاي گذشــته براي گسترش بازار
مصرف تولیدات داخل اقداماتــي انجام گرفت اما
وظیفه مسلم صداوسیماي جمهوري اسالمي ایران
ساخت فیلم و سریال و برنامههایي است که در آن
هدفگذاري تأثیر بر ذهن مخاطب و فرهنگســازي
در ســطوح مختلــف جامعه خواهــد بود.تعمیق
تولید و گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات داخلي
سرآغاز انقالبي بزرگ در حوزه اقتصاد کشور است،
نميتــوان بهعنوان یک ایراني تولیــدات داخلي را
نادیده گرفت و نميتوان فقط بهواسطه کمتربودن
کیفیت بعضــي از کاالهاي ایرانــي از حمایت آنها
دســت برداشــت.ضمن اینکه اگر کارخانهداران و
تولیدکنندگان ما واقعا خواهان رشد و رونق هستند،
حتمــا و الزامــا بایــد در حوزه کیفــي محصوالت
و تولیــدات اعم از صنعتي و کشــاورزي در مســیر
تولیداتشــان تجدیدنظرهــاي اساســي کنند و از
فرصت پیشآمده نهایت بهره را ببرند و خودشان را
در حد تولیدکنندگان خارجي ارتقا دهند.

ﺧﺒﺮ
حجتاﷲ صیدي:

مهمترین برنامه بانک صادرات
ایران در سال جاري ورود به منطقه
سودآوري است
 حجتاله صیدي گفت :مهمترین برنامه بانک
صــادرات ایران براي ســال  ۹۸خــروج از زیان و
ورود به منطقه ســود است که با توجه به اصالح
ساختار مالي ســال گذشــته ،در تالش هستیم تا
ســهم بازار و نــرخ مؤثر تســهیالت افزایش و در
مقابل بهاي تمامشــده پــول را کاهش دهیم .در
ســال جاري فعالیتهــاي ارزي بانــک صادرات
ایران افزایش خواهــد یافت و برنامه عرضه گروه
مالي ســپهر صادرات در بورس بــا جدیت دنبال
ميشــود .به گزارش روابطعمومي بانک صادرات
ایران ،به نقل از پایگاه خبري »اخبار پولي و مالي«،
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این مطلب،
اهــداف ارائه طرح »طــراوت« را براي حمایت از
بخشهاي مختلف تولید تشــریح کــرد و افزود:
بانکها در کنار شــرکتهاي بازار ســرمایه ،براي
رفع تنگناي مالــي و تخصیص بهینه وجوه نقد و
اعتبار و ســرمایه بین بخشهاي فعال اقتصادي،
ميتوانند با ایجاد تسهیالت ترکیبي در بخشهاي
مختلف عرضه و تقاضا ،نقش مهمي بازي کنند و
بانک صــادرات ایران نیز با طرح »طراوت« بخش
تولید و توزیع را هدف قرار داده اســت.حجتاله
صیدي دربــاره شــیوه حمایت طرح طــراوت از
تولیدکنندگان توضیح داد :بانک صادرات همیشه
چند خط اعتبــاري خاص براي بخــش تولید در
دســتور کار خود دارد که امسال آنها را ارتقا داده
اســت ،مثل طرح تســهیالت مرابحه ،تســهیالت
مضاربه ،خرید دین ،وامهاي مربوط به ســهام در
گردش که در سال جاري نیز آنها را با همان شیوه
البته با ارقام باالتر ادامه خواهیم داد.

