
آمار گمرك نش�ان مي دهد كه واردات كره در 
دو ماه ابتداي س�ال جاري به دليل وجود رانت 
اطالعاتي برخي واردكنندگان از سال هاي ۹۷ 
بيشتر است، به همين منظور با وجود برداشته 
شدن ارز واردات كره قيمت اين محصول حداقل 
يك س�ال نبايد در بازار مصرف افزايش يابد. 
بر اساس جمع بندي آمار روزانه گمرك مشخص 
مي شود كه واردات كره حيواني در دو ماه ابتداي 
سال جاري به دليل وجود رانت اطالعاتي برخي 
واردكنندگان از ممنوعيت واردات كره از خرداد 

ماه سال جاري افزايش عجيبي داشته است. 
در دو ماهه ابتدايي س��ال جاري 35 هزار تن كره 
حيواني با ارز 4200 توماني به كش��ور وارد شده 
اس��ت كه از ميزان واردات كره در 12 ماه س��ال 
گذشته نيز بيشتر است، به همين منظور قيمت 
كره حداقل به مدت يك سال نبايد افزايش يابد. 

با توجه به اينكه گمرك هنوز آمار جديد ماهانه را 
منتشر نكرده است، معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني ته��ران اقدام ب��ه جمع بندي آمار 
روزانه گمرك كرده است تا ميزان مجموع واردات 

دو ماهه ابتدايي سال جاري مشخص شود. 
بنابراين گزارش مقرر شده بود كه واردات برخي 
كاالهاي اساسي، از جمله كره، چاي و حبوبات، از 
نيمه خرداد )13 خرداد 1398( از فهرست اقالم 

وارداتي مشمول ارز ترجيحي 4200 توماني حذف 
ش��وند و صنايع لبني برنامه ف��روش محصوالت 
خود را با ارز نيمايي)دوبرابر قيمت( داشتند، اما 
بر اساس اين حجم از واردات قيمت كره نبايد به 

اين زودي ها در بازار تغييري كند. 
در اواخر فروردين ماه س��ال جاري، بعد از اينكه 
تخصيص ارز ترجيحي 4200 توماني براي واردات 

گوشت قرمز منتفي شد، طي نامه اي از سوي دفتر 
برنامه ريزي تأمين، توزي��ع و تنظيم بازار وزارت 
صمت، در اواسط خرداد ماه )13 خرداد 1398(، 
چند قلم كاالي ديگر از جمله كره، چاي، حبوبات 
و كاغذ نيز از فهرس��ت اقالم وارداتي مشمول ارز 

4200 توماني حذف شدند. 
طب��ق اي��ن تصميم، مق��رر ش��د ك��ه دريافت 

مابه التف��اوت ارزي ب��ه ازاي ه��ر دالر 4 هزار و 
800 تومان از محموله هاي تأمين ارز شده كره، 
حبوبات، چاي و كاغذ ك��ه از تاريخ 18 خرداد از 
گمركات كشور ترخيص مي شوند، اجرايي شود 
و محموله هاي ترخيص ش��ده تا قب��ل از تاريخ 
فوق الذكر با ارز 4200 تومان مشمول رصد، پايش 
و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمايت بر مبناي 

ارز 4200 توماني است. 
از آنجايي كه آمارهاي رس��مي گمرك براي ماه 
ارديبهشت تاكنون منتش��ر نشده است، معاونت 
بررسي هاي اقتصادي با استناد بر آمارهاي رسمي 
)براي فروردي��ن ماه( و آماره��اي روزانه گمرك 
)براي ارديبهش��ت و خرداد( به بررس��ي واردات 
بخش��ي از اين اقالم، از ابتداي سال جاري تا 18 
خرداد )تاريخ اجرايي ش��دن حذف ارز ترجيحي 

براي واردات چهار قلم( پرداخته است. 
ارقامي كه آمارهاي روزانه گمرك براي واردات اين 
اقالم نشان مي دهد مربوط به اقالم عمده وارداتي 
)15 قلم( در هر روز است كه مجموع واردات انجام 
شده براي تعرفه هاي مورد بررسي در اين گزارش 
در بازه زمان��ي مورد نظر مي توان��د به عنوان رقم 
حداقلي براي واردات آنها در نظر گرفته ش��ود و 
بدون ترديد ارقام قطعي واردات، از مقادير مزبور، 

بيشتر است. 

گويي از زم�ان طرح موضوع خصوصي س�ازي 
توس�عه كيف�ي، بهب�ود كاراي�ي و عملك�رد 
حوزه هاي مختلف بخ�ش دولت و وابس�ته به 
دولت نه تنها متوقف شده است، بلكه به دليل 
آنچ�ه واگذاري ه�اي مفس�ده برانگيز و رانتي 
خوانده مي شود، مديران دولتي نيز انگيزه خود 
را براي فعاليت در بخش دولت از دست داده اند، 
اين در حالي اس�ت كه حتي به رغ�م عملياتي 
ش�دن تمامي واگذاري ها باز ه�م بخش زيادي 
از اقتصاد ايران در اختيار دول�ت باقي خواهد 
ماند. از اين رو توسعه كيفي و بهبود كارايي  در 
اين بخش بايد در دستور كار قرار داشته باشد. 
 خصوصي سازي هايي كه در دولت سازندگي انجام 
ش��د و ش��اهد تكرار همين رويه در دولت بعدی 
بوديم، در حقيقت خصوصي س��ازي حقيقي نبود 
زيرا دارايي هاي دولتي با تخفيف ها و تس��هيالت 
ويژه به اش��خاص نزديك به دولت واگذار شد. اين 
در حالي است كه سرمايه و ايده شخصي افراد بايد 
در واگذاري بنگاه ها به كار  گرفته شود تا به واسطه 
تالش ش��بانه روزي و بهبود مديري��ت، عملكرد و 
كارايي بنگاه هاي خصوصي سازي شده تقويت شود 
و بدين واسطه هم مالك انتفاع ببرد و هم اينكه با 
تقويت توليد، رش��د اقتصادي، اش��تغال و جريان 

پرداخت بيمه، ماليات و. . . نيز بهبود يابد. 
متأس��فانه كج روي در رابطه با خصوصي س��ازي 
موجب شد با گذشت دهه ها از واگذاري شركت هاي 
دولتي هنوز در كشور شاهد بخش خصوصي واقعي 
و قدرتمند حداقل در بخش توليد نباشيم، در عين 
حال بخش تعاون نيز به رغم آنكه مقرر بود حداقل 
در جريان واگذاري ها تقويت ش��ود و س��همش از 
اقتصاد ايران به 25 درصد برس��د، همچنان اندر 
خم يك كوچه اس��ت و اتاق تعاون و مشتقات اين 
بخش به رغم امتيازات و تسهيالتي كه در اختيار 
اين بخش ها قرار گرفته است امروز بايد پاسخگوي 
عملكرد بسيار ضعيفشان باشند چراكه گويي اصاًل 
چنين بخش��ي در اقتصاد كشور ايران اسالمي كه 
طبق آموزه هاي ديني بر فعاليت هاي تعاوني تأكيد 

شده است، وجود ندارد. 

  مفسده در خصوصی سازی علت مقاومت 
مديران دولتی در برابر واگذاری

در عين حال، به نظر مي رس��د انح��راف در برخي 
واگذاري ها و خصوصي سازي هاي مفسده برانگيز 
موجب بي انگيزه ش��دن مديران و كاركنان بخش 
دولتي ش��د، زيرا بس��ياري از نيروي كاري كه در 
فرايند خصوصي س��ازي از بخش دولت به بخش 
خصوصي انتقال يافتند، گرفتار قراردادهاي موقت 
كارگري ش��دند و فاصله حداقل دستمزدشان با 
هزينه هايشان هر س��ال دچار ش��كاف بيشتري 
ش��د. اين روي��داد در كنار انتش��ار مفاس��دي از 
خصوصي سازي موجب شد تا كاركنان و مديران 
اجرايي بخش دولتي  ت��ا مي توانند در برابر فرايند 
واگذاري و خصوصي سازي س��نگ اندازي كنند و 
در عين حال با افزاي��ش هزينه هاي جاري، اداري 
و عمومي بخش هزينه و درآمد بنگاه ها را س��ر به 
سر يا گاهي در زيان نش��ان دهند اما در مقابل نيز 
برخي فعاالن اقتصادي كه از ارزندگي و دارايي هاي 
بنگاه هاي مش��مول واگذاري مطلع بودند تالش 
كردند با نفوذ در اين دست بنگاه ها برخي مديران 
را پيشاپيش به كار بگيرند تا بتوانند بنگاه ها را در 

فرايند واگذاري خريداري كنند. 
در حقيقت اقتصاد ايران اقتصاد بس��ته اي است و 
وقتي رقيب خارجي براي خريد بنگاه هاي دولتي 
وجود ندارد، فعاالن اقتصادي كه به شكل گروهي، 
صنفي و اتحاديه اي در قالب اتاق بازرگاني يا بيرون 
آن در هلدينگ هاي مرتبط با بخش هاي شبه دولتي 
و عمومي غيردولت��ي فعاليت دارند، به س��ادگي 
مي توانند در سرنوشت يك واگذاري بنگاه دولتي 
اثر بگذارند به طوري كه با هماهنگي از پيش تعيين 
شده در واگذاري شركت نكنند تا جايي كه قيمت 
مد نظر آنها روي دارايي مش��مول واگذاري اعمال 
شود. از اين رو خصوصي سازي در ايران با وضعيت 
اقتصاد بسته كنوني شايد نتواند موفقيت چنداني 
كسب كند كما اينكه تا كنون نيز چنين بوده است. 
ش�ركت هاي  مدي�ره  هيئ�ت  در    
صندوق بازنشستگي و شستا چه خبر است؟

در اين ميان مثاًل در فرايند استيضاح علي ربيعي، 

وزير پيش��ين كار كه هم اكنون سخنگوي دولت 
شده اس��ت، ديديم كه وقتي وي با اعضايي از اتاق 
بازرگان��ي مالق��ات دارد واگذاري دهه��ا بنگاه از 
دارايي هاي مرتبط با صندوق هاي بازنشستگي و 
درماني وزارت كار مطرح مي ش��ود كما اينكه هم 
اكنون نيز چنين اس��ت و حتي برخي چهره هاي 
بخ��ش خصوص��ي و فرزندانش��ان در تركي��ب 
ش��ركت هايي از صندوق بازنشس��تگي كشوري 
و شس��تا حضور دارند و جالب آنك��ه دوران افول 
ظاهري اين شركت ها همزمان با ورود اين اشخاص 
آغاز ش��ده اس��ت كه در گزارش هاي آتي اسامي 
تعدادي از اين شركت ها عنوان خواهد شد. از اين 
رو مشخص است كه خصوصي سازي به يك فرصت 
و رانت در كشور تبديل شده است كه گاهي مجمع 
نمايندگان استان هاي مختلف و اتاق هاي بازرگاني 
استان ها تالش دارند از رقباي خود در اين زمينه 

جا نمانند. 
در اين بين جاي دارد اتاق هاي بازرگاني نقششان 
در اقتصاد ايران را مش��خص كنند مث��اًل بگويند 
اعضا و نزديكان آنها چه تعداد از هيئت مديره هاي 
ش��ركت هاي غيرخصوص��ي همچ��ون صندوق 
بازنشستگي كش��وري و همچنين شستا را تحت 

اختيار دارند. 
  چرا پول ها به جای بانك از خصوصی سازی 

سردرنمی آورد
متأسفانه در شرايطي كه امروز حجم سپرده هاي 
بلند مدت بانكي از حجم نقدينگي 2هزار ميلياردي 
كش��ور به مح��دوده 70درصد مي رس��د و منابع 

زيادي در بانك ها به اصطالح پارك شده است اما 
سازوكارهاي خصوصي سازي در كشور دهها سال 
است مورد بازنگري قرار نگرفته و اين سازوكار ها از 
ديرباز به شكلي تدوين ش��ده است كه بسياري از 
مردم اصاًل نمي توانند ورودي به اين بخش داشته 
باشند زيرا بنگاه ها بعضاً بنگاه هاي بزرگي هستند 
و صرفاً بخش هاي داراي سرمايه و ثروت مي توانند 

در اين واگذاري ها شركت كنند. 
به طور نمونه يا ش��اهد حضور شبه دولتي هايي از 
جنس مديران بازنشس��ته ي��ا مديريت كنندگان 
صندوق هاي بازنشس��تگي بخش هاي مختلف در 
خصوصي سازي ها هس��تيم يا اينكه چهره هايي از 
اتاق هاي بازرگاني به ش��كل صنفي يا بخش هاي 
غيردولتي ديگر در اين بخ��ش حضور دارند. مثاًل 
گويي بخش يا تمامي بنگاه هاي حوزه راهس��ازي 
يا صنايع غذايي و. . . از طريق يك صنف خصوصي 
يا شبه خصوصي و دولتي در حال خريداري است 
كه اينجاست كه بيم انحصار بر بخش ها و صنايع 
و گروه هاي اقتصادي در كشور مي رود و حال آنكه 
ش��وراي رقابت از زمان تأس��يس به رغم دريافت 
بودجه هاي س��االنه قابل مالحظه نقش چنداني 
در اقتصاد ايران نتوانسته اس��ت بازي كند. از اين 
رو مش��خص نيس��ت در كنار انحصارهاي دولتي 
شاهد انحصارهاي غيردولتي يا حتي ائتالفي بين 

بخش هاي مختلف بر صنايع كشور باشيم. 
در اين بي��ن هم باي��د روي بهب��ود كيفي بخش 
دولت كار ش��ود و ه��م اينكه ش��يوه و روش هاي 
خصوصي س��ازي در اي��ران ب��ه طور ج��د مورد 
تجديدنظر قرار گيرد زيرا هم اكنون مردم ماهانه 
بيش از 20 هزار ميليارد تومان هزينه جاري دولتي 
را پرداخت مي كنند كه در حوزه سياس��تگذاري 
خصوصي سازي به مسيري مي رود كه امكان دارد 
انحصارهايي را براي بخش هاي غير دولتي ترتيب 
دهد. از اين رو مردمي س��ازي اقتصاد بايد با تغيير 

رويه هاي خصوصي سازي محقق  شود. 
  مدل هاي جدي�د براي خصوصي س�ازي 

تعريف می شود
حال ج��ا دارد مدل هاي خصوصي س��ازي مبتني 
بر درگير ك��ردن انرژي، فكر، انديش��ه و پس انداز 
مردم در فعاليت هاي اقتصادي طراحي ش��ود. به 
 طور نمونه دولت مي تواند بخشي از پرداخت هاي 
حوزه حقوق و دستمزد را در قالب سهام شركت ها 
و دارايي هاي م��ازادش به كاركن��ان ارائه دهد يا 
اينكه به جاي پرداخ��ت يارانه نق��دي با يك كار 
فرهنگي مناسب به مردم سهام شركت هاي دولتي 
را ارائه دهد و ترجيحاً اين كار از واگذاري س��هام 
شركت هاي بورس��ي كه دولت در آن سهم دارد و 
وضعيت شركت نيز مناسب است، آغاز شود و حتي 
مردم اگر تمايل داشتند مي توانند براي اين منظور 

آورده نقدي نيز بياورند. 
 در ادامه نيز بايد دانس��ت تغيير فضاي كس��ب و 
كار به س��ود بخش هاي غيردولتي بي شك مقدم 
بر خصوصي س��ازي هاي فعلي اس��ت زيرا تا فضا 
و موقعيت براي حض��ور م��ردم در اقتصاد فراهم 
نش��ود خصوصي س��ازي در نهايت به پديد آمدن 
بخش هايي منتج مي ش��ود كه اس��ماً خصوصي 
هس��تند ولي عيناً همانند دول��ت عمل مي كنند 
كما اينكه در حوزه كارايي و قيمت كاال و خدمات 
امروز مي بينيم كه بخ��ش خصوصي ايران به رغم 
برخورداري از كارگر، انرژي و امتيازات ارزان ديگر 
اما قدرت رقابت با كاالهاي خارجي را ندارد و براي 
برخورداري از امتيازات بيشتر استراتژي انتقاد از 
دولت و بزرگنمايي ناكارآمدي دولت را در دستور 

كار دارد. 
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اقتصاد با اين خصوصي سازي ها مردمي نخواهد شد

متأسفانه كج روي در رابطه با 
خصوصي سازي موجب شد 
با گذشت دهه ها از واگذاري 
شركت هاي دولتي هنوز در 
كشور شاهد بخش خصوصي 
واقعي و قدرتمن�د حداقل 
در بخ�ش تولي�د نباش�يم

توسعه كيفي  بخش دولت متوقف شده است

 فرزندان  و نزديكان خريداران احتمالي شركت هايي كه قرار است
 در آينده واگذار شوند در هيئت مديره اين شركت ها چه مي كنند؟

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

واردات کره در 2 ماهه 98 با 12 ماه 97 برابر است
واردكنندگان از ممنوعيت واردات كره از خردادماه با ارز 4200 تومانی با خبر بودند

   گزارش 2

رئيس سازمان مالياتي: استان ها درآمد واقعي 
خود را اعالم نمي كنند

رئيس س�ازمان امور مالياتي با بيان اينكه توان و اختيارات رئيس 
سازمان هاي اس�تاني با قواعد، سازگاري و تناس�بي ندارد، گفت: 
اس�تان ها ميزان درآمد واقع�ي خود را اب�راز و اع�الم نمي كنند 
و اغل�ب كمت�ر از آنچ�ه واقع�ي اس�ت اع�الم می كنند ك�ه اين 
به معن�اي بي انضباطي بودجه اي در اس�تان هاي كش�ور اس�ت. 
هم انديش��ي »طراحي مكانيس��م ها حلقه مفقوده توس��عه كشور« با 
سخنراني اميد پارسا، رئيس س��ازمان امور مالياتي كشور و به اهتمام 
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور 

در محل اين سازمان برگزار شد. 
در اين هم  انديشي اميد پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي كشور اظهار 
داش��ت: تمام برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بايد با در 
نظر گرفتن انگيزه هاي عوامل اجرايي طراحي و اجرا شوند، در غير اين 

صورت، تأثيري در رشد و توسعه كشور نخواهد داشت. 
وي افزود: بي ترديد كارهاي بزرگ با دستور و بخشنامه اجرا نخواهد شد 
و ما اگر نتوانيم از امكانات كشور استفاده بهينه و مناسب داشته باشيم، 

وقوع توسعه امري محال خواهد بود. 
پارسا با اشاره به اين موضوع كه واژه اي به نام انگيزه سازگاري در سال 
1965 مطرح شد، گفت: پرسش اين اس��ت كه در جايي كه قرار است 
تصميم متمركزي توسط نهادي مثل س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
گرفته شود، عوامل اجرايي كه به صورت غير متمركز در نقاط مختلف 
كشور فعاليت مي كنند، آيا قادر خواهند بود كه قواعد بازي را به گونه اي 

بازي كنند كه عوامل اجرايي از درون به وظايف خود عمل كنند. 
وي با تأكيد بر اي��ن نكته كه در تمام اس��تان هاي كش��ور امكانات و 
توانمندي هاي قابل توجهي وجود دارد، اظهار داش��ت: اما مشكل اين 
است كه توان و اختيارات رئيس سازمان هاي استاني با قواعد، سازگاري 

و تناسبي ندارد.  
پارسا در تشريح بيشتر مشكالت اس��تان ها و مناطق گفت: وضعيت 
به گونه اي است كه اس��تان ها ميزان درآمد واقعي خود را ابراز و اعالم 
نمي كنند و اغلب كمتر از آنچه واقعي است، بيان مي شود، در حالي كه 
قواعد و قوانين بايد به سمتي سوق داده شود كه رشد درآمدهاي استان 

به حداكثر برسد و رقم واقعي گزارش شود. 
 وي تصريح كرد: شرايط بايد به گونه اي باشد كه امكان برداشت متفاوت 
از قواعد و قوانين به صفر برسد و در عين حال، قاعده ها بايد از تضمين 
الزم و كافي برخوردار باشند.   وي در ادامه افزود: نكته با اهميت ديگر در 
مكانيسم ها و قواعد اين است كه هزينه هاي عدم رعايت قانون بايد تا به 

آن اندازه باال باشد كه كسي جرئت قانون شكني نكند. 
رئيس سازمان امور مالياتي كش��ور در ادامه گفت: فضا بايد به مديران 
خالق و ريس��ك پذير داده ش��ود و ب��ه ويژه در اس��تان ها ب��ا مديران 

ريسك گريز و محافظه كار، امكان تحقق توسعه امري محال است. 
وي در خاتمه س��خنان خود اظهار داش��ت: اگر رون��د برنامه ريزي و 
مكانيسم ها به گونه اي باش��د كه مجموعه اي از تش��ويق ها و تنبيه ها 
طراحي شود، بازيگران به خاطر منافع خودشان هم كه شده، قواعد را 

درست اجرا خواهند كرد. 

هشدار شركت هاي امريکايي به ترامپ  
جايگزيني براي توليد در چين نداريم

تعداد زيادي از شركت هاي امريكايي اعالم كردند جايگزين هاي 
كمي غير از چي�ن ب�راي توليد لب�اس، وس�ايل الكترونيكي و 
س�اير كاالهاي مصرفي دارند  ولي دولت ترامپ آماده مي ش�ود 
بر تج�ارت باقيمانده چي�ن و امريكا عوارض جدي�د وضع كند. 
به گزارش رويترز، اي��ن نظرات طي اولين هفته پ��س از اعالم طرح 
ترامپ براي وضع عوارض بر 300 ميليارد دالر واردات چيني تا 25 
درصد ارائه شد.  برخي شاهدان به گروهي از مقامات اداره نمايندگان 
تجاري امريكا، وزارت اقتصاد، وزارت امورخارجه و ساير آژانس هاي 
فدرال گفتند واردات از س��اير كش��ورها هزينه ها را باال مي برد و در 

بسياري موارد بيش از 25 درصد عوارض دارد. 
 ترامپ و اعضاي ارش��د كابينه او گفتند اين عوارض اگر اعمال شود، 

توليد كارخانه اي در خارج از چين را تسريع مي كند. 
ولي چندين شاهد در اظهارات شفاهي و كتبي تأكيد كردند انتقال 
فعاليت ها به ويتنام و س��اير كش��ورها ب��ه خاطر كمب��ود مهارت و 
زيرساخت ها در اين مناطق تا سال ها امكانپذير نيست. چين توليد 
جهاني در صنايع از كفش گرفته تا الكترونيك و جرثقيل را در دست 
دارد.   ريك هلفنبين، رئيس مجمع لب��اس و كفش امريكا گفت: » 
اين 25 درصد ضربه سختي به ما مي زند. اگر مي توانستيم محصوالت 

بيشتري از چين بگيريم، خوب بود ولي نمي توانيم.«
 مارك فلنري، رئيس شركت بين المللي ريگالو، سازنده دروازه هاي 
كودك، صندلي هاي ك��ودك و زمين هاي ب��ازي قابل حمل گفت: 
»هزينه انتقال توليد به ويتنام با اس��تفاده از فوالد ساخت چين 50 
درصد بيش از هزينه هاي فعلي واردات از چين اس��ت، در حالي كه 

قيمت اين محصوالت از مكزيك بيشتر از اين هم مي شود.«
 محصوالت ايمني كودك مثل صندلي هاي خودرو از عوارض 200 
ميليارد دالري قبلي ترامپ معاف شدند ولي در راستاي فشار به چين 

در مذاكرات تجاري، ترامپ آنها را به ليست عوارض بازگرداند. 
اين ليست كه تا دوم جوالي براي وضع عوارض آماده مي شود، تمام 
محصوالت مصرفي را در بر مي گيرد و به شدت به فروش كريسمس 
ضربه خواهد زد مخصوصاً در محصوالتي مانند گوش��ي هاي همراه، 

كامپيوتر، اسباب بازي و وسايل الكترونيكي. 
 مارك اش��نيدر، مديرعامل ش��ركت توليدي كفش و لباس لوكس 
گفت: عوارض 25 درصدي سود را از بين مي برد و به اشتغال آسيب 
مي رساند.  وي گفت: » ما مي خواهيم كيفيت محصوالتمان را پايين 
بياوريم و قيمت را افزايش دهيم و فقط مي توانيم به س��اير كشورها 

رجوع كنيم.«
هيچ نشستي براي از سرگيري مذاكرات بين چين و امريكا برنامه ريزي 
نشده است. ترامپ مي گويد قصد دارد طي اجالس جي20 كه در 28 
و 29 ژوئن در ژاپن برگزار مي شود، با زي جينپينگ ديدار كند ولي 

هيچ كدام از اين دو كشور اين نشست را تأييد نكرده اند. 
  فشار شركت هاي »سيليكن ولي« به ترامپ براي انصراف 

از تحريم هوآوي
همچنين شركت هاي »س��يليكن ولي« كه بس��يار نگران از دست 
دادن قريب الوق��وع ميلياردها دالر در تجارت با هوآوي هس��تند، با 
دولت ترامپ براي تخفي��ف تحريم فروش قطعات به اين ش��ركت 
تكنولوژي چيني رايزني مي كنند.   به گزارش راش��اتودي،  هوآوي 
سال گذش��ته حدود 11 ميليارد دالر براي خريد قطعات از چندين 
شركت امريكايي هزينه كرد كه شامل ريزتراشه از شركت كوالكام و 
نرم افزار از مايكروسافت و گوگل مي شد. شركت هاي امريكايي پس 
از انقضاي مجوزهاي موقت 90 روزه شان در 20 اوت، اين تجارت را 

از دست مي دهند. 
واشنگتن پس از تحريم هوآوي و 70 شعبه آن اين معافيت ها را داده 
بود.  تراشه س��ازان بزرگ امريكايي مثل اينتل، كوالكام و زيلينكس 
براي جلوگيري از اين اتفاق ب��ه آرامي با وزارت اقتصاد براي تخفيف 

تحريم فروش به اين شركت چيني رايزني مي كنند. 
 در حالي كه جزئيات اين مذاكرات منتشرنش��ده، ش��ركت هوآوي 
تأكيد كرده است كه از ش��ركاي تجاري امريكايي خود درخواستي 

براي رايزني نكرده 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
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