
 در يك ده�ه اخي�ر، رواب�ط ان�رژي چين و 
روسيه با رش�دي پرش�تاب افزايش يافته و 
با ساخت زيرس�اخت هاي مختلف، راه براي 
توسعه بيشتر دادوس�تد انرژي ميان اين دو 
غول صنعتي هموار ش�ده اس�ت. خ�ط لوله 
قدرت س�يبري ب�ا ظرفي�ت انتقال س�االنه 
۳۸ ميليارد متر مكع�ب گاز طبيعي تا پايان 
س�ال آينده مي�ادي افتت�اح خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان«، در گذشته به نظر مي رسيد 
با راه اندازي اين پروژه تا سال ها نياز چين به گاز 
روس��يه تأمين خواهد ش��د. هر چند مهره هاي 
بازي در حال تغيير اس��ت. دومين پروژه انتقال 
گاز طبيعي، خط لوله آلتاي نام دارد ) اين پروژه 
خط لوله قدرت سيبري- ۲ نيز ناميده مي شود( 
و به مدت چهار س��ال به دلي��ل تقاضاي اندك 
و تحريم ه��اي گازپروم متوقف ش��ده ب��ود، اما 
هم اكنون ساخت دومين پروژه بزرگ صدور گاز 
روسيه به چين، بار ديگر از سرگرفته شده است. 
خط لوله آلتاي ۲۶۰۰ كيلومتر طول دارد و گاز 
توليد ش��ده در ميادين غرب سيبري را از مسير 
تومسك در استان نووسيبيرسك جمهوري آلتاي 
به استان ژين چيانگ چين منتقل خواهد كرد. 
قرارداد ساخت اين طرح در سال ۲۰۱۴ ميالدي 
ميان دو شركت گازپروم و سي ان پي سي به امضا 

رسيد. ظرفيت س��االنه صادرات اين پروژه ۳۰ 
ميليارد متر مكعب تعيين شده و دوره قرارداد ۳۰ 
سال است و همانند خط لوله قدرت سيبري - ۱ 

خواهد بود. 
ام��ا اندكي پس از امض��اي اين قرارداد، ش��اهد 
توقف اج��راي آن به داليلي نظي��ر اختالف نظر 
در چگونگ��ي قيمت گ��ذاري گاز عرضه ش��ده، 
هزينه هاي باالي ايجاد زيرساخت ها، مشكالت 
تأمين مالي اجراي پروژه و رشد اندك تقاضاي 
گاز طبيعي اژده��اي زرد در فاصله س��ال هاي 

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ميالدي بوديم. 
  تغيير در معادالت

اكثر اين موارد با تعام��ل دو طرف قابل برطرف 
ش��دن اس��ت، اما هم اكنون ش��اهد تغيير در 
معادالت پيشين به داليل زير هستيم: نخست 
اينكه چيني ه��ا بايد تصميم بگيرن��د كه آيا به 
گاز صادراتي خط لوله آلتاي نياز دارند يا خير؟ 
استان ژين چيانگ كه خط لوله از طريق آن وارد 
خاك چين مي ش��ود، يك��ي از مناطق كليدي 
توليد س��وخت هاي هيدروكربوري در كش��ور 
چين اس��ت. لذا گاز وارداتي از سرزمين مردان 
يخي بايد روانه ساير اس��تان ها به ويژه مناطق 

ساحلي شود. 
خط لوله غربي- ش��رقي كه دريافت كننده گاز 

خريداري شده از آس��ياي ميانه است، از لحاظ 
فني قابليت انتقال اين خ��وراك جديد را دارد، 
اما اين تصميم به اين معن��ا خواهد بود كه پكن 
گاز روسيه را به گاز تركمنستان ترجيح مي دهد. 
دولت تركمنستان، وابستگي زيادي به فروش گاز 
به چين به عنوان تنها مشتري كنوني خود پس از 
قطع فروش گاز به ايران و روسيه دارد. عشق آباد 
در شرايط كنوني بايد تا بيشترين ميزان ممكن به 
چيني ها گاز بفروشد. براي تبديل رؤياي ساخت 
خط لوله آلتاي به واقعيت، چيني ها بايد پنجمين 
رش��ته در خط لوله غربي- شرقي را براي امكان 

ترانزيت گاز بيشتر فراهم كنند. 
دوم اينكه مذاكرات بر سر سازوكار قيمت گذاري 
گاز صادراتي خط لوله قدرت سيبري پس از يك 
دهه همچنان ادام��ه دارد. گاز خوراك خط لوله 
قدرت س��يبري از ميادين جديد شرق سيبري 
تأمين خواهد ش��د، اما گاز خط لول��ه آلتاي از 
هاب هاي توليد گاز كنوني در مثلث ناديم- پور- 

تاز و منطقه يامال تأمين مي شود. 
به عبارت ديگ��ر قيمت گاز خط لول��ه آلتاي از 
سوي شركت گازپروم براس��اس قيمت فروش 
گاز به مشتريان اروپايي تعيين مي شود. با وجود 
چالش ه��اي كنوني ب��ه دليل دولت��ي بودن دو 
شركت سي ان پي س��ي و گازپروم، دستيابي به 

توافق هموار به نظر مي رسد. رئيس جمهور چين 
نيز چن��دي پيش در نشس��ت اقتصادي والدي 
وس��توك اعالم كرد فش��ارهاي سياسي باعث 

مي شود تا خط لوله آلتاي به سرعت اجرا شود. 
در س��ال هاي گذش��ته به نظر مي رس��يد كه با 
كاهش رش��د تقاض��اي چين )پس از رش��د دو 
رقمي تقاضاي گاز اين كشور در سال هاي ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۱۳ ميالدي( به ۳/۴درصد در سال ۲۰۱۵ 
ميالدي و ۷/۵ درصد در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي 
همراه با خريد ال ان جي، چيني ها نيازي به منابع 

جديد گاز نخواهند داشت. 
با در پيش گرفتن راهبرد كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي و حذف تدريجي مصرف زغال سنگ 
توسط پكن، خريد گاز از طريق خط لوله آلتاي 
بار ديگر در اولويت دولت چين قرار گرفته است. 
در سال ۲۰۱۷ ميالدي شاهد رشد خيره كننده 
۱۵درص��دي تقاض��اي گاز چيني ه��ا بوديم و 
در س��ال جاري پيش بيني ها از رش��د ۱۲ تا ۱۳ 

درصدي تقاضاي اين كشور خبر مي دهد. 
چيني ها در سال هاي اخير خواهان خريد منابع 
انرژي مورد نياز از فروشندگان ايمن تر، ارزان تر 
و كم ريسك تر هس��تند. ميادين راه اندازي شده 
توليد گاز ش��ركت گازپ��روم از اي��ن ويژگي ها 
در مقايس��ه با ال ان جي ي��ا گاز آس��ياي ميانه 

برخوردارند. 
در يك دهه اخير، بارها گاز صادراتي دو كش��ور 
تركمنستان و ازبكستان به چين به داليل نقص 
شبكه انتقال كمتر از ميزان تعهد شده بوده است، 
لذا خريد گاز از منبعي راهبردي و داراي روابط 
سياسي مستحكم نظير روسيه براي چيني ها از 

مطلوبيت بيشتري برخوردار خواهد بود. 
  تقويت همكاري هاي گازي

چيني ها پس از جنگ تجاري ماه هاي اخير خود 
با دولت امريكا دريافته اند كه نمي توانند بر عرضه 
ال ان جي اياالت متحده اتكا كنند. كاخ س��فيد 
آشكارا مي خواهد از ال ان جي به عنوان اسلحه اي 
ژئوپليتيك در رؤيارويي با مخالفانش بهره ببرد. 
با وجود همه موانع كنوني در مسير ساخت خط 
لوله آلتاي، رهب��ران پكن داليل زي��ادي براي 

پيشبرد آن دارند. 
تاكنون چيني ها از دريافت عوارض بر ال ان جي 
صادراتي امريكا خودداري كرده اند، اما با اولويت 
دادن به واردات گاز از روسيه، راه توليدكنندگان 
امريكايي براي به دس��ت آوردن س��هم در بازار 

بزرگ چين دشوارتر از هميشه شده است. 
تاكنون تنها شركت چني ير انرژي امريكا توانسته 
اس��ت قرارداد بلندمدت صادرات گاز به چين را 
منعقد كند. بدين ترتيب روش��ن است كه ساير 
صادركنن��دگان امريكايي كار دش��واري براي 

حضور در بازار چين خواهند داشت. 
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تغيير در ژئوپليتيك گازي 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

82391852سيمانهرمزگان
8255767فروسيليسايران
1589147سيماندورود

5996554سرمايهگذاريداروييتامين
4104378قندثابتخراسان

140631294قنداصفهان
3086276موتورسازانتراكتورسازيايران

3952351صنعتيآما
3615310توسعهمعادنوفلزات

1900160توسعهشهريتوسگستر
3639300سراميكهايصنعتياردكان

1285105سرمايهگذاريمسكن
6323506قندمرودشت
2169166حفاريشمال

131298سيمانمازندران
5738389پارسالكتريك

335462118فرآوريموادمعدنيايران
3000149مهركامپارس

7686366سيمانآرتااردبيل
17663841داروسازيزهراوي

8002381داروسازيزاگرسفارمدپارس
5041240البرزدارو

461472197قندشيرينخراسان
13759655كنترلخوردگيتكينكو

3067146پمپسازيايران
3025144سيمانهگمتان
2941140داروسازيامين

8005381كارخانجاتداروپخش
317301510معادنبافق
7754369قندلرستان

6536311بورساوراقبهادارتهران
117756سرمايهگذاريخوارزمي

5280251بيسكويتگرجي
4418210تكنوتار

143168بانككارآفرين
2294109ايرانياساتايرورابر
5600266پتروشيميآبادان

2716129سرمايهگذاريصنعتنفت
4527215كشتيرانيجمهورياسالميايران

3264155شيشههمدان
4322205گروهصنعتيبارز

4259202گروهمديريتسرمايهگذارياميد
3100147صنايعشيمياييفارس

2426115بانكخاورميانه
2660126مخابراتايران

2282108بيمهملت
9403445باما

5898279المپپارسشهاب
133463كمباينسازيايران

135864بانكپارسيان
3884183پارسمينو

12402584فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
151071سرمايهگذاريپرديس

16864792نفتبهران
2940138سايپاآذين

19587918شركتارتباطاتسيارايران
2956138فنرسازيخاور
346491614سيمانبهبهان

5927276كشتوصنعتپياذر
3786176سيمانايالم

7508349كارخانجاتقندقزوين
5811270موتورسازانتراكتورسازيايران

2925135كاشيسعدي
8460390مسشهيدباهنر
5771266پشمشيشهايران

147868سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
3352154حفاريشمال

3223148صنعتيبهشهر
9575439كشتوصنعتچينچين

2815128شكرشاهرود
3040138فوالدآلياژيايران

6295284نيروترانس
170877فنرسازيزر
3194143مارگارين

11584518صنايعخاكچينيايران
7815349توليدمواداوليهداروپخش

2581115نيرومحركه
4898218كيميدارو
4228188البرزدارو

8211363پااليشنفتاصفهان
2636116سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

4343191قندنيشابور
2652116نوردآلومينيوم

3454151سرمايهگذاريپارستوشه
14408626گلوكوزان

156868سرمايهگذاريصنعتومعدن
190282گروهداروييبركت
3880166دادهپردازيايران
18673796داروسازيسينا

2586110فرآوردههاينسوزآذر
5714242سيمانغرب

208288سرمايهگذاريسپه
225895سامانگستراصفهان

11538485بهپرداختملت
6653279معادنمنگنزايران

3224135سختآژند
137057بانكسينا
12503515كربنايران

211086س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
184575سرمايهگذاريتوسعهملي

128352سيمانكردستان
19621794گروهصنعتيپاكشو

10493424فرآوردههايتزريقيايران
3982159توليديچدنسازان
5901233پااليشنفتتهران

5929233كاشيالوند
5008195سرمايهگذاريشفادارو

5992232نيروكلر
4731182درخشانتهران

5518210فوالدمباركهاصفهان
164162سرمايهگذاريبوعلي

6188233آهنگريتراكتورسازيايران
245592گروهستوسعهصنعتيايران

324071212توليديمهرام
4362163آلومينيومايران

231586رينگسازيمشهد
260294توريستيورفاهيآبادگرانايران

6143221پارسسرام
5973212تامينماسهريختهگري
6440227ذغالسنگنگينطبس
4237147مليصنايعمسايران
19500673گروهصنعتيپاكشو

216474لبنياتپاك
5339180دادهگسترعصرنوين-هايوب

6342209سرمايهگذاريصنعتبيمه
5820189موتوژن
3414108كيميدارو

4886154مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
5468169توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

10883335صنايعجوشكابيزد
299492نوسازيوساختمانتهران
3586110شيميداروئيداروپخش

213265داروسازيكوثر
7894231كارتنايران

3884113پگاهآذربايجانغربي
14943434سيمانقائن

9874286نوردوقطعاتفوالدي
4466126معدنيوصنعتيچادرملو

8015224گروهصنعتيبوتان
4980139توسعهمعادنرويايران

151841كمكفنرايندامين
4736126س.صنايعشيمياييايران

334488سيمانصوفيان
12430325صنايعشيمياييسينا

6443164سيمانفارس
8759220كالسيمين

10472259داروسازيابوريحان
5929146افست

13953334داروييرازك
4641109لنتترمزايران

6659156معدنيوصنعتيگلگهر
5905138لولهوماشينسازيايران

امريكا بزرگ ترين متضرر افزايش همكاري هاي گازي چين و روسيه خواهد بود
عرصه برای صادركنندگان امريكايی ال ان جی به چين تنگ تر می شود

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 FATF وزارت اقتصاد در رابطه با صرافی ها و
شفاف سازی  کند

ي�ك مق�ام آگاه در نظ�ام بانك�ي با بي�ان اينك�ه بان�ك مركزي 
ارتباطي با FATF ن�دارد، گفت: وزارت اقتصاد مس�ئول ارتباط 
با FATF اس�ت و بايد اي�ن س�ؤال را از وزارت اقتصاد بپرس�يد. 
به گزارش فارس، يك مق��ام آگاه در نظام بانكي، درخصوص خبر ارائه 
 FATF اطالعات ۴۰۰ صرافي  در قالب مقررات گروه ويژه اقدام مالي
و مسدود شدن مسيرهاي نقل و انتقال ارز اظهار داشت: بانك مركزي 
اطالعاتي در اين باره و در قالب مقررات FATF ارائه نكرده و اساس��اً 
نيازي به ارائه چنين اطالعاتي از سوي بانك مركزي به اين نهاد نيست.  
وي افزود: بعيد اس��ت واحد FIU در وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
اطالعات صرافي ها را در قالب FATF داده باشد، اما با توجه به اينكه 
اين نهاد در وزارت اقتصاد مس��ئول ارتباط با FATF اس��ت، بايد اين 

سؤال را از وزارت اقتصاد بپرسيد. 
گفتني اس��ت، مدتي پيش جنبش عدالت خواه دانش��جويي در قالب 
بيانيه اي تأكيد كرد كه در زمستان سال گذش��ته واحد FIU وزارت 
اقتصاد، اطالعات ۴۰۰ صرافي را به FATF ارائه كرده اس��ت و پس از 
آن، نقل و انتقاالت مالي از سوي اين صرافي ها به مشكل برخورد و اين 

پديده موجب كاهش تأمين ارز مورد نياز كشور شد. 
مسئوالن وزارت اقتصاد به  رغم قول قبلي تا كنون حاضر به تكذيب اين 

مسئله يا ارائه توضيحاتي در اين باره نشده اند. 

کاهش قيمت مرغ به ۸۵۰۰ تومان
ب�ه  خرده فروش�ي  در  م�رغ  كيلوگ�رم  ه�ر  قيم�ت 
رس�يد  توم�ان   ۸۵۰۰ ب�ه  ش�مال  م�رغ  و  توم�ان   ۸۹۰۰
و به مح�دوده ن�رخ مصوب كارگ�روه تنظي�م بازار نزديك ش�د. 
به گزارش تسنيم، قيمت مرغ گرم استعالمي از كشتارگاه هاي تهران 
دي��روز دوش��نبه )9۷/۰۷/۰۲( ۷9۰۰ تومان، پخ��ش 8۱۰۰ تومان، 
خرده فروشي89۰۰ تومان و خرده فروشي مرغ شمال 8۵۰۰ تومان و 
قيمت عمده مرغ كشتار ش��مال در ميدان بهمن 8۳۰۰ تومان، سينه 
با كتف ۱۷هزار تومان، سينه بدون كتف ۱8 هزار تومان، فيله ۱9 هزار 
تومان شد.  در اطالعيه اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي آمده است: 
قيمت هاي اعالمي فوق نرخ استعالمي بوده و اعضای اتحاديه مي توانيد 
با توجه به فاكتور خريد رسمي و با احتس��اب ۱۰ درصد سود اقدام به 
فروش كنيد.  بنابراين گزارش، بر اس��اس اعالم كارگروه تنظيم بازار، 
حداكثر قيمت مرغ گرم در بازار نبايد از 8۱۷۵ تومان بيشتر به فروش 
برسد و در صورتي كه نرخ آن بيش��تر شود، شركت پشتيباني امور دام 
ملزم به كنترل قيمت ها اس��ت.  گفتني است، قيمت هر كيلوگرم مرغ 

گرم در هفته هاي گذشته به محدوده ۱۲ هزار تومان نيز رسيده بود. 
  تخم مرغ ۶ درصد گران مي شود

همچنين رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با بيان 
اينكه تخم مرغ طي روزهاي آتي حدود ۶ درصد گران مي شود، گفت: 
به دليل درگي��ري با آنفلوآنزا و ممنوعيت صادرات كاالهاي اساس��ي، 

صادرات تخم مرغ متوقف است. 
به گزارش مهر، ناصر نبي پور با بيان اينكه قيمت تخم مرغ نسبت به ۲۰ 
روز گذشته در مرغداري حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان كاهش يافته است، 
گفت: هم اكنون ميانگين قيمت هر كيلوگ��رم تخم مرغ در مرغداري 
۷۰۰۰ ت��ا ۷۱۰۰ تومان اس��ت.  وي اضافه كرد: با توجه به آغاز س��ال 
تحصيلي و افزايش تقاض��ا براي اين كاال، پيش بيني مي ش��ود قيمت 

تخم مرغ طي روزهاي آينده بين ۵ تا ۶ درصد افزايش يابد.  
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران تأكيد كرد: 
افزايش تقاضا دليل اين مسئله است و توليد هيچ مشكلي ندارد و روال 
عادي خودش را طي مي كند.  نبي پور درباره آخرين وضعيت نهاده هاي 
توليد و شانه و كارتن نيز گفت: همه نهاده ها فراوان هستند، كمبودي 
نيست فقط قيمت آنها گران است و مشخص نيست طي يك تا دو ساعت 
آينده چه اتفاقي براي قيمت ها رخ مي دهد.  وي درباره صادرات اين كاال 
از كشور نيز با بيان اينكه هنوز ايران از آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان پاك 
نشده اس��ت، افزود: با توجه به اينكه هنوز اين مسئله از سوي سازمان 
دامپزشكي كشور به سازمان جهاني بهداشت دام اعالم نشده، صادرات 

ممنوع است. 
اين فعال بخ��ش خصوصي ادام��ه داد: هم اكن��ون در اصفهان برخي 
واحدهاي توليدي با اين بيماري درگير هس��تند، اما وضعيت ش��يوع 

نسبت به سال گذشته بسيار بهبود يافته است. 

»خروج مواد پليم�ري از ب�ورس كاال نه تنها 
كارس�از نيس�ت بلكه كن�ار زدن نظام هاي 
ش�فاف و متش�كل مي تواند ب�ه راه افتادن 
دوب�اره نظام ه�اي حوال�ه اي بينجام�د.« 
به گزارش فارس، جواد عش��قي نژاد، مدير عامل 
يك شركت سرمايه گذاري با بيان مطالب فوق 
گفت: ركورد ش��كني هاي تاريخ��ي نماگرهاي 
بازار س��هام ايران در حال حاضر حاكي از جذب 
نقدينگ��ي پر حجم به س��مت ب��ورس بوده كه 
همچنان ني��ز ادام��ه دارد.  وي با بي��ان اينكه 
هم اكنون افزايش شاخص كل بورس با ادبيات 
حباب در بازار مالي فاصله بسياري دارد، افزود: 
در صورت قياس بازار سهام با شاخص بهاي ارز 
همچنان ارزان ترين دارايي مالي كه در كشور در 

حال معامله است را مي توان سهام عنوان كرد. 
اين مقام مسئول از تداوم ورود جريان نقدينگي 
جديد به بازار سهام س��خن گفت و عنوان كرد: 
جريان پ��ول از هوش تجاري باالي��ي برخوردار 
است و بازار سرمايه ايران با توجه به ظرفيت هاي 
خود مي تواند در جذب سرمايه ها نقش مفيدي 
را ايفا كند.  وي افزود: در عين حال اثر تس��عير 
ارز در صورت هاي مالي ش��ركت هاي بورس��ي 
همچنان قابل توجه بوده و مي تواند منجر به رشد 
سودآوري ها و به تبع آن رش��د قيمت سهام در 

تابلوي معامالت بورس شود. 

عشقي نژاد در برابر اين پرس��ش كه دليل عدم 
تأثير گ��ذاري قاب��ل توجه حذف س��قف دامنه 
نوس��ان قيمت معام��الت پتروش��يمي بورس 
كاال روي بهاي سهام اين ش��ركت ها در بورس 
اوراق بهادار چيست؟ پاسخ داد: بخشي از سهام 
شركت هاي پتروشيمي به تبع انتشار اطالعات 
جديد اين ش��ركت ها با به اصط��الح پيش خور 
شدن قيمت هاي آينده مواجه شده اند و بخش 
ديگري نيز در انتظار آخرين تصميم گيري ها بر 
سر آزاد سازي نرخ خوراك دريافتي مجتمع هاي 
پتروشيمي هستند.  وي خروج مواد و محصوالت 
پتروشيمي با هر بهانه اي از بورس كاال را اشتباه 
محرز در تصميم گيري ها دانست و افزود: خروج 
مواد پليمري و پتروشيمي از بورس كاال نه تنها 
كارساز نيست، بلكه كنار زدن نظام هاي شفاف 
و متشكل همچون بورس مي تواند به راه افتادن 
دوباره نظام هاي حوال��ه اي بينجامد. در چنين 
وضعيتي ايجاد ش��فافيت در اقتص��اد بي معني 
است.  اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: 
براي س��امان دادن به بازار مواد پتروشيمي بايد 
اجازه داد هر بخش��ي در اين سازوكار اقدام هاي 
مؤثر خود را انجام دهد و با شناسايي ضعف ها در 
سامانه بهين ياب امكان ارزيابي خريداران واقعي 
فراهم و در مكانيس��م ش��فاف بورس كاال همه 
محصوالت پتروشيمي  وارد رقابت واقعي شوند. 

 قيمت سهام با معيار نرخ ارز
 در حداقل بهاي تاريخي است

 بندهاي اجراشده FATF هيچ كمكي به اقتصاد كشور نكرد
عض�و كميس�يون عم�ران مجل�س گف�ت: 
در مدت�ي ك�ه بندهاي�ي از برنام�ه اق�دام 
FATF ب�ه اج�را درآم�د، اتف�اق خ�اص 
ن�داد.  رخ  كش�ور  اقتص�اد  در  مثبت�ي 
به گزارش مهر، ش��هرام كوس��ه غراوي درباره 
احتمال مطرح شدن مجدد اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون هاي مربوط به FATF در مجلس 
گفت: از نظر م��ن فصل الخط��اب كار مجلس، 
سخنان مقام معظم رهبري است و رهبري هم 
در اين باره صحبت كردند و حجت را تمام كردند، 

اما در هر صورت، اين بررسي دوباره انجام مي شود 
و نماينده ها نظر مي دهند.  وی در پاسخ به اين 
 FATF س��ؤال كه آيا تصويب لوايح مرتبط با
باعث نصف ش��دن قيمت ارز در كشور مي شود، 
اظهار كرد: درباره اين موضوع، هر كسي از جانب 
خودش نظر مي دهد، اما بايد آنچه به نفع كشور 
و در راستاي رويكرد رهبري است، محقق شود.  
وی ادام��ه داد: در مدتي كه بندهاي��ي از برنامه 
اقدام FATF در كشورمان به اجرا درآمد، اتفاق 

خاص مثبتي در حوزه اقتصاد ما رخ نداد. 

بورس
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