
كااله�اي  از  فهرس�تي  اروپ�ا  اتحادي�ه 
واردات�ي از اي�االت متح�ده را ب�ه ارزش 20 
ميليارد يورو كه ممكن اس�ت ب�ا هزينه هاي 
ك�رد.  منتش�ر  ش�ود،  مواج�ه  گمرك�ي 
ب��ه گ��زارش ف��ارس ب��ه نق��ل از االقتصادي��ه 
ديپلمات ه��اي اتحاديه اروپا گفتند كميس��يون 
اروپا فهرستي از كاالهاي وارداتي از اياالت متحده 
را كه تقريبا مع��ادل 20 ميليارد ي��ورو يا 22/6 
ميليارد دالر اس��ت و ممكن است در اثر اختالف 
بين دو طرف ب��ا هزينه گمركي مواجه ش��وند را 

منتشر كرده است. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا، روز سه شنبه 
هفته گذشته تهديد كرد كه تعرفه هايي را براي 
محصوالت اتحاديه اروپا كه 11 ميليارد دالر ارزش 

دارد، اعمال مي كند. 
در پي اين اقدام ترامپ اروپا اعالم كرد به سازمان 

تجارت جهاني WTO شكايت خواهد كرد. 
 رشد اقتصادي آلمان نصف مي شود

در همين حال يك منبع آگاه در دولت آلمان به 
خبرگ��زاري رويترز گفت: نرخ پيش بيني رش��د 

اقتصادي سال 201۹ اين كشور نصف خواهد شد 
و در روزهاي پيش رو، دولت اين كشور در گزارشي 
جديد از چشم انداز اقتصادي اين كشور به كاهش 

بيشتر رشد اقتصادي اذعان خواهد كرد. 
پيش تر دفتر آمار فدرال آلمان در گزارشي اعالم 
كرده بود: رش��د توليد ناخال��ص داخلي آلمان از 

2/2 درصد در سال 201۷ به 1/5 درصد در سال 
201۸ كاهش يافته اس��ت كه ضعيف ترين نرخ 
رشد اين كش��ور در طي پنج سال اخير محسوب 

مي شود. 
اوالف شولتس��ف، وزير دارايي آلمان با اشاره به 
مسئله برگزيت و جنگ تجاري جديد بين امريكا و 
اتحاديه اروپا افزود كه خطر واقعي بر سر راه اقتصاد 

آلمان مربوط به مسائل سياسي است. 
ينس وايدم��ان، رئيس بانك مرك��زي آلمان نيز 
كه براي ش��ركت در اجالس بهاره بانك جهاني 
و صن��دوق بين المللي پول به واش��نگتن س��فر 
ك��رده، گفته اس��ت به دلي��ل نامطمئ��ن بودن 
فعاالن اقتصادي از چگونگ��ي برگزيت و كاهش 
سرمايه گذاري ها، رش��د اقتصادي آلمان شاهد 

كاهش شديدي خواهد بود. 
پيش تر بانك مركزي آلمان نرخ رشد 1/6 درصدي 
را براي رشد امس��ال پيش بيني كرده بود كه اين 
رقم بعداً در گزارشي به 0/۸ درصد رسيد و اكنون 
صحبت از كاهش مجدد اين ن��رخ به 0/5 درصد 

مطرح است. 

روند جهان�ي نف�ت، بح�ران عرضه را نش�انه 
گرفته اس�ت؛ ش�ايد به همين دليل باش�د كه 
روس�يه در ح�ال آماده س�ازي ب�ازار ب�راي 
خ�روج از توافق جهان�ي كاهش توليد اس�ت. 
 روسيه كه براي نخس��تين بار طي چند سال اخير 
همكاري خود را با اوپك افزايش داده، در برنامه فريز 
نفتي و كاهش جهاني توليد مش��اركت كم نظيري 
داشت، حاال زمزمه خروج از توافق را سر مي دهد، 
هر چند كه اين موضع توسط وزير انرژي اين كشور 

اعالم نشده است. 
در حالي كه تعيين سياس��ت هاي انرژي روس��يه 
توسط شخص والديمير پوتين اتخاذ شده و توسط 
الكساندر نواك راهبري مي شود، اما شرك�ت هايي 
مانند روس��نفت در بزنگاه هايي كه روس��يه قصد 
تمديد توافق را دارد به ميان آمده و از لزوم خروج 
مسكو از توافق با اوپك مي گويند. در همين رابطه 
يك مقام مسئول در روسيه اعالم كرد: اگر روسيه و 
اوپك توافق كاهش توليد نفت را برهم زنند و اقدام 
به افزايش توليد نفت كنند اين موضوع ممكن است 
قيمت نفت را تا 40 دالر در هر بشكه كاهش دهد. 

بر اين اساس هنوز مشخص نيست كه چه تصميمي 
از سوي مس��ئوالن روس��يه و اوپك در جلسه آتي 

اتخاذ خواهد شد. 
در همين رابطه وزير دارايي روسيه اعالم كرده است: 
كاهش قيمت نفت مي تواند تمام پروژه هاي نفتي 
روسيه را تحت الشعاع قرار دهد و بيشترين كشوري 
كه از اين كاهش قيمت نفع خواهد برد فقط اياالت 
متحده است. تاكنون هيچ گفت وگويي در اين رابطه 
بين روسيه و اوپك صورت نگرفته است هر چند كه 
به نظر مي رس��د برخي از كشورهاي عضو اوپك به 

دنبال برهم زدن اين توافق هستند. 
  اوضاع جهاني نفت چگونه است؟

نگاهي به ميزان توليد كشورهاي عضو اوپك نشان 
مي دهد كشورهاي ايران و ونزوئال با كاهش شديد 
توليد نفت مواجه ش��ده اند؛ دو كشوري كه توسط 
امريكا تحريم ش��ده اند را بايد در كن��ار ليبي قرار 
داد كه با نا آرامي هاي اخي��رش توليد نفت را متأثر 
كرده است. رئيس ش��ركت نفت ليبي تأكيد كرد: 
اگر دولت آشتي ملي در ليبي تشكيل نشود اقدام 
به كاهش صادرات نفت خواهد كرد كه اين شرايط 

را در ليبي برهم مي زند. وي در بيانيه اي ابراز كرده 
است در حال حاضر ليبي تنها با صادرات نفت نفس 
مي كشد كه كاهش صادرات نفت مي تواند منجر به 

افزايش جنگ داخلي شود. 
كاهش صادرات نفت ليب��ي گرچه با توجه به روند 
ماه هاي گذش��ته تأثير بزرگي بر بازار نفت نخواهد 
داش��ت، اما چنانچه ص��ادرات اين كش��ور با افت 
چشمگيري مواجه ش��ود، بازار با 500 هزار بشكه 

خأل مواجه مي شود. 
سه كش��ور ونزوئال، ايران و ليبي كه از توافق سال 
گذشته اوپك پالس مستثني شده بودند با كاهش 
2 ميليون بش��كه اي توليد خود، راه را براي س��اير 
توليدكنندگان هم��وار كرده اند كه همين موضوع 
طمع كش��ورهاي ديگر را براي بر ه��م زدن توافق 

اوپك پالس را در پي داشته است. 
اوپك، روس��يه و س��اير توليدكنندگان غيراوپك 
معروف به گ��روه اوپك پ��الس، تواف��ق كرده اند 
توليدش��ان را از اول ژانويه به مدت ش��ش ماه به 
ميزان 1/2 ميليون بشكه در روز كاهش دهند. قرار 
است اين توليدكنندگان در روزهاي 25 و 26 ژوئن 

براي تصميم گيري درباره سياست توليد و تمديد 
پيمان كاهش توليد ديدار كنند. 

پيمان اوپك پالس كمك ك��رده قيمت هاي نفت 
امس��ال ۳2 درصد افزايش پيدا ك��رده و به حدود 
۷2 دالر در هر بش��كه برس��د. باال رفتن قيمت ها 
س��بب ش��ده دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
از اوپ��ك درخواس��ت كن��د در اقدامات��ش براي 
محدوديت عرض��ه تجديدنظر كن��د. اوپك اعالم 
كرده كه محدوديت هاي عرضه بايد حفظ شوند، اما 
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد موضع اين 

گروه ماليم تر شده است. 
منابع آگاه اواخر هفته گذش��ته ب��ه رويترز اظهار 
كردند كه اگ��ر توليد نفت ونزوئ��ال و ايران كاهش 
بيشتري پيدا كند و روند صعودي قيمت ها تداوم 
داشته باش��د، اوپك توليد نفت خود را از ژوئيه باال 
خواهد برد، زيرا تمديد كاهش توليد ممكن است 

باعث محدوديت شديد عرضه در بازار شود. 
  واكنش ايران 

وزير نفت ايران ه��م در جديدترين اظهارات خود 
گفته اس��ت: آنچه مهم است، اين اس��ت كه بازار 
شكننده است. اين نيس��ت كه عرضه خيلي باالتر 
از تقاضا باشد يا حتي ظرفيت هاي مازاد زياد باشد. 
حرف هايي زده مي شود كه بيشتر تبليغاتي است تا 
بازار را آرام كند، اما هر روز بازار گران تر مي شود و 

اين نشان دهنده نگراني بازار است. 
بيژن زنگنه گفت: در حال حاضر ونزوئال مش��كل 
دارد. روسيه را هم تحريم كرده اند، ليبي هم نا آرام 
اس��ت. در امريكا هم بخش��ي از توليد از بين رفته 
است. اينها نش��ان مي دهد كه وضع توليد و عرضه 
و تقاضا بسيار شكننده اس��ت. اگر بخواهند فشار 
را روي ايران اضافه كنند، اين ش��كنندگي به طرز 

غير قابل پيش بيني اضافه خواهد شد. 
زنگنه در پاسخ به اينكه اگر تصور كنيم وضع كنوني 
س��ودان به نفع محوري پايان پذيرد كه عربستان 
حمايت مي كند و در ونزوئال اين فشارها ادامه يابد، 
آن موقع آيا فك��ر مي كنيد امريكا موفق به فش��ار 
بيشتر بر ايران خواهد شد، افزود: سودان در بحث 
نفت عددي نيست. عمدتاً نفت در سودان جنوبي 
است، اما اين اتفاقات در س��ودان شمالي است كه 
نفتي وجود ندارد. ونزوئال ادامه اين وضع فشار را بر 

امريكا هم اضافه مي كند.  
برخي كارشناس��ان برهم خ��وردن توافق اوپك و 
خروج روس��يه از اين تواف��ق را پيش بيني كرده تا 
»اوپكزيت« ب��ازار را نگران كن��د؛ موضوعي كه به 
قدري از اهميت برخوردار است كه مي تواند كمك 

بزرگي براي ترامپ براي كاهش قيمت نفت شود.
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بازار نفت در انتظار شوك »اوپكزيت«

 مهران ابراهيميان 

كاهش توليد جهاني نفت، امكان لغو توافق اوپك پالس را افزايش داد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

اروپا از امريكا شكايت مي كند 

دعواي تجاري بين امريكا و اروپا باال گرفت

گزارش2

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 

سينرژي يا سهم خواهي در سيل !
1- وزير ني��رو: س��يالب 2100 ميليارد توم��ان به تأسيس��ات آب و برق 

خسارت زد
2- حجتي: س��يل 1۳ هزار ميليارد تومان خس��ارت به بخش كشاورزي 

وارد كرد
۳- اسالمي: 14 هزاركيلومتر از راه هاي كشور دچار آسيب شد

سه خبر باال به شكل يك نوار در روز گذش��ته  و در خبرگزاري جمهوري 
اسالني ايران در صفحه اقتصادي اش به نمايش گذاشته شده است، اگر چه 
اين برآوردها نس��بي و گام اول براي بازس��ازي زير س��اخت ها و پرداخت 
خسارت ها مناسب و خوب است، اما با تصويب تخصيص 2 ميليارد دالر از 
صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات سيل بايد مراقب موضوع جديدي 

بود كه حتماً دستگاه هاي ناظر و مسئول به آن بيشتر دقت كنند. 
اين موضوع مهم همان تخصيص بهينه منابع است كه كاماًل با سهم خواهي 
و تالش براي كسب بودجه بيش��تر متفاوت است، زيرا در تخصيص بهينه 
منابع بيش از همه بايد براي بازگشت شرايط عادي و بلكه بهتر اقتصاد در 
مناطق سيل زده برنامه ريزي كرد، اما در سهم خواهي هاي بودجه اي خداي 
ناكرده مردم مناطق سيل زده به فرع بدل شده و به دنبال پر كردن چاله هاي 

قبلي و كمبود هاي بودجه اي دستگاه ها هستند. 
فارغ از هر نوع پيش قضاوت درباره عملكرد دستگاه ها، مسئوالن بايد بدانند 
كه امروز ما با مردمي مواجه هستيم كه همه چيز خود را از دست داده اند 
و بيش از هر چيزي انتظار عدالت در توزيع منابع و بهبود س��ريع شرايط 
منطقه اي خود را دارند، انتظاري منطقي كه خداي ناكرده نبايد در چرخه 
رقابت تخصيص منابع و نفوذ مديران تحت الشعاع قرار بگيرد، لذا پيشنهاد 
مي شود به جاي سهم خواهي و رقابت در كسب منابع بودجه صندوق توسعه 

ملي به فكر سينرژي ) هم افزايي ( باشند. 
امروز مفهوم سينرژي، از مفاهيم كليدي در مديريت محسوب مي شود و 
تعريف سينرژي از نخستين تعاريفي اس��ت كه دانشجويان مديريت و به 
طور خاص، دانشجويان »تفكر سيس��تمي« و »تفكر استراتژيك« آن را 
مي آموزند و وقتي مي گوييم بايد سينرژي ايجاد شود، منظورمان اين است 
كه چند منبع يا چند ظرفيت در كنار هم ق��رار گرفته  و منبع يا ظرفيت 

جديدي ايجاد شود كه فراتر از حاصل جمع آن منابع يا ظرفيت هاست. 
براي اين كار مي توان با استفاده از تجربه هاي خارجي و ظرفيت هاي داخلي 
اهم از نيروهاي انساني و منابع موجود در اختيار دولت و نهادهاي غير دولتي 
و بخش خصوصي حداكثر بهره  را برد. بايد دس��تگاه هاي مختلف در قالب 
جزئي از يك كل هر يك باري از دوش سيل زدگان بردارند و با اولويت بندي 
منطقي ابتدا خواسته هاي مردم سيل زده را برآورده كنند و سپس به فكر 

جذب منابع براي دستگاه هاي دولتي باشند. 
به عنوان مثال حضور گروه هاي جهادي در منطقه و جلوگيري از ورود سيل 
به بخش هايي از اهواز كه با تقبل تأمين سيمان مورد نياز مناطق سيل زده 
توسط بنياد مستضعفان انقالب اسالمی  بار رواني بسياري را از روي مردم 
در اين باره برداش��ته اند كه به همين تناس��ب س��اير بنگا ه ها و دستگاه ها 
مي توانند با تقبل بخشي از مواد  ضروري مردم سيل زده دغدغه هاي مردم 
را كمتر و كمتر كرده و به اين ترتيب هم افزايي و مثل معروف مديريتي 2+ 

2 برابر است با 5 را محقق كنند. 
از ياد نبريم كه مردم فقط پتو، آب معدن��ي و مواد غذايي نمي خواهند و به 
زودي با گذر از مشكالت اوليه بايد با تفكري استراتژيك به حل مشكالت 

منطقه اي و زير ساختي پرداخت. 

 افزايش ٦ درصدي نرخ زعفران 
ناي�ب رئي�س ش�وراي مل�ي زعف�ران از افزاي�ش ٦ درص�دي 
قيم�ت اي�ن محص�ول خب�ر داد و گف�ت: قيم�ت ط�الي س�رخ 
حداكث�ر ب�ه كيلوي�ي 12 ميلي�ون توم�ان رس�يده اس�ت. 
غالمرضا مي��ري در گفت وگو با مهر با بيان اينك��ه آخرين آمار صادرات 
زعفران مربوط به پايان آبان ماه ۹۷ اس��ت و هن��وز آمار جديدي در اين 
زمينه اعالم نشده است، گفت: متأس��فانه پيگيري هاي ما در اين زمينه 
منجر به نتيجه نشده اس��ت.  به گفته وي، در اين مدت ارزش صادرات 
طالي سرخ از خراسان رضوي 240 ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال ۹6، 46 درصد رشد داش��ته است.  نايب رئيس شوراي ملي 
زعفران همچنين از افزايش قيمت اين محصول در سال جديد خبر داد و 
گفت: نرخ طالي سرخ حدود 6 درصد افزايش يافته است.  ميري افزود: 
دليل افزايش قيمت آن است كه از 25 اسفندماه عرضه زعفران در بازار 
مقداري كاهش مي يابد.  وي قيمت هركيلوگرم از اين محصول را حداقل 

۷ ميليون و 500 هزارتومان و حداكثر 12 ميليون تومان اعالم كرد. 

 ورشكستگي شركت هاي كره اي 
پس از مشاركت در تحريم ايران

رئيس اتاق مش�ترك بازرگاني ايران و كره جنوب�ي گفت: به دنبال 
كاه�ش رواب�ط اقتص�ادي اي�ران و كره جنوب�ي پ�س از تحريم 
بسياري از ش�ركت هاي موسوم به SME يا ش�ركت هاي متوسط 
و كوچكي كه با ايران روابط داش�تند، دچار ورشكس�تگي شدند. 
حسين تنهايي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به كاهش ۷0درصدي 
تجارت ايران و كره جنوبي پس از اعم��ال تحريم هاي امريكا اظهار كرد: 
فعاليت شركت هاي كره جنوبي به شكل و شيوه اي است كه كامالً مستقل 
هس��تند و دولت نمي تواند فش��اري بابت فعاليت آنها و روابطش��ان با 
شركت ها و كشورهاي ديگر وارد كند، ولي شركت هاي بزرگ اين كشور 
كه عمدتاً در زمينه خودروسازي، پتروشيمي و لوازم خانگي فعاليت دارند، 
با توجه به حجم روابطش��ان با امريكا، پس از تحريم هاي ايران از سوي 
اياالت متحده، مجبور به كاهش روابط تجاري شان با ايران شدند.  به گفته 
رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و كره جنوب��ي، 20 تا 25 درصد از 
كاهش روابط تجاري اين دو كشور مربوط به كاهش صادرات لوازم خانگي 

دو شركت بزرگ توليد لوازم خانگي كره اي به ايران است. 

تجارت ايران و چين نصف شد
افت ٦۵ درصدي واردات كاالهاي چيني

نخس�ت  ماه�ه  دو  در  و چي�ن  اي�ران  تج�اري  مب�ادالت 
س�ال ج�اري مي�الدي نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال قب�ل 
نص�ف ش�ده و ب�ه 3/471 ميلي�ارد دالر رس�يده اس�ت. 
جديدترين آمار منتشر شده از سوي گمرك چين نشان مي دهد مبادالت 
تجاري اين كشور با ايران در دو ماهه نخست سال جاري ميالدي افت 4۹ 
درصدي داشته و به ۳/4۷1 ميليارد دالر رسيده است. در ماه هاي ژانويه 
و فوريه سال ميالدي گذش��ته ارزش تجارت ايران و چين 6/۸ ميليارد 
دالر اعالم شده بود.  صادرات چين به ايران در اين دوره و واردات از ايران 
كاهش داشته است.  چين در ماه هاي ژانويه و فوريه امسال 2/۳2 ميليارد 
دالر كاال از ايران وارد كرده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت قابل توجه ۳4 درصدي داشته است. واردات چين از ايران در مدت 
مشابه س��ال قبل ۳/515 ميليارد دالر اعالم شده بود.  صادرات چين به 
ايران در دو ماهه نخست امس��ال نيز 65 درصد افت داشته و به 1/151 
ميليارد دالر رسيده است. در مدت مشابه سال قبل ۳/2۸5 ميليارد دالر 
كاالي چيني به كشور واردات شده بود.  گفته مي شود مهم ترين مشكل 
در بازار مالي و عدم همكاري بانك هاي چين براي گشايش اعتبار است، 
اما بنا بر شنيده ها بعد از سفر رئيس مجلس و چند وزير به چين احتماالً 

اين افت در ماه هاي بعد در اين اندازه نخواهد بود. 

ارز

مطابق آمار رسمي منطقه يك تهران با متوسط 
قيمت 24 ميليون و ۵۵۵ ه�زار تومان براي هر 
مترمرب�ع واحد مس�كوني گران تري�ن منطقه 
پايتخت در اسفندماه س�ال گذشته بوده است. 
بر اس��اس آمار وزارت راه و شهرسازي هر مترمربع 
واحد مس��كوني در منطقه يك 24 ميليون و 555 

هزار تومان بوده كه در مقايسه با متوسط 
قيمت ماه پپي��ش از آن )بهمن( و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب ۹/۳،  101/۸ 
درصدي افزايش يافته اس��ت.  منطقه 
۳ پس از منطقه يك با متوسط قيمت 
1۹ميليون و ۳46 ه��زار تومان در رده 
دوم گران ترين مناطق تهران قرار گرفته 
اس��ت. متوس��ط قيمت اين منطقه در 
مقايس��ه با ماه پيش از آن و ماه مشابه 

س��ال گذش��ته به ترتيب  ۸/۹ و ۹0/2 درصد رشد 
داشته اس��ت. متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در منطقه 2 نيز در اسفندماه سال گذشته 
عدد 16 ميليون و ۹0۳ هزارتوم��ان را ثبت كرد تا 
در رده س��ومين منطقه گران پايتخ��ت قرار گيرد.  

ارزان ترين خانه ها در منطقه 20 قرار دارد. متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 4 
ميليون و 4۷0 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه پيش 
از آن منفي ۹/2 درصد رشد داشته است. در مقايسه با 
ماه مشابه سال ۹6 نيز متوسط قيمت مسكن در اين 
منطقه 54/۳ درصد افزايش يافته است.  پس از اين 

منطقه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در منطقه 1۸ با 4 ميليون و ۷22 هزار تومان، منطقه 
1۷ با 5 ميليون و ۳۷۹ هزار تومان و منطقه 1۹ با 5 
ميليون و ۷12 هزار تومان كمترين قيمت هاي ثبت 

شده براي اسفندماه ۹۷ هستند. 

ارزان ترين منطقه تهران براي خريد مسكن كجاست؟ 
عضو كميس�يون اقتصادي مجل�س با بيان 
اينكه فروش مستقيم ارز صادراتي از سوي 
صادركنندگان به واردكنندگان به ثبات ارز 
در بازار كمك مي كند، گفت: س�ال گذشته 
از 42 ميلي�ارد دالر ارز حاص�ل از ص�ادرات 
غيرنفتي حدود 14 ميليارد دالر آن به كشور 

بازگشته اس�ت كه به اين ترتيب 
با معيارهاي محاس�به س�ال هاي 
قبل صادرات و واردات، حدود 28 
ميلي�ارد دالر از ارزهاي صادرات 
غير نفتي به ايران بازنگشته است. 
محمود بهمني، عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
با اشاره به طرح فروش مستقيم ارز 

صادراتي به واردكنندگان در سامانه تجارت از 
ارديبهش��ت ماه گفت: از زماني ك��ه ارز حاصل 
از ص��ادرات روي س��امانه نيما ق��رار گرفت و 
صادركنندگان مجبور ش��دند كه ارز خود را در 
سامانه نيما ارائه دهند، بخشي از صادركنندگان 

به دليل ن��رخ ارز در اي��ن س��امانه از اين اقدام 
خودداري كردند. 

نماينده مردم س��اوجبالغ، نظرآب��اد و طالقان 
در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه از 42 
ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در 
سال گذشته حدود 14 ميليارد دالر آن به كشور 

بازگشته اس��ت، افزود: بخش زيادي از اين ارز 
به كشور بازنگش��ته كه عوامل متعددي دارد و 
يكي از علل اين بوده كه فاصله قيمتي ارزي كه 
در سامانه نيما و ارزي كه در بازار ارائه مي شده 

زياد است. 

28 ميليارد دالر ارز  صادرات غيرنفتی بازنگشت! 
مسکن


