
به گفته وزي�ر اقتصاد، بانك ها باي�د اموال مازاد 
خود را تا پايان س�ال جاري بفروشند؛ اموالي كه 
رقم آنها از س�وي معاون وزير ح�دود ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان اعالم ش�ده اس�ت و اين در 
حاليست كه بانك ها در سال گذشته تنها ۱۲ هزار 
ميليارد تومان از اموال مازادشان را فروخته اند. 
به گزارش ايس��نا، واگذاري اموال م��ازاد بانك ها و 
خروج بانك ه��اي دولتي از بنگاه��داري موضوعي 
اس��ت كه طي س��ال هاي اخير بانك مركزي بر آن 
تأكيد كرده، اما در هيچ دوره اي اين واگذاري به نقطه 

موردنظر نرسيده است. 
دي ماه س��ال ۱۳۹۳ نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��امي همه بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اري را 
موظف كردند كه در مدت سه س��ال، اموال منقول 
و غيرمنقول مازاد و س��هام تحت تملك خود را در 
بنگاه هايي كه فعاليت غيربانكي دارند، واگذار كنند. 
بخشي از قانون رفع موانع توليد نيز كه در خرداد سال 
بعد از آن به تصويب رسيد، به موضوع فروش اموال 
مازاد بانك ها اختصاص داشت و بسترهاي قانوني اين 
طرح را آماده و ضمانت اجرايي قانوني براي انجام اين 

مهم را براي بانك ها فراهم كرد. 
بر اس��اس اين مصوب��ه، همه بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري ملزم ش��دند س��االنه حداقل ۳۳ درصد از 
اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و س��رقفلي را 
كه به تملك آنها و ش��ركت هاي تابع��ه آنها درآمده 
و به تشخيص ش��وراي پول و اعتبار و بانك مركزي 
جمهوري اس��امي ايران مازاد محسوب مي شود، 

واگذار كنند. 
فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي نيز 
در ابتداي خرداد ماه س��ال جاري طي جلس��ه اي با 

مديران عامل بانك هاي دولتي، تأكيد كرد كه برنامه 
واگذاري اموال و دارايي هاي م��ازاد بانك ها بايد تا 
انتهاي سال جاري به سرانجام برسد. وي از مديران 
عامل بانك هاي دولتي خواس��ت ت��ا برنامه مدون 
واگذاري ها شامل زمان بندي و شيوه هاي واگذاري 
اموال و دارايي ه��اي مازاد خود را ب��ه معاونت امور 
بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارتخانه ارائه 
دهند.  به اين ترتيب بنا بر تكليف وزارت اقتصاد براي 
بانك هاي دولتي، اين بانك ها بايد تا پايان سال جاري 

اموال مازاد خود را به فروش برسانند. 
  بانك ها پارس�ال ۱۲ هزار ميلي�ارد تومان 

فروختند
عب��اس معمارن��ژاد، مع��اون ام��ور بان��ك، بيمه و 

ش��ركت هاي دولتي وزير اقتصاد نيز گفته است كه 
طي يك سال گذشته ۱۲ هزار ميليارد تومان از اموال 
مازاد بانك ها با برنامه اي كه وزارت اقتصاد از بانك ها 

گرفته، فروخته شده است. 
وي اين را هم گفته اس��ت كه بانك ه��اي دولتي و 
خصوصي ش��ده اي كه هنوز تحت نظ��ارت وزارت 
اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 
بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار ميلي��ارد تومان اموال مازاد در 
اختيار دارند.  معمارنژاد در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا رقم اموال مازاد بانك ه��ا به صورت دقيق اعام 
نمي شود، گفت: باالخره برخي بانك ها ارزيابي هاي 
جديدي از اموال خود ندارند يا قيمت سهام شركت ها 
روز به روز در حال تغييرن��د، بنابراين به دليل وجود 

نوس��ان در ارزش و قيمت دارايي ها نمي توان ارقام 
دقيقي را بيان كرد. 

به اين ترتيب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، بانك ها بايد تا پايان سال جاري اموال مازاد 
خود را كه بنا ب��ر گفته معاون بانك��ي وزير اقتصاد، 
۷۰ تا ۱۰۰ ه��زار ميليارد تومان اس��ت را به فروش 
برسانند.  با توجه به اينكه در طول يك سال گذشته 
تنها ۱۲ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانك ها به 
فروش رسيده است، اينكه امكان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان اموال مازاد، وجود دارد يا خير، 

موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
بانك ها بر اساس قانون موظف هستند كه اموال مازاد 
خود را به فروش برسانند و بر اين اساس در ابتداي 
هر س��ال، برنامه هاي  خود را به وزارت اقتصاد براي 

فروش اموالشان ارائه مي كنند. 
فروش حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اموال بانك ها 
در حالي مورد تأكيد قرار گرفته كه به گفته برخي از 
مديران عامل بانك ها، امكان فروش برخي از اموال 
به داليلي مشخص يا وجود ندارد يا با سختي خاصي 

همراه است. 
محمدرضا حسين زاده، مديرعامل بانك ملي گفته 
بود كه شركت هاي اين بانك به صورت تحميلي به 
آنها داده شده و بخشي از آنها دچار مشكاتي هستند 

كه خريداري براي آنها وجود ندارد. 
از س��وي ديگر ملك هاي در اختي��ار بانك ها بعضاً 
اموالي است كه قيمت آنها بسيار باالست و خريدار 

چنداني براي آنها وجود ندارد. 
با اين حال بايد ديد كه بانك ها چطور قرار است در 
سال جاري تمامي اموال مازاد خود را كه رقمي در 

حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان دارد را بفروشند؟

پتروش�يمي ها در س�ال هاي اخي�ر ب�ه انحای 
مختلف خبر س�از و حاشيه س�از بودند، چه آن 
زمان كه نعمت زاده به دنبال خروج از بورس كاال 
بود، چه در حال حاضر كه كشور با تحريم هاي 
ظالمانه روبه رو اس�ت، همچنان به فعاليت هاي 
غير ش�فاف خود ادامه مي دهند و جديدترين 
اقدامات آنها ص�ادرات ص�وري و ورود آنها به 
تخلف�ات در ح�وزه واردات اس�ت ك�ه رئيس 
فراكس�يون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
ش�وراي اس�المي از آنها رو نمايي كرده است. 
اگر چه بنا به گفته امير خجس��ته مجلس��ي ها به 
پرونده قاچاق محصوالت پتروشيمي وارداتي در 
بندرعباس ورود كرده اند، اما نكته مهم و قابل تأمل 
اين است كه چگونه پتروش��يمي ها می توانند در 
تعامل با يك دستگاه دولتي هم معامات صوري و 

هم تخلفات وارداتي را رقم بزنند ؟ 
اين سؤال در حالي بايد از سوي نهادهاي نظارتي 
پيگيري ش��ود و تا حصول س��ريع نتيج��ه آن را 
اطاع رساني ش��ود كه وزير اقتصاد چندي پيش 
از عدم بازگش��ت ارزهاي صادراتي گايه كرده و 
در عين حال سهم پتروش��يمي ها را در بازگشت 
ارزها 65 درصد عنوان كرده بود و به نوعي چنين 
جلوه ش��ده بود كه كه انگار فقط پتروشيمي ها در 
حوزه تجارت خارجي در چارچوب مقررات عمل 
مي كنند و س��اير بخش ه��ا مانن��د مواد غذايي ها 
تخلفاتشان بيش��تر اس��ت.  اما اخيراً با خبر هاي 
جديدي كه از كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
رس��انه اي ش��ده نه تنها آنها ارز ه��اي صادراتي را 
به درس��تي بر نمي گردانند، بلك��ه در تباني با يك 
بخش وزارت اقتصاد و امور دارايي موفق ش��ده اند 
تا سازمان امور مالياتي را به عنوان بخش ديگري از 

وزارت اقتصاد دور بزنند. 
  ص�ادرات ص�وري، راه�كار جدي�د 

پتروشيمي ها براي فرار مالياتي
در حالي كه دولت در سال جاري در تاش است تا 
درآمد هاي مالياتي را از طري��ق لغو معافيت هاي 
مالياتي و تعريف پايه هاي مالياتي جديد افزايش 
دهد، ام��ا خبر ه��ا حكاي��ت از آن دارد كه برخي 
توليدكنن��دگان بزرگ ب��راي فرار ه��اي مالياتي 
ش��يوه هاي جدي��دي را پياده س��ازي كرده اند. از 
جمله اين ش��يوه هاي جديد مي توان به صادرات 
صوري اش��اره كرد كه به گفته رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، پتروشيمي ها 
از آن براي فرار از زير  ب��ار پرداخت كردن ماليات 

استفاده كرده اند. 
امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس طي مصاحبه اي در اين باره گفته 

بود:  شركت هاي پتروشيمي وقتي كه مي خواهند 
كاالي خود را در داخل كش��ور بفروش��ند بايد ۹ 
درصد مالي��ات بر ارزش اف��زوده پرداخت كنند و 
طبق گزارشي كه به فراكس��يون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس رسيده براي اينكه اين ۹ درصد 
ماليات را پرداخت نكنند، ب��ا تباني با يك گمرك 

عسلويه، صادرات صوري انجام مي دهند. 
 وي افزود: اين صادرات صوري به اين شكل است 
كه كااليي از گمرك صادر نمي شود و فقط اسناد 
و مدارك كاغ��ذي آن به گمرك مربوطه ارس��ال 
و مراح��ل ص��ادرات روي كاغذ انجام مي ش��ود و 
بعد شركت هاي پتروش��يمي محصوالت خود را 
در داخل به فروش مي رس��انند و بدين ترتيب از 
پرداخت ۹ درص��د ماليات بر ارزش اف��زوده فرار 
مي كنن��د. رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي مجلس اظهار داشت: اينگونه اقدامات، 

قاچاق كاال محس��وب مي ش��ود و از طرف ديگر، 
چون ارزش افزوده را از بي��ن برده اند، اختاس در 
ش��ركت هاي پتروشيمي هم به حس��اب مي آيد.  
كلكسيون تخلفات پتروشيمي در حالي هر روز در 
حال تكميل شدن است كه كشور به شدت نيازمند 
افزايش درآمدهاي مالياتي است و متأسفانه بايد 
اعتراف كرد كه اين حوزه ف��رار مالياتي اين بار نه 
بر اساس قانون و خارج از حيطه فعاليت دولت كه 
كامًا در دايره دولت و حت��ي در حيطه وزارتخانه 

متولي درآمدهاي مالياتي است. 
  پتروشيمي ها تخلف وارداتي هم دارند ؟ 

اما اين تمام ماجرا نيس��ت، زيرا رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي روز گذشته در گفت وگو 
با تس��نيم با بيان اينكه تخلفات حوزه محصوالت 
پتروشيمي به واردات اين محصوالت در بندرعباس 
نيز تسري پيداكرده اس��ت، گفته بود: الزم است 

شفاف س��ازي در خصوص عوامل ذي مدخل اين 
پرونده صورت گيرد. 

امير خجس��ته با بيان اينك��ه اخيراً مس��تنداتي 
درخصوص قاچاق كان محصوالت پتروشيمي در 
اختيار فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
قرار گرفته است، گفت: بر اساس مستندات جعل 
اسناد و دستكاري ارزش به منظور فرار از پرداخت 
حقوق واقعي و عوارض گمرك��ي و پايمال كردن 

حقوق دولت محرز شده است. 
وي با بيان اينكه براي پيگيري بيش��تر ماجرا و به 
سرانجام رسيدن اين پرونده مهم قاچاق محصوالت 
پتروش��يمي مكاتباتي با مقام��ات مرتبط صورت 
گرفته اس��ت، تأكيد كرد: در اين پرونده ش��ركت 
متخلف با جعل اسناد مربوط به تعداد قابل توجهي 
اظهارنامه وارداتي، زمينه را براي فرار از پرداخت 

حقوق دولتي فراهم كرده است. 
خجسته ادامه داد: با وجود اعام جرم صريح صورت 
گرفته در اين پرونده مشخص نيست به چه دليل 
رسيدگي نهايي به اين پرونده طوالني شده است. 

عضو هيئت رئيسه كميس��يون اصل ۹۰ مجلس 
تأكيد كرده اس��ت با توجه به اع��ام جرم صريح 
صورت گرفته و مستندات قانوني بايد تكليف اين 
دست پرونده هاي قاچاق كاال به خصوص در حوزه 

محصوالت پتروشيمي مشخص شود. 
اين عض��و كميته تحقي��ق و تفح��ص از گمرك 
ايران گفت: با توجه به پيگيري هاي انجام ش��ده و 
همچنين ابعاد گسترده موضوع ضروري است نقش 
تمامي عوامل ذي مدخل در اين پرونده مشخص 

شود و رسيدگي كامل به آن صورت گيرد. 
وي افزود: يكي از نكات حائز اهميت در اين پرونده 
شائبه هاي مطرح ش��ده در خصوص نقش برخي 
مديران شناخته شده مي باشد كه الزم است در اين 

خصوص شفاف سازي الزم انجام شود. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
گف��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     اينگونه اقدام��ات، قاچاق كاال محس��وب 
مي شود و مشخص نيست چرا زمان رسيدگي به 

اين دست پرونده ها طوالني شده است. 
خجس��ته خاطر نش��ان كرد: فراكس��يون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي به اين موض��وع ورود كرده و 
مس��تنداتي را نيز در اين باره به دست آورده است. 
اسناد مرتبط بررس��ي و موضوع براي فراكسيون 

محرز شده است. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
گفت: مقدمات كار براي پيگيري پرونده از مرجع 
قضايي انجام شده و همچنين اين فراكسيون طي 
نامه اي به وزير اقتصاد خواستار توضيح در اين باره 

شده است. 
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خوش حسابي پتروشيمي ها با تخلفات و صادرات صوري!
ورود مجلسي ها به پرونده قاچاق محصوالت پتروشيمي وارداتي در بندرعباس  مهران ابراهیمیان 

  گزارش  یک

تکليف ۱۰۰ هزار ميلياردی بانک ها

افزايش تعداد مخالفان تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس به ۱۲۰ نفر
تاكنون ۱۲۰ نف�ر از نمايندگان مجلس در مصاحبه با رس�انه ها 
يا با امضاي نامه خطاب به رئيس جمه�ور مخالفت خود با طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني را اعالم كرده اند و همين مخالفت ها از 
مهم ترين داليل خروج اين طرح از دستور كار مجلس بوده است. 
 به گزارش فارس، اخيراً طرح تشكيل وزارت بازرگاني از دستور كار 
مجلس شوراي اسامي خارج شده است. شنيده ها حاكي از آن است 
كه اين موضوع با درخواست دولت و با توجه به حجم باالي مخالفت 
نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح و احتمال باالي رد شدن اين 

طرح براي چهارمين بار در يك سال اخير بوده است. 
براس��اس اين گزارش، در هفته هاي پاياني سال ۹۷ و پس از گايه 
مجدد رئيس جمهور از نمايندگان مجلس در خصوص عدم موافقت 
آنان با تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و تش��كيل 

مجدد وزارت بازرگاني، برخي از نمايندگان مجلس همسو با دولت 
اقدام به ارائه طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني كردند. 
اين موضوع در قالب طرح و اليحه سه بار در تير، مرداد و مهر ۹۷ در 
صحن علني مجلس بررسي شده و نمايندگان مجلس با تصويب آن 

مخالفت كرده بودند. 
هر چند اين طرح به تصويب كميس��يون اجتماعي مجلس رسيد، 
ولي به مرور و با فراگير شدن مخالفت كارشناسان، مراكز پژوهشي و 
اتحاديه هاي توليدي با تصويب آن، تعداد نمايندگان مخالف تصويب 
طرح تش��كيل وزارت بازرگاني در مجلس افزايش يافت. در همين 
راستا، دوشنبه هفته قبل، نامه ۸۳ نماينده مجلس به رئيس جمهور 
در مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني رس��انه اي شد. يك روز بعد 
هم حجت االسام نصراهلل پژمانفر، نماينده مردم مشهد در مجلس 

در گفت وگو با فارس درباره اين موض��وع گفت: »هم اكنون نامه اي 
با امضاي ۱۰۰ نماينده مجلس كه در آين��ده نزديك به ۱5۰ امضا 
خواهد رس��يد، مخالفت پارلمان را با احياي وزارت بازرگاني اعام 
كرده و خواهيم كرد، ضمن اينكه اين كار كامًا غيركارشناس��ي و 
به ضرر نظام و باعث حيف و مي��ل بيت المال مي دانيم. وقتي دولت 
و نماين��دگان حامي دولت تع��داد باالي امض��اي مخالفان احياي 
وزارت بازرگاني را ديدند، مش��خص ش��د كه بدنه مجلس آمادگي 
پذيرش چنين امري را ندارد و شنيده ام كه از هيئت رئيسه مجلس 
خواس��ته اند كه طرح احياي وزارت بازرگاني از دس��توركار خارج 
ش��ود«.  بررس��ي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه تاكنون 
تعداد نمايندگان مخالف تش��كيل وزارت بازرگان��ي به عدد ۱۲۰ 

رسيده است. 

   گزارش 2

   مجلس

توافق روسيه و اتحاديه اروپا براي حذف دالر
ب�ا گذش�ت چن�د روز پ�س از انتق�اد رئيس جمه�ور روس�يه 
نس�بت ب�ه اس�تفاده اب�زاري از دالر ب�راي فش�ار به كش�ورها 
ح�اال خب�ر مي رس�د ك�ه روس�يه و اتحادي�ه اروپ�ا تواف�ق 
كردن�د ت�ا دالر را از مب�ادالت تج�اري خ�ود ح�ذف كنن�د. 
به گزارش اسپوتنيك، چند روز پيش والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه در سخنراني خود در اجاس اقتصادي بين الملل سن پترزبورگ 

نسبت به استفاده ابزاري از دالر براي فشار به كشورها انتقاد كرد. 
به گفته آندري الوروف، س��خنگوي س��يلوآنوف ه��ر دو طرف در اين 
مذاكرات تأكيد كردند كه استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت دوجانبه 
به نفع هر دو كشور است، چراكه مخاطرات شركت ها در تعامل با طرف 

مقابل را كاهش مي دهد. 
گزارشات حاكي از آن است كه س��يلوآنوف و سفكوويچ در ديدار خود 
درباره حضور شركت هاي اروپايي در پروژه هاي ملي روسيه نيز گفت وگو 
و وزير بازرگاني روسيه اعام كرده كه مسكو خواهان همكاري و حضور 

شركت هاي خارجي بدون هيچ گونه موانعي است. 
هفته پيش هم ماكسيم اورشكين، وزير اقتصاد روسيه طي مصاحبه اي 
با تلويزيون بلومبرگ گفته بود كه دالر به تدريج در حال از دست دادن 

سهم خود در بازار جهاني است. 
وي در حاشيه اجاس بين المللي اقتصادي سن پترزبورگ گفت: چين 
و تركيه و ديگر شركاي اصلي تجاري روسيه به همراه اتحاديه اروپا در 
حال باال بردن سهم خود در استفاده از يورو در تعامات تجاري با روسيه 
هستند. دالر به تدريج و به شكلي اجتناب ناپذير در حال از دست دادن 
سهم خود در بازار جهاني است. اين مس��ئله نه تنها روسيه بلكه تمام 
جهان را نگران كرده است.  والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز در 
سخنراني خود در اين اجاس تأكيد كرد: از زماني كه دالر به ارز ذخيره 
بين المللي تبديل شده، به ابزاري براي امريكا در راستاي اعمال فشار بر 

ديگر كشورهاي جهان بدل شده است. 
در واقع روسيه طي ماه هاي گذش��ته و با هدف كاهش وابستگي خود 
به دالر سياست هايي را نظير حراج اوراق قرضه دولتي امريكا، افزايش 
ذخاير طا و رفتن به س��مت اس��تفاده از ارزهاي ملي به جاي دالر در 

مبادالت تجاري با ديگر كشورها را اجرايي كرده است.

 وابستگی رشد تقاضاي نفت در ۲۰۱۹ 
به بسته محرک اقتصادی 

آژانس بين المللي ان�رژي پيش بيني خ�ود را از تقاض�ا در ۲۰۱۹، 
۱۰۰ هزار بشكه كاهش داد و به ۱/۲ ميليون بش�كه در روز رساند. 
به گزارش رويترز، آژانس بين المللي انرژي اعام كرد دورنماي رش��د 
تقاضاي نفت در ۲۰۱۹ به خاطر بدتر ش��دن دورنماي تجارت جهاني 
كاهش يافته است. البته بس��ته هاي محرك اقتصادي و كشورهاي در 

حال توسعه بايد رشد اقتصادي را در ۲۰۲۰ باال ببرند. 
آژانس بين المللي انرژي كه مقر آن در پاريس اس��ت و سياس��ت هاي 
انرژي كش��ورهاي صنعتي را هماهنگ مي كن��د، پيش بيني خود را از 
تقاضا در ۲۰۱۹، ۱۰۰ هزار بش��كه كاهش داد و به ۱/۲ ميليون بشكه 
در روز رساند، ولي اعام كرد تقاضا در ۲۰۲۰ تا ۱/4 ميليون بشكه در 

روز باال مي رود. 
در گزارش ماهانه نفت آژانس بين المللي انرژي آمده است: » با ضعيف 
شدن رشد اقتصادي، تمركز اصلي روي تقاضاي نفت است... پيامدها 

براي تقاضاي نفت روز به روز واضح تر مي شود.«
»بدتر ش��دن دورنماي تجاري يك مسئله مش��ترك در تمام مناطق 

است.«
پيش بيني رش��د تقاضاي نفت با ادامه وضع عوارض امريكا و چين بر 
كاالهاي يكديگر در ۲۰۱۸ تحت تأثير قرار گرفت، ولي آژانس بين المللي 

اعام كرد افزايش عوارض امريكا در ماه مي  را حساب نكرده است. 
اين آژانس همچنين كمبود رشد تقاضا را در نيمه اول سال به كندي 
صنعت پتروشيمي در اروپا، هواي بيش از اندازه گرم در نيم كره شمالي 

و ثابت ماندن تقاضاي نفت و گازوئيل در امريكا مربوط دانست. 
رش��د تقاضا احتماالً در نيمه دوم س��ال به ۱/6 ميليون بشكه در روز 
افزايش مي يابد تا كندي رشد اقتصادي و مصرف باالي دنياي توسعه 

نيافته را تسكين دهد. 
بس��ته هاي محرك اقتصادي احتماالً از رش��د در كوتاه مدت حمايت 
مي كنند. به عاوه، بانك هاي مركزي مهم دنيا هم افزايش نرخ بهره را 
متوقف كرده اند يا كاهش داده اند كه بايد به رشد در نيمه دوم ۲۰۱۹ 

و ۲۰۲۰ كمك كند. 
تحريم هاي امريكا ب��ر ايران و ونزوئ��ا، توافق كاه��ش توليد اوپك و 
متحدانش، جنگ در ليبي و حمله ب��ه نفتكش ها در درياي عمان تنها 

عرضه را بي ثبات كرده است. 
 توليد نفت ايران ۲۱۰ هزار بشكه در روز در ماه مي  كاهش يافت و به ۲/4 
ميليون بشكه رسيد كه كمترين حد از زمان جنگ ايران و عراق در دهه 
۱۹۸۰ است. صادرات اين كشور 4۸۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت و 

به ۸۱۰ هزار بشكه در روز رسيد. 

اعمال تعرفه بر کاالهای وارداتی در هند 
هن�د در ح�ال آم�اده ش�دن ب�راي اق�دام متقاب�ل علي�ه 
سياس�ت هاي تجاري امري�كا در قبال اين كش�ور اس�ت و قصد 
دارد ب�ر واردات ۲۹ كاالي امريكاي�ي تعرف�ه اعم�ال كن�د و اين 
اتفاق احتماالً پيش از س�فر پمپئو به دهلي نو انجام خواهد ش�د. 
به گزارش راشاتودي، دهلي نو در حال آماده ش��دن براي پاسخ دادن 
به اقدام��ات تجاري خصمانه امريكا عليه اين كش��ور اس��ت، دهلي نو 
مي خواهد ب��ر ۲۹ كاالي وارداتي امريكايي با مجم��وع ارزش وارداتي 

ساالنه ۲۹۰ ميليون دالر تعرفه گمركي اعمال كند. 
اين احتمال وجود دارد ك��ه اين تعرفه ها پيش از س��فر مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه امريكا به هند كه قرار است طي چند روز آينده انجام 
شود اعمال شوند.  به گزارش روزنامه اكونوميك تايمز ديلي  هند شايد 
اعمال اين تعرفه ها از امروز آغاز ش��ود. كاالهاي مش��مول اعمال اين 
تعرفه شامل گردو، نخود، عدس، اس��يدبوريك و برخي ديگر كاالهاي 
امريكايي هستند. هند، امريكا را تهديد كرده بود كه از ماه ژوئن اقدامات 

مقابله جويانه خود را عليه سياست هاي امريكا كليد خواهد زد. 
امريكا پيش��تر بر واردات ف��والد و آلومينيوم از هند تعرف��ه ۲5 و ۱۰ 
درصدي اعمال كرد و اين كشور را از فهرس��ت نظام جامع تعرفه هاي 

ترجيحي امريكا حذف كرد. 
البته دهلي نو به حل شدن اختاف با امريكا در قالب مذاكره اميدوار بود 

و به همين خاطر اعمال اين تعرفه ها را بارها به تعويق انداخت. 
روزنامه اكونومي��ك تايمز به نقل از يك منب��ع آگاه گزارش داد كه 
هند ديگر اعمال اين تعرفه ها را به تعويق نخواهد انداخت. اين اقدام 
از س��وي وزارت بازرگاني و امور خارجه هند نيز مورد حمايت قرار 
گرفته اند. البته دولت هند تاكنون در اين زمينه اظهارنظري رسمي 

نداشته است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران


