
مع�اون اول رئيس جمهور با بي�ان اينكه براي 
نفت مش�تريان جديدي پيدا كرده ايم، گفت: 
هنوز هم از صادركنن�دگان دولتي، خصوصي 
و ش�به دولتي بابت بازگش�ت ارز گله منديم. 
به گزارش مهر، اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور در مراس��م روز جهاني استاندارد 
اظهار كرد: صادرات غيرنفتي كشور روند خوبي 
گرفته اگرچه ايران ظرفي��ت بااليي دارد. اين در 
حاليس��ت كه كاالهاي دانش محور سهم بااليي 
دارند و در بخش كاالهاي صنعتي صادر شده بايد 
ارزش افزوده در آنها باالتر باشد. ما االن چند هزار 
شركت دانش بنيان به ثبت رسيده داريم كه آمار 

مناسبي است. 
وي اظه��ار داش��ت: گاهي سياس��ت های خوب 
انتخاب ش��ده ولي با تغيير مدير و رئيس جمهور 
كار متوقف شده است اين در حاليست كه ضعف 
ما اكنون در همين اس��ت اگرچه نيروي انساني 

توانمندي شكل گرفته است. 
جهانگيري گفت: ترامپ فكر مي كند عربس��تان 
س��عودي مي تواند نفت ايران را جبران كند، اما 
نمي توان��د و اكن��ون قيمت نف��ت افزايش يافته 

است. 
وي اظهار داش��ت: بخش ديگر منابع درآمدي ما 

صادرات اس��ت، اما اكنون زماني است كه مردم 
از صادركنندگان و بخ��ش خصوصي توقع دارند 
و مي خواهند كه منابع حاص��ل از صادرات را در 
اختيار كشور قرار دهند. اين هنر نيست كه عده اي 
بگويند كه حاال كه كشور مشكل دارد ما هم سود 

بيشتري ببريم، پس جوانمردي چه مي شود؟
معاون اول رئيس جمهور گف��ت: انتظار دولت از 

صادركنندگان خصوصي، ش��به دولتي و دولتي 
اين است كه ارزحاصل از صادرات خود را سريع تر 
و بيش��تر بياورند؛ البته صادركنندگان خوب به 
ميدان آمده ان��د و اگر گله اي هم باش��د راجع به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات است؛ پس بايد 

االن به ميدان بيايند. 
وي افزود: پول نف��ت را از روش هاي��ي كه داريم 

مي آوريم، البته صادرات نيز افزايش مي يابد. اين 
در حاليست كه مردم به كاالهاي داخلي گرايش 

بيشتري پيدا مي كنند. 
جهانگيري اظهار داش��ت: شرايط غيرعادي تحريم 
الزام مي كند كه ارز مديريت شود و توليدكننده كشور 
يك فرصت طاليي در تحري��م دارد.  اگرچه تحريم 
ظالمانه و زورگويانه اس��ت اما يك فرصت حمايت 
از توليد داخلي اس��ت كه اكن��ون توليدكنندگان 
داخلي بايد بدانند قيمت را غيرطبيعي باال نبرند و به 
مردم ظلم كنند؛ كيفيت هم بايد افزايش يابد پس 
توليدكننده منصف كسي است كه كاال را با قيمت 

مناسب و كيفيت خوب ارائه دهد. 
وي ادامه داد: در جنگ كنون��ي اقتصادي هدف 
كاهش منابع درآمدي ايران اس��ت و مي خواهند 
امكان ورود محصوالت موردني��از از جمله كاال و 
مواداوليه وجود نداشته باش��د و مردم در مقابل 
حكومت اعت��راض كنند؛ هدف ما اين اس��ت كه 
منابع خ��ود را افزايش دهيم و امري��كا ادعا دارد 
كه  می تواند صادرات نفت ايران را صفر كند؛ پس 
مردم انتظار دارند كه مسئوالن بگويند صادرات 
متوقف نش��ده اما اكنون با توجه به اينكه برخي 
كشورها خريد نفت ايران را متوقف كرده اند، اما ما 

مشتري هاي جديدي پيدا كرده ايم. 

اي�ران در حالي اين روزها به س�ختي مش�غول 
كنت�رل مناب�ع ارزي خود اس�ت ك�ه تركيه در 
همس�ايگي ايران با تبليغ در تمام ش�بكه هاي 
ماهواره اي مش�غول جذب س�رمايه ايرانيان در 
حوزه هاي مختلف اس�ت، اما ح�اال در تازه ترين 
اقدام، تركيه ب�ه دنبال راه ان�دازي دفاتري براي 
مشاوره به س�رمايه گذاران در كش�ورش است. 
اين روزها مدام اخبار مختلفي از خروج س��رمايه از 
كشور به گوش مي رسد. س��رمايه هايي كه تا پيش 
از اين به مقصد دوبي و گرجستان سرازير بود، حاال 
مقصد تازه اي پيدا كرده و با تسهيل شرايط از سوي 
تركيه، به سمت اين كش��ور در حال حركت است. 
همين چند وقت پيش بود كه دولت تركيه با تغيير 
بعضي از قوانين مهاجرتي، شرايط كسب شهروندي 
اين كش��ور را براي اتباع خارجي آس��ان تر كرد. اين 
قوانين به طور عمده به متقاضياني مربوط مي شود 
كه قصد دارند از طريق سرمايه گذاري يا خريد ملك 

شهروندي تركيه را كسب كنند. 
در اين قوانين سپرده هاي بانكي متقاضيان كه پيش 

از اين 3 ميليون دالر بود به ۵۰۰ ه��زار دالر تقليل 
پيدا كرده اس��ت. بر اس��اس تغييرات جديد، ميزان 
س��رمايه گذاري ثابت هم از 2 ميليون دالر به ۵۰۰ 
هزار دالر رس��يد و متقاضيان همچنين پيش از اين 
بايد خانه هايي را به ارزش حداقل يك ميليون دالر 
مي خريدند تا بتوانند شهروندي تركيه را كسب كنند 
كه حاال اين رقم به يك چهارم يعني 2۵۰ هزار دالر 

كاهش پيدا كرده است. 
آخرين تغيير مربوط به تعداد كارمندان كارفرمايان 
خارجي است. پيش از اين كارفرمايان خارجي بايد 
۱۰۰ شهروند تركيه را در اس��تخدام مي داشتند تا 
بتوانند شهروندي اين كشور را به دست آورند و حاال 
با تغيير قوانين تعداد كارمندان ب��ه ۵۰ نفر كاهش 

پيدا كرده است. 
اين قوانين در حالي توس��ط دولت تركيه تس��هيل 
شد كه چندي پيش خبري در خصوص ثبت بيش 
از ۱۵۰ ش��ركت  از طرف تجار ايراني در ش��هر هايي 
همچون ازمير، آنكارا، آنتاليا، مرسين و حتي افزايش 
صنعتگران ايراني در اين كشور منتشر شد. عالوه بر 

اين نگراني جايي شدت گرفت كه بر اساس گزارش 
اعالم شده از سوي مركز آمار تركيه، ايراني ها دومين 
اتباعي هس��تند كه در تركيه خانه خريده اند و تنها 
در ش��ش ماهه اول س��ال 2۰۱8 تعداد 944 ملك 

خريد كرده اند. 
در همين حال، مرور تبليغات شبكه هاي ماهواره اي و 
همچنين تبليغات اينترنتي كه كاربران و تماشاگران 
ش��بكه هاي ماهواره اي را بمباران مي كند، نش��ان 
مي دهد كه اين بازار آنچنان گرم است كه شركت هاي 
واس��ط حاضر به پرداخت هزينه هاي تبليغات براي 
ايرانيان شده اند. نتيجه اين تبليغات نيز آن شده كه 
ايرانيان در سال جاري سه برابر بيشتر از سال گذشته 
در تركيه ملك خريده اند .  پيشتر نيز خبرها حاكي 
از برگزاري برخي پارتي ها و نشس��ت هاي شبانه به 
منظور سرمايه گذاري در اين كش��ور داشت.  نكته 
جالب اينجاس��ت كه تركيه طی س��الهای گذشته 
سرمايه گذاری فراوانی در حوزه مسكن انجام داده بود 
اما اين سرمايه گذاری عظيم به دليل عدم استقبال 
مردم با بحران روبه رو ش��د. حاال به نظر می رسد كه 

تركها در حال به ثمررس��اندن اين سرمايه گذاری با 
فروش مسكن به ايرانی ها هستند.. 

ب�راي  مش�اوره  دفات�ر  راه ان�دازي    
سرمايه گذاران

اما در تازه ترين اق��دام، تركيه از برنام��ه خود براي 
افتتاح دفتر ويژه مش��اوره و دريافت سريع تابعيت 
سرمايه گذاران خارجي خبر داده است. جايي كه قرار 
است در آن با كساني كه مش��تاق به سرمايه گذاري 
در تركيه هستند، صحبت و با نش��ان دادن راه هاي 
قانوني آنان را به انتقال س��رمايه خود به اين كشور 

ترغيب كنند. 
بر اس��اس اعالم وزارت كش��ور تركيه، اي��ن دفاتر 
خدماتي، روند تسريع اقامت بلندمدت يا تابعيت براي 
سرمايه گذاران خارجي را تس��ريع خواهند كرد. در 
بيانيه وزارت كشور تركيه آمده است: دفاتر خدماتي 
در استانبول و آنكارا افتتاح خواهند شد و روند صدور 
تابعيت يا اقامت بلندمدت براي س��رمايه گذاران را 
تسريع مي كنند و به گردش��گران خارجي كه مايل 
به درياف��ت اطالعات در اين باره باش��ند مش��اوره 

مي دهند. 
اما اين پايان كار نيس��ت؛ چراكه اخبار جديدي در 
دس��ترس اس��ت كه تركيه نه تنها اين دفات��ر را در 
استانبول و آنكار فعال كرده، بلكه رايزن هاي اقتصادي 
سفارتخانه هاي اين كشور در ايران مشغول مالقات 
با سرمايه داران كشورمان هس��تند تا بتوانند آنان را 
براي انتقال سرمايه شان به تركيه ترغيب كنند. گفته 
مي شود در اين مالقات ها، پيشنهادات چشمگيري نيز 
به سرمايه گذاران ايراني در خصوص ارائه معافيت هاي 

مالياتي به آنان ارائه شده است. 
  شرايط سرمايه گذاري را تسهيل كنيد

 در حالي همسايه شمال غربي ايران به دنبال ترغيب 
سرمايه گذاران كشورمان به خروج سرمايه و انتقال آن 
به تركيه هستند كه قوانين سرمايه گذاري و راه اندازي 
توليد در ايران روز به روز سخت تر مي شود و به دليل 
شرايط نامس��اعد توليد، انگيزه ادامه توليد يا ايجاد 
توليدي جديد در ميان كارآفرينان و سرمايه گذاران 
از بين رفته است. اتفاقي كه قطعاً محرك آنان براي 

ترك ايران خواهد بود. 
بنابراي��ن به نظر مي رس��د ك��ه دولت ب��راي حفظ 
اين س��رمايه ها در داخل كش��ور بايد به فكر ايجاد 
گش��ايش هاي اقتص��ادي و افزاي��ش انگي��زه اين 
س��رمايه گذاران از طريق ارائه مشوق هاي اقتصادي 
باشد. همچنين وزارت امورخارجه نيز بايد راهكاري 
جدي براي مقابله با تحريك س��رمايه گذاران ايراني 

توسط كشورهاي ديگر بينديشد. 
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دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دالرهای ایرانیان
رايزن هاي اقتصادي تركيه به سراغ سرمايه گذاران ايراني رفته اند

فضاي شبكه هاي ماهواره اي از ويزاي خريد خانه در تركيه با اقامت بلند مدت و كوتاه مدت پر شده است

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 ابالغ ممنوعیت صادرات 
سیب  زمیني، رب گوجه و خوراک دام و طیور 

ممنوعي�ت  موض�وع  بخش�نامه اي  در  اي�ران  گم�رك 
خ�وراك  و  فرنگ�ي  گوج�ه  رب  س�يب زميني،  ص�ادرات 
ك�رد.  اب�اغ  م�اه  مه�ر   2۰ تاري�خ  از  را  طي�ور  و  دام 
به گزارش مهر، علي اكبر شاماني، مدير كل دفتر صادرات در بخشنامه اي 
به تمامي گمركات كشور، ممنوعيت صادرات سيب زميني، رب گوجه 

فرنگي و خوراك دام و طيور را ابالغ كرد. 
در اين بخشنامه آمده است: به پيوست تصوير نامه شماره ۱8۷۷۱3/۶۰ 
مورخ 9۷/۷/۱۶ وزير محترم صنعت، مع��دن و تجارت به انضمام نامه 
ش��ماره ۱3۱3۶/۰2 مورخ 9۷/۷/۷ وزير محترم كش��اورزي ارسال و 
اعالم مي دارد: صادرات سيب زميني، رب گوجه فرنگي و خوراك دام و 
طيور )مطابق كدهاي طبقه بندي مندرج در نامه صدراالشاره( از تاريخ 

9۷/۷/2۰ ممنوع مي باشد. 
لذا شايسته است، ضمن اقدام الزم مراتب را به تمامي واحدهاي تابعه نيز 

ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند. 

23 میلیارد صادرات  مقابل 22 میلیارد واردات 
در سال جاری

گم�رك اي�ران اع�ام ك�رد: در ش�ش م�اه اول س�ال جاري 
تش�ريفات گمرك�ي ۷2 ميلي�ون و ۸۶۴ ه�زار ت�ن كاالي 
صادرات�ي و واردات�ي در گم�ركات سراس�ر كش�ور انجام ش�د. 
به گزارش مهر، ب��ه نقل از گمرك اي��ران، ارزش اين حج��م از كاالي 
وارداتي و صادراتي طي مدت ياد شده 4۵ ميليارد و 3۰۵ ميليون دالر 
بوده است. در شش ماهه سال جاري ارزش صادرات غير نفتي كشورمان 
به 23 ميليارد و ۱23 ميليون دالر رسيده و 22 ميليارد و ۱82 ميليون 

دالر انواع كاال به كشور وارد شده است. 
بنابراين گزارش تشريفات گمركي اين مقدار كاال در گمركات سراسر 
كشور به روش الكترونيكي انجام ش��ده كه متوسط زمان ترخيص 9۰ 
درصد از كاالهاي وارداتي در مدت زمان كمتر از س��ه روز انجام شده 
است و تشريفات گمركي ۱۰ درصد مابقي نيز به لحاظ اعالم نظر ساير 
سازمان ها يا كد  رهگيري بانك مدت زمان بيشتري را به دنبال داشته 
كه تا حد توان گمرك از اختيارات خود براي تس��ريع در ترخيص اين 
كاالها استفاده كرده اس��ت كه از جمله مي توان به ترخيص درصدي 

كاال اشاره كرد. 
در حال حاض��ر جزيي ترين اطالعات ترخي��ص در تمامي گمركات با 
كمك س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به لحظه 
قابل رهگيري، روشن و مشخص است كه چه كااليي به نام چه افرادي 
به تفكيك نوع كاال، مجوزها، وزن و ارزش از كدام گمركات ترخيص و از 

طريق چه كاميوني به كدام انبار بارگيري و در آنجا تخليه شده است. 

كاهش 3 هزارتوماني نرخ گوشت گوسفندي
رئيس اتحاديه گوشت گوس�فندي از كاهش ۳ هزارتوماني قيمت 
اين نوع گوش�ت در بازار خبر داد و گفت: قيمت هركيلوگرم شقه 
بدون دنبه براي مصرف كنندگان بين ۵۷ تا ۵۸ هزارتومان اس�ت. 
به گزارش مهر علي اصغر ملكي افزود: ركود بازار از جمله داليل اين امر 

است، ضمن اينكه عرضه گوشت تنظيم بازاري و دام زياد شده است. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي درباره وضعيت قيمت طي روزهاي 
آينده پيش بيني كرد: بايد كمي پيش برويم و ببينيم ش��رايط به چه 
صورت خواهد ش��د، با اين حال براي هفته آين��ده پيش بيني افزايش 

قيمت نداريم و احتماالً شاهد تغييري در نرخ ها نخواهيم بود. 

تأمین ذخیره كاالهاي اساسي تا یك سال
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي از تأمين ذخيره 
كاالهاي اساسي تا يك سال خبر داد و گفت: در جلسه با دولت بحث 
شد تا يارانه ارزي كه به عنوان مابه التفاوت نرخ ترجيحي و بازار ثانويه 
اختصاص داده مي شود به صورت يارانه در اختيار مردم قرار گيرد. 
به گزارش تس��نيم، محمدرض��ا پورابراهيمي گفت: متوس��ط قيمت 
كاالهاي اساسي به رغم اختصاص ارز 4هزار و 2۰۰ توماني، در مقايسه 
با پارسال از 3۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته است كه نبايد اينگونه باشد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي افزود: بر اساس 
توافق دولت و مجل��س درباره كاالهاي اساس��ي، قرار اس��ت نرخ ارز 

ترجيحي )42۰۰ تومان( همه 2۵ قلم كاالي اساسي تأمين شود. 
وي ادامه داد: گزارش رئيس سازمان برنامه و بودجه حاكي از آن است كه 
بخش زيادي از اين كاالها براي بازه زماني يكساله خريداري شده است.  
پورابراهيمي اضافه كرد: در جلسه با دولت بحث شد تا يارانه ارزي كه 
به عنوان مابه التفاوت نرخ ترجيحي و بازار ثانويه اختصاص داده مي شود 
به صورت يارانه در اختيار مردم قرار گيرد.  وي گفت: اكنون چند ميليون 
اتباع خارجي از يارانه متعلق به مردم ايران استفاده مي كنند و همچنين 
حدود 4 تا ۵ ميليون گردشگر خارجي هم از اين ظرفيت بهره مي برند و 
قاچاق كاالي اساسي هم در دو ماه اخير مشكل ساز شده است؛ بنابراين 
اگر يارانه ارزي به خود مردم به صورت مستقيم داده شود برخي از اين 

مشكالت حل مي شود. 
وي همچنين گفت: اين موضوع در حال بررسي است و قرار است كميته 
تخصصي درباره آن كار كن��د و جمع بندي آن در صحن علني مجلس 

مطرح و در صورت نياز در اين زمينه قانون تصويب مي شود. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: درباره سبد 
حمايتي ويژه هم بحث شد و بر اساس اظهارنظر دولت اين سبد حدود 
۵۰ درصد جمعيت كشور را پوشش مي دهد.  پورابراهيمي افزود: منابع 
اين سبدها از محل تغيير قيمت خوراك پتروشيمي ها و پااليشگاهي ها 
تأمين مي ش��ود كه حدود ۱2هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است.  رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: بر اساس آمارها، يك  
سوم از مصرف فعلي سوخت يا ناشي از مازاد مصرف يا ناشي از قاچاق 
سوخت است.  وي اضافه كرد: اس��تفاده از ظرفيت كارت هاي سوخت 
و احياي آنها از موضوعات مهمي اس��ت كه مي تواند از قاچاق سوخت 

جلوگيري كند. 

 مجوز انجام پروازهاي فوق العاده اربعین 
صادر شد

دبير انجمن ش�ركت هاي هواپيماي�ي از صدور مج�وز پروازهاي 
فوق الع�اده اربعين خب�ر داد و گفت: ب�ه زودي ف�روش بليت اين 
پروازها پس از برنامه ريزي ش�ركت هاي هواپيمايي آغاز مي شود. 
به گزارش تس��نيم، مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با تسنيم با 
بيان اينكه فروش بليت پروازهاي برنامه اي اربعين در حال انجام است، 
اظهار كرد: براي انج��ام پروازهاي فوق العاده اربعين نيز ش��ركت هاي 
هواپيمايي به سازمان هواپيمايي درخواست داده اند.  وي با بيان اينكه 
مجوز پروازهاي فوق العاده اربعين صادر شده است، افزود: ايرالين ها در 
حال برنامه ريزي براي فروش بليت اين پروازها هس��تند.  وي تصريح 
كرد: قيمت بلي��ت پروازهاي يكطرف��ه اربعين ۱/۱ ميلي��ون تومان و 
رفت و برگشت تهران و س��اير ش��هرها به عتبات عاليات 2/2 ميليون 
تومان است.  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: بليت پرواز 
مشهد - نجف - مشهد و مشهد - بغداد - مش��هد 2/8 ميليون تومان 
است.  ساماني همچنين از برگزاري جلس��ه با مسئوالن دفاتر فروش 
بليت ديروز خبر داد و گفت: اين جلس��ه با هدف جلوگيري از تخلفات 
احتمالي دفاتر و آژانس ها برگزار ش��د كه تا امروز مورد خاصي در اين 

زمينه نداشته باشيم. 

نفت ايران مشتريان جديد پيداكرد 
   انرژی

معاون اول رئيس جمهور: هنوز هم از صادركنندگان دولتي، خصوصي و شبه دولتي بابت بازگشت ارز گله منديم

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2725115سرمايهگذاريصنعتنفت
2669111سايپاشيشه

5101207لنتترمزايران
3868146شيرپاستوريزهپگاهخراسان

403821470پتروشيميخارك
26451883نفتسپاهان

21122699پااليشنفتتبريز
486731576البراتوارداروسازيدكترعبيدي

10417314فوالدخوزستان
5514161معدنيوصنعتيچادرملو

223260س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
5168106شهدايران

439680گسترشنفتوگازپارسيان
7631134سيمانآرتااردبيل
8414126پتروشيميمبين

13741199پااليشنفتبندرعباس
597986فوالدمباركهاصفهان

334745شيميداروئيداروپخش
596878پتروشيميشيراز
37116468پتروشيميپارس

417950مليصنايعمسايران
319231سيماناروميه

147314تامينسرمايهاميد
527648مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

814770معدنيوصنعتيگلگهر
544238توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

227815سرمايهگذاريسپه
432528فوالدكاوهجنوبكيش

482630سيمانخوزستان
871650صنايعپتروشيميخليجفارس
485424آهنگريتراكتورسازيايران

1831488پتروشيميجم
615629ايرانمرينوس

981844حملونقلبينالملليخليجفارس
1666568نفتبهران

56295204پتروشيميفناوران
1643149گروهصنعتيپاكشو

1320739شهد
25917سختآژند

485612داروسازيفارابي
28527سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

24875سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
767115خوراكدامپارس

10482بانكصادراتايران
2087818سازهپويش

61593صنايعپتروشيميكرمانشاه
82902شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

50061سرمايهگذاريداروييتامين
55081بهنوشايران

190562سيمانسفيدنيريز
14090بيمهالبرز

14270بينالملليتوسعهساختمان
93820فوالدخراسان
19160بانككارآفرين

28400لعابيران
21870لبنياتپاك

18890ماشينسازينيرومحركه
64590موتوژن

13840سرمايهگذاريمسكن
53680موتورسازانتراكتورسازيايران

13530سرمايهگذاريبهمن
46510سرمايهگذاريشفادارو

57600سالمين
12880سيمانشرق
66270پارسسويچ

21370توليديكاشيتكسرام
39780تراكتورسازيايران
1-11753داروپخش)هلدينگ

1-6869كارخانجاتقندقزوين
3-15900گروهصنعتيملي)هلدينگ
1-5018فرآوردههاينسوزپارس

1-4879سيمانغرب
1-3256بيمهدانا

1-3148فوالدآلياژيايران
3-6820نيروترانس

5-11171فرآوردههايتزريقيايران
1-2085بيمهما

3-5994كاشيالوند
2-3855سيمانكرمان

1-1867ايركاپارتصنعت
1-1839سرمايهگذاريتوسعهملي

2-3427پارسمينو
1-1682سرمايهگذاريبوعلي

4-6655داروسازيجابرابنحيان
1-1260كمباينسازيايران
9-11254بهپرداختملت

-24412بيمهملت
4-4594گروهصنعتيسپاهان

4-4104گروهصنعتيبارز
40-40074معدنيدماوند

4-3710دادهپردازيايران
4-3643سيمانايالم
5-4166سرماآفرين

4-3316سرمايهگذاريساختمانايران
3-2459توريستيورفاهيآبادگرانايران

26-19660معدنيامالحايران
2-1466سرمايهگذارينيرو
17-11548خدماتانفورماتيك

3-1931توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4-2541بيمهآسيا

28-17632پتروشيميپرديس
11-6859بورساوراقبهادارتهران

8-4903پارسسرام
3-1627سيمانشاهرود
9-4499درخشانتهران
16-7971داروسازياسوه

3-1470سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
6-2917داروييلقمان

4-1752سيمانفارسوخوزستان
10-4322آلومينيومايران

13-5541همكارانسيستم
3-1255سيمانكردستان

18-7502كارخانجاتداروپخش
14-5825قندمرودشت

13-5345افست
12-4817تايدواترخاورميانه
9-3512توليدمحورخودرو

24-8661كشتوصنعتچينچين
5-1413بانكپارسيان
44-12356سيمانقائن

12-3141سيمانهگمتان
7-1526گروهصنايعبهشهرايران
55-11537صنايعخاكچينيايران

8-1557سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
70-13566آسانپرداختپرشين

36-6898ايرانترانسفو
22-4208ريختهگريتراكتورسازيايران

16-3052سرمايهگذاريپارستوشه
50-9345صنايعجوشكابيزد

8-1493سيماندورود
48-8957سيمانهرمزگان

19-3324ايرانتاير
33-5671آلومراد

18-3007مارگارين
52-8640فروسيليسايران

11-1796رينگسازيمشهد
20-3195گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

14-2233بانكملت
18-2847صنايعكاغذسازيكاوه

46-6823گروهصنعتيبوتان
43-6347كاشيپارس

15-2194سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
15-2109پستبانكايران

9-1238پالسكوكار
86-11638گلوكوزان

110-11714فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
172-17877شركتارتباطاتسيارايران

22-2256مخابراتايران
24-2400شكرشاهرود

20-1990فرآوردههاينسوزآذر
18-1742گروهداروييبركت

16-1546سرمايهگذاريپرديس

  تجارت

ش�ركت بازرس�ي كيفيت و اس�تاندارد ايران 
گ�زارش ارزيابي كيف�ي خودروهاي س�واري 
توليدي در شهريور ماه امسال را منتشر كرد. 
به گزارش ايسنا، بر اين اساس در گروه خودروهاي 
با سطح قيمتي كمتر از 2۵ ميليون تومان، تمام 
خودروهاي قرار گرفته در اين گروه شامل سايپا 
۱32، سايپا ۱3۱ و س��ايپا ۱۱۱ دو ستاره از پنج 

ستاره كيفي را كسب كرده اند. 
در گروه خودروهاي با س��طح قيمت��ي 2۵ تا ۵۰ 
ميليون تومان نيز، خودروهاي پژو 2۰۷ اتوماتيك، 
تندر 9۰ پالس اتوماتيك، تن��در 9۰ پالس، پژو 
2۰۷ و پارس تندر چهار س��تاره كيفي را كسب 
كرده اند.  خودروه��اي تندر 9۰، ران��ا، برليانس 
H23۰، دنا پالس، پژو 2۰۶ صندوق دار و پژو 2۰۶ 
داراي سه ستاره كيفي هستند. باقي خودروهاي 
قرار گرفته در اين گروه شامل نيو ام وي ام 3۱۵، 
دنا، پژو پارس، پژو 4۰۵، س��ورن، سمند، ساينا، 

تيبا هاچ بك و تيبا نيز دو س��تاره كيفي كس��ب 
كرده اند.  در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۵۰ 
تا ۷۵ ميليون تومان، خودروي B3۰ چهار ستاره 
كيفي را كسب كرده است. چانگان CS3۵، آريزو 
۵، ام وي ام X22 و برليان��س H33۰ اتوماتيك 
 X۶۰ نيز داراي سه س��تاره كيفي هستند. ليفان
اتوماتيك نيز دو ستاره كيفي كسب كرده است.  
در گروه خودروهاي با س��طح قيمتي ۷۵ تا ۱۰۰ 
ميلي��ون تومان، خودروهاي هيونداي اكس��نت، 
س��راتو، هيونداي I2۰ و ه��اوال H2 نيز داراي 
 S۷ چهار ستاره كيفي هستند. خودروهاي هايما
اتوماتيك، تيگو ۵ و جك S۵ نيز سه ستاره و نيو 
ام وي ام X33S دو س��تاره كيفي را كسب كرده 
است.  در گروه خودروهاي با سطح قيمتي بيش از 
۱۰۰ ميليون تومان نيز سه خودروي پژو 2۰۰8، 
نيومزدا 3 و س��وزوكي گراند ويت��ارا داراي چهار 

ستاره كيفي هستند. 

جدیدترین رده بندي كیفي خودروهاي داخلي

منابع�ي در كردس�تان ع�راق مي گويند: 
برخ�ي  پ�ي ممنوعي�ت ص�ادرات  در 
كااله�اي اساس�ي از س�وي اي�ران ب�ه 
اي�ن منطقه تاش هاي�ي ب�راي جايگزين 
كردن لهس�تان به ج�اي اي�ران و واردات 
محصوالت لهستاني به جريان افتاده است. 
به گزارش ايرنا، شيخ مصطفي عبدالرحمن، 
رئيس اتحاديه وارد كنندگان و صادركنندگان 
اقليم كردس��تان عراق با اعالم اين مطلب به 
رس��انه هاي محلي گفت: روز ش��نبه نشست 
مهمي با ش��ماري از ش��ركت هاي لهستاني 
برگ��زار كردي��م ت��ا نيازمندي ه��اي داخلي 
كردس��تان عراق را كه از طريق ايران تأمين 

مي شد، تهيه كنيم. 
وي افزود: كش��ور لهس��تان به منظور تأمين 
نيازمندي هاي منطقه كردستان عراق به طور 

رسمي اعالم آمادگي كرده است. 
رئيس اتحاديه وارد كنندگان و صادركنندگان 
در ادامه اظهار داشت: تالش جدي براي يافتن 
منابع جديد در راستاي تأمين نيازهاي اوليه 
كردستان عراق آغاز ش��ده است تا اين منابع 

جايگزين تجارت با ايران شوند. 
گفتني اس��ت در پ��ي ممنوعيت ص��ادرات 
مواد غذايي از ايران به س��اير كشورها قيمت 
اي��ن محص��والت به خصوص در كردس��تان 
عراق ش��اهد رش��د فزاينده بود، به نحوي كه 
به عنوان مثال گوجه فرنگي از هر كيلو ۱۰۰۰ 
دينار )معادل 8 هزار تومان( به سه هزار دينار 

افزايش پيدا كرد. 
همزمان س��اير مواد غذايي چون روغن، برنج 
و گوجه فرنگي نيز شاهد افزايش قيمت 3۰۰ 

درصدي در منطقه كردستان عراق بود. 

 لهستان دنبال پركردن جاي خالي كاالي ایراني
 در شمال عراق است

  خودرو


