
اف�كار عموم�ي داخل�ي در حال�ي ب�ا یک 
توئیت�ر نگ�ران ش�رایط اقتصادي كش�ور 
هس�تند ك�ه بنگاه ه�اي بین الملل�ي بدون 
توجه به س�خنان دونال�د ترامپ ب�ه دنبال 
توس�عه روابط تجاري خود با ایران هستند. 
روابط�ي كه طي س�ال هاي گذش�ته س�ود 
چشم گیري براي آنان به همراه داشته است. 
واقعيت آن اس��ت كه پس از امض��اي برجام و 
به رغم تمامي مش��كالتي كه امريكا در مس��ير 
تجارت با ايران بر سر راه شركاي تجاري ايران 
قرار داده، كشورهاي غربي و شرقي توانسته اند 
قراردادهاي نسبتاً خوبي با ايراني ها ثبت كنند 
و در كنار سرازير شدن كاالهاي مصرفي توليد 
اين كشورها به ايران، در حوزه هاي پرسود نفت  
و  گاز، خودرو س��ازي و فروش هواپيما با ايران 

قرارداد امضا كنند. 
ب��ر اي��ن اس��اس، در بخ��ش خودرو س��ازي 
قرارداد ش��ركت هاي رنو و پژو جزو مهم ترين 
قراردادهاي تجاري ميان ايران و فرانس��ه بوده 
است و همچنين در حوزه هواپيما، بزرگ ترين 
و مهم ترين قرارداد پس��ا برجام مي��ان ايران و 
شركت ايرباس فرانس��ه امضا شده و قرار است 
نزديك به 100فروند هواپيما به ايران تحويل 
دهند. عالوه بر اي��ن در حوزه نف��ت  و  گاز هم 
قرارداد مهمي با ش��ركت توتال و شركت هاي 

روس��ي به امضا رس��يده اس��ت. ايران قرارداد 
مهمي نيز ب��راي دريافت 20 فرون��د هواپيما 
ATR با كنسرسيوم ايتاليايي و فرانسوي امضا 
كرده و اين ش��ركت بدون توجه به فشارهاي 
امري��كا تاكن��ون 10 فروند هواپيما ب��ه ايران 
تحويل داده اس��ت. همچنين اخيراً نيز در اوج 
گفته هاي ض��د و نقيض ترام��پ در خصوص 
خروج از برجام، شركت س��وخوي روسيه نيز 
قرارداد تحويل 40 فروند هواپيماي مدرن سوپر 

جت را با ايران امضا كرده است. 
 به اينها بايد قراردادهاي خرد ديگري همچون 
توسعه  و  ساخت فرودگاه، توسعه كارخانه فوالد 
و نيروگاه را نيز اضافه كرد كه عايدي زيادي را 
نصيب شركت هاي اروپايي و روسي كرده است.  
از اين رو مرور تمامي اين ادعاها نشان مي دهد 
كه شركت هاي تجاري بزرگ دنيا با درك دقيق 
موقعيت منحصر به فرد اقتص��ادي ايران و بازار 
بزرگ كشورمان، بدون توجه به تهديدات امريكا 
عليه برجام به دنب��ال ادامه هم��كاري خود با 
جمهوري اسالمي هستند و حاضر نيستند تحت 
فشار اياالت متحده دس��ت از اين بازار پر سود 
بكشند. روندي كه بيانگر اين واقعيت است كه 
اقتصاد جهاني سال هاست از سلطه امريكا خارج 
شده و موانع پيشرفت خود را كنار خواهد زد.  در 
اين خصوص بايد گفت كه هفته گذشته شبكه 

امريكاي��ي بلومبرگ گزارش كرد كه ش��ركت 
توتال به دنب��ال دور زدن تحريم هاي امريكا و 
ادامه حضور خود در فاز 11 پارس جنوبي است. 
همچنين رس��انه هاي بين الملل��ي نيز گزارش 
كرده اند در صورتي ك��ه امريكا مانعي جدي در 
مسير تجارت شركت هاي اروپايي با ايران قرار 
دهد، اين ش��ركت ها عليه اين اق��دام امريكا به 

سازمان تجارت جهاني شكايت خواهند كرد. 
  سیف تضمین مي دهد

در همي��ن ارتباط ولي اهلل س��يف، رئيس بانك 
مركزي در واكنش به تصميمات جديد امريكا 
درب��اره برجام گفت: ب��ا ترتيبات اتخاذ ش��ده 
تصميم امريكا هر چه باشد در اقتصاد ما كه در 
مسير برنامه ريزي ش��ده در حال حركت است، 
خللي ايج��اد نمي كن��د.  وي گف��ت:  ترتيبات 
جديد ارزي باعث ش��ده تا منابع ارزي كش��ور 
در ساختاري مناس��ب تحت كنترل قرار گيرد 
تا بتوان ب��ا اطمينان كامل ب��راي اولويت هاي 

مورد نياز تخصيص داده شود. 
رئيس كل بانك مركزي افزود: در حال حاضر ارز 
كافي براي تخصيص به كاالهاي اساسي، مواد 
اوليه كارخانجات و نياز مصرف��ي خانوارها در 
نظر گرفته شده و لذا از اين بابت مواضع امريكا 
درخصوص برجام در اقتصاد ما اثر محسوس��ي 

نخواهد داشت. 

  خ�روج ترام�پ از برج�ام آس�یبي به 
مبادالت اقتصادي ایران نمي زند

رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز نظري مشابه 
رئيس كل بانك مركزي دارد و معتقد اس��ت كه 
با خ��روج امري��كا از برجام ايران هم��ه مبادالت 
اقتصادي خود را براساس مباني اقتصادي كه در 
عرف جهاني همه به آن پايبند هس��تند، خواهد 

داشت و آسيبي به آن وارد نمي شود. 
وي س��پس تصريح مي كند: تجارت مستقيم ما 
با اروپا و آس��يا به قوت خود باقي خواهد ماند؛ به 
عنوان مثال در حوزه انرژي 70 درصد تجارت ما با 
آسيا و 30 درصد با اروپاست كه در صورت خروج 
احتمالي امريكا از برجام اين 70 درصد با آس��يا 
سرجاي خود اس��ت و اروپايي ها نيز قراردادهاي 
بلندمدت منعقد كرده اند كه اين قراردادها براي 

سال 2018 نيز به قوت خود باقي است. 
به گفته اين عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، 
اروپايي ه��ا در مذاكرات خود با ش��ركت هاي 
ايراني اعالم كردند كه ما در تالش هستيم حتي 
در صورت خروج امريكا از برجام رابطه خود را 
با ايران حفظ كني��م و تنها در صورتي كه ايران 
پايبندي خود به توافق هايي كه با اتحاديه اروپا 
داش��ته را كم كند، اروپا نيز پايبن��دي خود را 

كاهش خواهد داد. 
  تهدید ترامپ از رغبت اروپا براي حضور 

در پتروشیمي ایران نكاست
خبرگزاري دولتي ايرنا نيز در گزارش��ي عنوان 
كرد كه نمايندگان شركت هاي بين المللي كه 
براي ش��ركت در بيست و س��ومين نمايشگاه 
بين الملل��ي صنعت نف��ت، گاز و پتروش��يمي 
به ايران آمده ان��د نيز از عزم خ��ود براي تداوم 
حضور در اي��ران و حتي گس��ترش فعاليت ها 
خبر مي دهند؛ اين نمايش��گاه با حضور بيش از 
يك هزار و 600 شركت از 38 كشور در تهران 
برپاست. اين خبرگزاري در گزارش خود از قول 
الرس نوردرم، س��فير نروژ در ايران نوشته كه 
اگرچه چالش هايي پيش روي صنايع نفت، گاز 
و پتروش��يمي ايران قرار دارد، ام��ا از گفت و گو 
با ش��ركت هاي نروژي آنها را مصم��م به ادامه 
فعاليت در بازار ايران و گس��ترش همكاري ها 
با طرف ايراني يافتم و م��ا نيز به عنوان نماينده 
دولت نروژ ضمن متعهد ماندن به مفاد برجام، 
تمام تالش خود را براي تقويت هر چه بيش��تر 
همكاري و موفقيت شركت هاي نروژي در ايران 

به كار خواهيم بست. 
ايرنا همچني��ن گفت وگوهايي ب��ا نمايندگان 
ش��ركت هاي آلماني و فرانس��وي منتشر كرده 
كه آنها نيز بر اين باورند كه تحريم هاي امريكا 
پس از برجام، تأثيري بر روند تجارتشان با ايران 

نخواهد داشت. 
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اروپا نمي خواهد بازار ايران را از دست بدهد

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین  قیمت نام شركت 

21711بانك انصار
999فرآورده هاي نسوزآذر

40727لعابيران 
462362200قندشيرين خراسان 

137065گروه صنعتي سپاهان 
3921186فوالدخراسان

3100147سرمايه گذاري صنعت بيمه 
5218247لوله وماشين سازي ايران 

178183آلومينيوم ايران 
183285قطعات اتومبيل ايران 

120956چرخشگر
124957سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

165275صنايع كاغذسازي كاوه 
112451رينگ سازي مشهد

130959نيرومحركه 
2336104گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

203390توريستي ورفاهي آبادگران ايران
68530كمباين سازي ايران 

89139سايپاديزل 
2417104آهنگري تراكتورسازي ايران 

79334پالسكوكار
86737كمك فنرايندامين 

72931سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
71330زامياد

78633فنرسازي زر
74531پارس خودرو

133855نوسازي وساختمان تهران 
109244فرآورده هاي نسوزآذر

58123سرمايه گذاري سايپا
239893محورسازان ايران خودرو

62024ايران خودروديزل 
207180سخت آژند

75529سايپا
3381126توسعه معادن روي ايران 

138651مهركام پارس 
2945108پارس سرام 

179564سرمايه گذاري ساختمان ايران
60521سيمان دورود

5373186كالسيمين 
2978103ذغال سنگ نگين ط بس 

246183ايران تاير
268790 پگاه آذربايجان غربي 

4822155كربن ايران 
264083ريخته گري تراكتورسازي ايران 

232273پتروشيمي آبادان 
12846376فرآوري موادمعدني ايران 
71720صنايع ريخته گري ايران 

97827سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
307683لنت ترمزايران 

316883كاشي الوند
329883گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

235459رادياتورايران 
219154سراميك هاي صنعتي اردكان 

343384فروسيليس ايران 
167040كارخانجات توليدي شيشه رازي 

156537توليدي كاشي تكسرام 
150235توليدمحورخودرو

185443ايركاپارتصنعت
95222سايپاآذين 

244656گروه صنعتي بارز
172539بين المللي محصوالت پارس 

303068حمل ونقل بين المللي خليج فارس
95021گروه بهمن 

166136نوردآلومينيوم 
338873سرماآفرين 

463397همكاران سيستم
268056توسعه معدني وصنعتي صبانور

444892فراورده هاي نسوزايران 
175836كابل البرز

135727ليزينگايرانيان
331963تامين ماسه ريخته گري 

8337155باما
305056ملي سرب وروي ايران 

455381قندهكمتان 
393069مس شهيدباهنر

463480گروه صنعتي بوتان 
7760133پااليش نفت تبريز

261344ايران ارقام 
244140ايران خودرو

422569پاكسان 
170026صنايع الستيكي سهند

378857دوده صنعتي پارس 
94114ليزينگ خودروغدير

13194196معادن بافق 
185026آبسال 

159122لعابيران 
440359پااليش نفت اصفهان

321143بورس اوراق بهادارتهران
7651101پااليش نفت بندرعباس

سیف و یک عضو اتاق بازرگانی: خروج ترامپ از برجام آسیبی به مبادالت اقتصادی ما نمی زند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 بهاي نفت به باالترين سطح 
در سه سال و نيم گذشته رسيد

قیمت نفت خام روز دوشنبه در پي تحوالت سیاسي مرتبط با ایران 
و ونزوئال به باالترین س�طح خود از ماه هاي پایاني سال 2014 رسید. 
به گزارش رويترز، قيمت هر بشكه نفت خام وست تگزاس اينترمديت امريكا 
با يك دالر و يك س��نت افزايش براي نخس��تين بار از نوامبر 2014 )آبان 
1393( به باالي 70 دالر رس��يد و در پايان معامالت روز دوشنبه با قيمت 
70 دالر و 73 سنت معامله شد. قيمت نفت خام برنت هم كه به عنوان يك 
مرجع قيمتي شناخته مي شود، با افزايش 7/1 درصدي معادل يك دالر و 
30 سنت، به 76 دالر و 17 سنت به ازاي هر بشكه رسيد. كارشناسان يكي 
از داليل افزايش قيمت نفت را باال گرفتن بحران هاي سياسي و اقتصادي در 

ونزوئال اعالم مي كنند. 
-------------------------------------------------------

 بازگشت تحريم هاي ايران
لير را به شدت تضعيف مي كند

تحلیلگران دانسک بانک دانمارك با پیش بیني از وضعیت ارزها در 
صورت به هم خوردن برجام و بازگش�ت تحریم ه�ا اعالم كردند لیر 
تركیه در بین  ارزهایي خواهد بود كه بیشترین ضرر را خواهد داشت. 
به گزارش فارس، در حالي كه قرار است ترامپ موضع خود را برابر برجام 
شفاف اعالم كند، بلومبرگ گزارشي درباره وضعيت ارزها در صورت بازگشت 
تحريم ها يعني چه ارزهايي ضرر خواهند كرد و چه ارزهايي سود خواهند برد 
نوشته است. بلومبرگ نوشته است در صورتي كه تحريم هاي ايران برگردد 
لير تركيه، ين ژاپن، فرانك سوئيس در بين ارزهايي خواهند بود كه به شدت 
ضرر خواهند كرد. همچنين ارزهايي نظير دالر كانادا، كرون نروژ و روبل 
روسيه ارزهايي خواهند بود كه از به هم خوردن برجام سود خواهند برد. 
براساس گزارش بلومبرگ، ارزش لير تركيه طي يك سال گذشته بيش از 
10 درصد افت كرد و اگر قرار باشد تحريم هاي ايران برگردد ارزش اين پول 

بيشتر از اين هم افت خواهد كرد. 
-------------------------------------------------------

 توافق عراق و انگليس 
براي توسعه ميدان نفتي كركوك 

در حالي كه ایران و عراق قرارداد سوآپ نفتي براي ارسال نفت میادین 
كركوك به پاالیشگاه كرمانشاه دارند، وزیر نفت عراق گفت: قراردادي را 
با شركت BP انگلیس براي افزایش سه برابري نفت این میادین امضا كرد. 
به گزارش رويترز، جابر اللعيبي، وزير نفت عراق خبر داد كه عراق قراردادي را 
با شركت نفتي BP انگليس براي سه برابر كردن نفت ميادين كركوك منعقد 
كرد. وي در كنفرانس خبري پس از امضاي قرارداد اعالم كرد: اين قرارداد 
در شهر بصره منعقد شده است. براساس اين قرارداد، شركت نفتي بريتيش 
پتروليوم انگليس ميزان نفت شش ميدان كركوك را به يك ميليون بشكه 
در روز مي رساند كه اين رقم سه برابر ميزان صادرات فعلي اين منطقه است. 
نفت صادراتي اين منطقه كه توسط خط لوله به تركيه صادر مي شد، بعد از 
حمالت تروريست ها از بين رفت. عراق قصد دارد كه نفت ميدان كركوك را به 
ايران حمل كند، اما در حال حاضر جاده هاي اين منطقه براي ارسال محموله 
امنيت الزم را ندارد. پيش از اين ايران و عراق سوآپ نفتي را امضا كرده بودند و 

قرار بود ميدان نفت كركوك به پااليشگاهي در كرمانشاه منتقل شود. 
-------------------------------------------------------

 اعالم سازوكار جديد تخصيص ارز 
در مناطق آزاد

مش�اور رئیس جمهور ب�ا بیان اینكه ت�ا پایان س�ال جاري گمركات 
اجرایي در مناطق آزاد هفت گانه كشور به طور كامل مستقر خواهند 
ش�د، س�ازوكار جدید تخصیص ارز به فعاالن اقتص�ادي در مناطق 
آزاد را كه كارت بازرگاني براي ثبت س�فارش ندارند، تش�ریح كرد. 
به گزارش تسنيم، مرتضي بانك با بيان اينكه طي ماه هاي اخير همكاري هاي 
مناسب با گمرك جمهوري اسالمي انجام شده و در حال حاضر در سه منطقه 
آزاد گمرك مستقر شده است، گفت: اين مناطق سه گانه از جمله منطقه آزاد 
اروند از مهم ترين مناطق آزاد هستند و ساير مناطق مانند كيش مسئله خاصي 
ندارند. اميدواريم همين روند ادامه پيدا كرده و تا پايان سال جاري گمركات 
اجرايي در همه مناطق آزاد كشور مستقر ش��ود. وي در پاسخ به سؤالي در 
خصوص سازوكار تخصيص ارز به فعاالن مناطق آزاد و ممنوعيت واردات 
بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد با توجه به تصويب نامه ارزي اخير هيئت 
دولت، گفت: بر اساس مصوبه دولت براي دريافت يا تخصيص ارز بايد ثبت 
سفارش انجام شده باشد؛ در اين راستا هماهنگي هاي الزم با گمرك و ساير 

دستگاه هاي مرتبط انجام شده است تا اين روند به سهولت انجام شود. 

بانک مركزي با هدف تشویق تولیدكنندگان براي تسویه 
طلب خود به شبكه بانكي شرایط بخشش معوقه هاي 
بانكي طبق قانون بودجه 1397 كل كشور را ابالغ كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به منظور تشويق 
توليدكنندگان و تس��ويه مطالبات بانك ها و مؤسسه هاي 
مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه 
تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد 
تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانك ها و مؤسسات 
مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 

اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند. 
بر اساس جزء )1( ذيل بند )ح( تبصره )12( قانون بودجه 
امسال، دستگاه هاي مش��مول ماده )29( قانون برنامه 
ششم توسعه و ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوري 

مجاز به دريافت سود از حساب هاي بانكي )حساب جاري، 
پشتيبان، سپرده گذاري كوتاه مدت، بلندمدت( مفتوح در 
بانك هاي دولت��ي و غيردولتي نيس��تند. در اجراي اين 
حكم از قانون بودجه 97 بانك هاي دولتي و غيردولتي نيز 
مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه هاي اجرايي كه 
فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نبوده 
و بانك ها، ش��ركت هاي بيمه دولتي، س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي 
و دس��تگاه هاي مأذون )مجاز( از مق��ام معظم رهبري و 
هريك از دس��تگاه هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات 
يا اساس��نامه مجاز به دريافت سود باشند، از شمول اين 

حكم مستثني هستند. 
همچنين طبق بند )و( تبص��ره )16( اين قانون به منظور 

تش��ويق توليدكنن��دگان و تس��ويه مطالب��ات بانك ها و 
مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق 
خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ 
سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانك ها 
و مؤسس��ات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را 
مطابق قرارداد اوليه و بدون احتس��اب جريمه دريافت و 

تسويه كنند. 
در بند )الف( تبصره )20( قانون بودجه نيز پيش بيني شده 
است: با هدف اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قان��ون مديريت 
خدمات كش��وري از جمله بانك ها و شركت هاي دولتي، 
مكلفند در سال 1397 نسبت  به استقرار يا تكميل سامانه 

)سيستم( حسابداري قيمت  تمام شده، اقدام كنند. 

شرايط بخشش معوقه بانكي توليدكنندگان اعالم شد
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