
بانك مرك�زي در واكنش به گس�ترش توليد 
بيت كوين در كش�ور اعالم كرد: تش�كيل و 
فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي 
و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از 
نظر اين بانك، غيرمجاز محس�وب مي شود.

 بانك مركزي در خصوص رمزارزها اطالعيه اي 
جديد صادر كرد. 

در اين اطالعيه آمده است، با استناد به قانون پولي 
و بانكي كشور )مصوب سال ۱۳۵۱ و اصالحات 
بعدي آن( كه توليد و انتش��ار پول رايج و تعيين 
ابزار ه��اي پرداخت را در انحص��ار بانك مركزي 
قرار داده است، اين بانك ضمن تأكيد مجدد به 
فعاالن حوزه پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت 
و اجراي مصوبه مورخ ۱۳96/۱0/09 سي امين 
جلس��ه »ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي« در 
خصوص رمزارز ها و با اشاره به مخاطرات ناشي از 
معرفي و استفاده از رمزارزها، موارد و نكات زير را 

به آگاهي مي رساند:
۱-  انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طال و فلزات 
گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است. 
۲- تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره 
شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره 
بل��وك، از نظر اي��ن بانك، غيرمجاز محس��وب 
مي ش��ود. بان��ك مركزي ح��ق پيگ��رد قانوني 
اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و 
اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي كنند را 

براي خود محفوظ مي داند. 

۳-  هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس 
ش��بكه هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري 
زنجيره اي بلوك و كسب و كار هاي مرتبط با آن، 
متوجه ناش��ر)ين(، پذيرنده)گان( يا متعامالن 

آن است. 
۴- موضوع اس��تخراج رمز ارز ه��اي جهان روا و 
ش��رايط آن در كميس��يون اقتصادي دولت در 
حال بررس��ي اس��ت و پس از اتخاذ تصميمات 
الزم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق 

ابالغ مي شود.
همچنين معاون راهبري فني مركز ملي فضاي 

مجازي از سوءاستفاده ۲هزار ميليارد توماني از 
خريداران ارز ديجيتالي به دليل عدم آشنايي با 

اين فضا خبر داد.  
به گزارش تسنيم، عباس آسوشه، معاون راهبري 
فني مركز ملي فضاي مجازي در مصاحبه با راديو 
گفت: ارز ديجيتال بايد پ��س از خريد در كيف 
الكترونيكي و تحت شرايط خاص نگهداري شود 
و از آنجا كه اين بازار غيرمحسوس مي باشد و در 
ايران نيز قابليت تبديل به پول و كاال ندارد پس 
از گذش��ت چند ماه خريداران متوجه مي شوند 
كه سرمايه آنها مورد سرقت و سوء استفاده قرار 

گرفته است. 
وي افزود: مبادله ارز ديجيتال در ايران غير قانوني 
است و فقط برخي از صرافي ها به صورت غيرمجاز 
مبادرت به معامله مي نمايند.  عباس آسوش��ه 
از بررس��ي هاي دولت به منظ��ور مبادله اين ارز 
در كش��ور خبر داد و افزود: بيش از هش��ت ماه 
از دس��تور دولت به وزارت نيرو و بانك مركزي 
به منظور بررسي زيرساخت هاي مبادله اين ارز 
مي گذرد و تاكنون تصميم��ي در اين خصوص 

اتخاذ نشده است. 
 وي در خصوص حمايت س��اير كشورها از اين 
ارز گفت: ارز ديجيتال صرفاً بر مبناي عمليات 
رياض��ي در برنامه ه��اي كامپيوتري و توس��ط 
نرم افزارهاي خاص و با فرآيندها و الگوريتم هاي 
خاص توليد شده و هيچ پش��توانه مادي مانند 
طال ندارد و بر اين اساس مورد حمايت دولت ها 
قرار نمي گيرد، ولي برخي از كشورها عرضه اين 
ارز را در برخي از صرافي هاي بسيار دقيق، مجاز 

دانستند. 
وي ارز مجازي را غير قابل قياس با شركت هاي 
هرمي دانست و اضافه كرد: ارز ديجيتال براساس 
نرم افزار و قواعد و قانون رياضي ايجاد مي شود و 
هرگونه تبادل به  تأييد كاوشگر مي رسد كه امكان 
رصد كل فضا براي كاربران ميسر است، ولي در 
شركت هاي هرمي افراد به بخش كوچكي از هرم 
وارد شده و دو نفر ما قبل از خود و بعد از خود را 

مشاهده مي نمايند. 

به گفت�ه فعاالن ب�ازار قيمت گن�دم در ايران و 
عراق اختالف 2 هزار توماني دارد و گندمكاران 
ترجيح مي دهند به جاي فروش گندم به دولت، 
گندمشان را با قيمت گران تر به دالالن بفروشند. 
نايب رئيس بنياد توانمند س�ازي گندمكاران از 
كاهش ۱۰ تا ۱۵ درص�دي ميزان خريد تضميني 
گندم نس�بت به مدت مش�ابه س�ال قبل خبر 
مي دهد و معتقد است: گندم هاي ايراني از راه هاي 
مختلف به كشور عراق به راحتي قاچاق مي شود. 
از سال گذشته تا كنون افزايش نرخ ارز و قيمت ارزان 
محصوالت كش��اورزي در داخل كشور در مقايسه 
با ساير كش��ور ها موجب ش��ده صادرات و قاچاق 
محصوالت كش��اورزي رونق بگي��رد. به طوري كه 
اين دو اتفاق باعث به هم خوردن بازار هاي داخلي 
و افزايش قيمت غير منطق��ي برخي از محصوالت 
پر مصرف مانند پياز، س��يب زميني، گوجه و انواع 

ميوه هاي زمستاني و... شد. 
اخي��راً نيز ب��ا اتم��ام خري��د تضميني گن��دم در 
استان هاي جنوبي خبر مي رس��د كه گندمكاران 
از فروش گندم با قيمت هزار و 700 تومان به دولت 
امتناع كرده و ترجيح مي دهند گندمشان با قيمت ۲ 
هزار و 700 تا ۴ هزار و ۵00 تومان بسته به كيفيت 

گندم به دالالن بفروشند. 
به گفته يك منبع آگاه در استان خوزستان دالالن 
گندم هاي خريداري شده را در انبار هاي داخلي دپو 
نمي كنند، بلكه با فروش ب��ه قاچاقچيان گندم ها 
را به كش��ور عراق صادر مي كنن��د. وي مي گويد: 
خوش��بختانه به دلي��ل ريزش باران ه��اي بهاري، 
محصول گندم در سال جاري دو برابر سال گذشته 
اس��ت؛ از اين رو به رغم امتناع گندمكاران از فروش 
گندم به دولت، انباره��اي دولتي همچنان مملو از 
گندم است و در سال جاري مش��كلي براي تأمين 
نخواهيم داشت، اما اگر امسال مانند سال گذشته با 
خشكسالي روبه رو مي شديم، قطعاً خريد تضميني 

۵0 درصد كاهش مي يافت. 
بسياري از تشكل ها و صاحبنظران بخش كشاورزي 

با اعالم نرخ خريد تضمين��ي گندم از ابتداي فصل 
نگراني هايي مبن��ي بر خ��روج آن از چرخه خريد 
داشتند كه با تحقق اين امر در اواسط فصل برداشت، 
دغدغه اي ايجاد شد كه اگر بنا به هر دليلي تعديل در 
نرخ خريد صورت نگيرد، با قاچاق گندم از مرزهاي 
كشور يا مصرف آن به عنوان خوراك دام، ديگر در 
تأمين گندم مورد نياز كشور خودكفا نخواهيم بود. 
  اميد كش�اورزان به تعدي�ل قيمت ها مانع 

عرضه گندم به مراكز دولتي شد
در اين خصوص عليقلي ايماني، نايب رئيس بنياد 
توانمند س��ازي گندمكاران درب��اره داليل امتناع 
گندمكاران از عرضه گندم توليدي به مراكز خريد 
دولتي مي گويد:  با توجه به نوسان قيمت خوراك 
دام و طيور و نگراني توليدكنندگان از آينده تأمين 
دان مورد نياز، افزايش چشمگير هزينه هاي توليد و 
اميد به تعديل قيمت گندم در روز هاي آتي موجب 
شده تا كشاورزان بخش��ي از گندم توليدي را نزد 

خود نگه دارند. 
وي مي افزاي��د: در ابتداي فصل، ما اي��ن نگراني را 
داشتيم كه اگر قيمت ها بنا به هر دليلي واقعي نشود، 
اين احتمال وجود دارد كه گن��دم از چرخه خريد 
خارج شود، چراكه كشاورزان براي تأمين معيشت 
خانوار خود به دنبال س��ود منطقي توليد هستند.  
ايماني با اش��اره به اينكه دول��ت در قيمت گذاري 
خريد تضميني گندم در حق كشاورزان ظلم كرده 
است، بيان مي كند: با توجه به ش��رايط اقتصادي 
حاكم بر كشور و افزايش هزينه هاي توليد بايد سود 
منطقي براي كشاورزان به منظور پايداري توليد در 

نظر گرفته شود. 
نايب رئيس بنياد توانمند سازي گندمكاران با بيان 
اينكه افزايش كرايه هاي حمل و نقل ذرت و كنجاله 
سويا در برخي استان ها مشكالتي ايجاد كرده است، 
مي گويد: بر اين اس��اس برخي كشاورزان سبوس 
گندم را پس از تبديل ب��ه آرد به عنوان خوراك دام 
و طيور مصرف مي كنند و آرد آن را در بازار آزاد به 
فروش مي رس��انند كه همين امر موجب ش��ده تا 

ميزان خريد تضميني گندم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش چشمگيري داشته باشد. 

وي با تأكيد بر ش��ناور بودن ن��رخ خريد تضميني 
گندم برحس��ب تورم در فصل برداشت مي افزايد:  
احتساب نرخ خريد تضميني گندم در ابتداي سال 
زراعي براي شش ماهه دوم س��ال امري نادرست 
است، چراكه تورم بخش كش��اورزي از تورمي كه 
دولت اعالم مي كند، باالتر است. از اين رو اگر براي 
س��ال زراعي جديد نرخ خريد تضمين��ي گندم بر 
مبناي حداقل تورم محاسبه نشود، خودكفايي اين 

محصول در معرض خطر قرار مي گيرد. 
ايماني با بيان اينكه پيش��نهاد ما ب��راي نرخ خريد 
تضميني گندم براي سال زراعي 99- 9۸ حداقل ۲ 
هزار و ۵۵0 تومان است، اظهار مي دارد: اگر بنا به هر 
دليلي شوراي اقتصاد با اين نرخ موافقت نكند، بدون 

ترديد شاهد ناپايداري در توليد خواهيم بود. 
نايب رئيس بنياد توانمند س��ازي گندم��كاران از 
كاهش ۱0 تا ۱۵ درص��دي ميزان خريد تضميني 
گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد 
و مي گويد:  اگرچه در ابتداي فصل به سبب شرايط 
مساعد توليد پيش بيني مي ش��د كه ميزان خريد 

تضميني گندم به ۱0/۵ تا ۱۱ ميليون تن برسد، اما 
به سبب افزايش هزينه هاي توليد و وعده افزايش 
قيمت از سوي دالالن به كشاورزان اين ميزان خريد 

محقق نخواهد شد. 
وي تصريح مي كند: با توجه به نگراني گندمكاران از 
آينده بازار خوراك دام و عدم صرفه اقتصادي فروش 
گندم با نرخ هزار و 700 توم��ان بايد منتظر ماند و 
ديد كه دولت براي عرضه گندم هاي ذخيره شده در 
انبار ها به مراكز دولتي چه تدابيري را مي انديشد؟ 
چراكه از كش��اورزان نمي توان انتظار داش��ت كه 
محصول توليدي خود را كمتر از قيمت تمام شده 

در بازار عرضه كنند. 
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هزار تومان
محم��د ش��فيع مل��ك زاده، رئيس نظ��ام صنفي 
كشاورزي و منابع طبيعي تجديد نظر در نرخ خريد 
تضميني گندم را امري ض��روري مي داند و معتقد 
است: چند ماهي است كه تش��كل ها، نمايندگان 
مجلس، وزارت جهاد كشاورزي و كشاورزان پيگير 
بازبيني و تجديد نظر در نرخ خريد تضميني گندم 
هس��تند كه متأس��فانه با وجود تحريف قانوني در 
خريد تضميني اي��ن محصول، ش��وراي اقتصاد و 
س��ازمان برنامه و بودجه به س��بب كمبود بودجه 

جوابگو نيستند. 
وي مي افزايد: در شرايطي كه نرخ خريد تضميني 
هر كيل��و گن��دم مطابق ب��ا هزينه ه��اي توليد از 
كش��اورزان بايد حداق��ل ۲ هزار تومان باش��د، اما 
دولت هزار و 700 تومان بابت خريد هر كيلو گندم 
پرداخت مي كند كه با احتساب هزينه حمل و نقل 
و افت هايي كه در نظر گرفته شده است، عماًل اين 

مبلغ به دست كشاورزان نمي رسد. 
اين مقام مسئول نس��بت به جوالن دالالن در بازار 
خريد گندم هشدار می دهد و مي گويد: در شرايط 
كنوني كه كشاورزان از عرضه گندم به مراكز دولتي 
امتناع مي كنند، دالالن و واسطه ها در بازار حضور 
يافتند تا بتوانند با سوءاس��تفاده از موقعيت فعلي 

بيشترين سود را عايد خود كنند. 
به گفته وي، هم اكنون برخي كش��اورزان به اميد 
افزايش قيمت گن��دم و پرداخ��ت مابه التفاوت و 
اس��تفاده از گندم توليدي به عن��وان خوراك دام، 
از عرضه به مراكز دولتي امتن��اع مي كنند، چراكه 
به سبب نوس��ان نرخ نهاده هاي دامي از جمله جو 
بديهي است كه كش��اورزان نسبت به آينده تأمين 

خوراك دام مورد نياز نگران باشند. 
ملك زاده با بيان اينكه دول��ت مقصر اصلي امتناع 
كش��اورزان در عرضه گندم به مراكز دولتي است، 
مي گويد: با وجود آنكه در ابتداي فصل بار ها خروج 
گندم از چرخه خريد را به دولت هشدار داده بوديم، 
اما دول��ت تجديد نظري در نرخ نك��رد كه با وجود 
كوتاهي دولت در اين خصوص، ام��روز دود آن به 

چشم همه مي رود. 
رئيس نظ��ام صنفي كش��اورزي و منابع طبيعي از 
افزايش ۱00 تا ۳00 درص��دي هزينه هاي توليد 
خبر می دهد و می افزايد: با وجود افزايش هزينه هاي 
توليد از جمله ماش��ين آالت، س��موم، انواع كود، 
حمل و نق��ل، هزينه ه��اي كارگ��ري و... نمي توان 
انتظار داشت كه كش��اورزان كمتر از قيمت تمام 
شده يا حداقل با ۱0 درصد س��ود توليد خود را در 
بازار عرضه كنند. به عن��وان مثال قيمت تراكتور از 
۱70 به ۸۵0 ميليون تومان، يك جفت الس��تيك 
تراكتور از 9 به ۲۸ ميليون تومان  و يك ليتر سم از 

۳0 به 90 هزارتومان افزايش يافته است.

| روزنامه جوان |  شماره  5696 ۱2

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج ش��نبه 20 تي��ر 1398 | 8 ذي القع��ده 1440 |

قاچاق گندم به جاي فروش به دولت 

 هم اكنون برخي كشاورزان 
به اميد افزايش قيمت گندم 
و پرداخ�ت مابه التف�اوت و 
اس�تفاده از گندم توليدي 
ب�ه عن�وان خ�وراك دام، 
از عرض�ه به مراك�ز دولتي 
امتناع مي كنن�د، چراكه به 
سبب نوسان نرخ نهاده هاي 
دام�ي از جمله ج�و بديهي 
است كه كشاورزان نسبت 
به آين�ده تأمي�ن خوراك 
دام مورد نياز نگران باشند

كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي ميزان خريد تضميني گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

فعاليت در حوزه رمزارزها غيرمجاز است
سوءاستفاده 2هزار ميليارد توماني از خريداران ارز ديجيتال

   گزارش 2

آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاك قاچاق
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوش�اك از آغاز دوباره طرح 
برخورد با پوشاك قاچاق در سطح شهر از سوي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خب�ر داد و گفت: واردات پوش�اك همچنان ممنوع اس�ت. 
س��عيد قديري در گفت وگو با مهر از آغاز دوباره طرح برخورد با پوش��اك 
قاچاق در سطح عرضه خبر داد و گفت: با موافقت ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، اجراي طرح برخورد با پوشاك قاچاق، طي روزهاي گذشته در سطح 

عرضه از سر گرفته شده است. 
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك افزود: طرح مبارزه با پوشاك 
قاچاق در سطح عرضه، از جمله طرح هايي بود كه سال گذشته از سوي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اجرايي شد، ولي بنا به داليلي از جمله نگراني ها 
در مورد بازار شب عيد و عدم تأمين به موقع از سوي توليدكنندگان داخلي، 
متوقف گرديد، در حالي كه هيچ مشكلي هم در س��طح عرضه پوشاك به 
وجود نيامد و كار ب��ه روالي پيش رفت كه توليدكنن��دگان داخلي بازار را 

تأمين كردند. 
وي تصريح كرد: اكنون دوباره اجراي اين پروژه از س��وي س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اجرايي شده و قرار است با پوشاك قاچاق در سطح عرضه 
برخورد شود؛ اين در حاليست كه واردات پوشاك همچنان ممنوع است و 
ثبت سفارش ها هم حداكثر شش ماه مهلت دارند تا كاالهاي آن وارد شود، 
پس حتي اگر از ثبت س��فارش هاي قبلي موردي باقي مانده باشد، حتماً 
تا كنون وارد ش��ده است؛ بنابراين اكنون نبايد پوش��اك وارداتي در سطح 

عرضه توزيع شود. 
به گفته قديري، س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم بايد با تمامي برندها 
و فروشگاه هاي بزرگي كه در سطح شهر پوشاك خارجي عرضه مي كنند، 
برخورد كرده و اغماضي در مورد آنها نداش��ته باشد، چراكه اگر حتي يك 
مورد هم در فروشگاه ها يا مراكز تجاري بزرگ بدون برخورد باقي بماند، راه 

را براي عرضه در ساير فروشگاه ها هم باز مي كند. 

كاهش نرخ بيكاري در ۱۹ استان
 بيكاري كدام استان ها تك رقمي شد؟

ن�رخ بي�كاري ۱۹ اس�تان در به�ار امس�ال نس�بت ب�ه پاييز س�ال 
گذش�ته كاه�ش و ن�رخ بي�كاري ۱2 اس�تان ني�ز افزاي�ش ياف�ت؛ 
همچني�ن ن�رخ بيكاري ش�ش اس�تان تك رقم�ي و دو رقمي ش�د. 
به گزارش مهر، بررسي نرخ بيكاري ۳۱ استان كشور به استنباط گزارش 
مركز آمار ايران نشان مي دهد، نرخ بيكاري ۱9 استان كشور در پايان بهار 
امسال نسبت به فصل بهار سال گذشته كاهش داشته است؛ همچنين نرخ 

بيكاري ۱۲ استان كشور با رشد مواجه بوده است. 
بر اين اساس، نرخ بيكاري ۱9 استان آذربايجان غربي، اصفهان، البرز، ايالم، 
بوش��هر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، كردس��تان، كرمانشاه، كهگيلويه و 

بويراحمد، گيالن، مركزي، همدان و يزد كاهش داشته است. 
نكته حائز اهميت كاهش نرخ بيكاري در سه استان چهار محال و بختياري، 
كرمانشاه و سيستان و بلوچستان اس��ت كه همواره داراي نرخ باالي ۱۵ 
درصد بودند؛ به اين ترتيب نرخ بيكاري در چهار محال و بختياري از ۲۲/۸ 
درصد به ۱6/7 درصد، در كرمانش��اه از ۱9/۴ درصد به ۱۴/7 درصد و در 

سيستان و بلوچستان از ۱۸/6 درصد به ۱۳/6 درصد رسيده است. 
همچنين نرخ بيكاري ۱۲ استان آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان جنوبي، 
خوزستان، زنجان، س��منان، قم، كرمان، گلستان، لرس��تان، مازندران و 
هرمزگان با رشد رو به رو بوده است.  بيش��ترين تغيير نرخ بيكاري مربوط 
به اس��تان هرمزگان مي ش��ود كه از ۱۱/۵ درصد به ۱۵/9 درصد افزايش 
يافته است.  نتايج نرخ بيكاري استان ها نشان مي دهد، استان چهارمحال 
و بختياري اگرچه روند كاهشي داشته است، اما همچنان با دارا بودن نرخ 
۱6/7 درصدي بيكاري، داراي بيشترين جمعيت بيكار در بين استان هاي 
كشور است. پس از چهار محال و بختياري، به ترتيب استان هاي خوزستان 
با ۱6/۲ درصد، لرس��تان با ۱6/۱ درص��د و هرمزگان ب��ا ۱۵/9 درصد در 
رده هاي بعدي قرار دارند.  استان همدان نيز با نرخ بيكاري 6/۱ درصد داراي 

كمترين نرخ بيكاري در بين ۳۱ استان كشور است.
 

شروط وزارت نيرو براي محاسبه برق رايگان 
چاه هاي كشاورزي 

چاه هاي آب كش�اورزي در صورت هم�كاري به م�دت ۳۱ روز، چهار 
س�اعت قطع در هر روز، يا هفت روز قطع به صورت 2۴ ساعته در يك 
ماه، مشمول بخش�ودگي كامل هزينه برق مصرفي خود خواهند شد.  
مصطفي رجبي مش��هدي، عضو هيئت مديره و معاون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي شركت توانير در گفت و گو با تس��نيم با بيان مطلب فوق  اظهار 
داشت: مشتركان صنعتي كشاورزي براس��اس ميزان همكاري با صنعت 
برق در روزهاي پيك مصرف برق تابس��تاني، مطابق با فرمول هاي تعيين 
ش��ده پاداش همكاري خواهند گرفت.   وي افزود: چاه هاي آب كشاورزي 
در صورت همكاري به مدت ۳۱ روز، چهار ساعت قطع در هر روز، يا هفت 
روز قطع به صورت ۲۴ ساعته در يك ماه مشمول بخشودگي كامل هزينه 
برق مصرفي خود خواهند شد.  سخنگوي صنعت برق تصريح كرد: مقدار 
انرژي كه پيش بيني مي شود با همكاري مشتركان كشاورزي حاصل شود 
۵06 گيگاوات ساعت و همچنين مقدار ديماندي كه پيش بيني مي شود با 
همكاري مشتركان كشاورزي صرفه جويي حاصل شود شامل يك هزار و 

7۵0 مگاوات در ساعات پيك است. 

 عربستان 18 ميليارد دالر
 قرارداد نفتي امضا كرد

ش�ركت آرامك�وي عربس�تان ۳۴ ق�رارداد ب�ه ارزش ۱8 
ميلي�ارد دالر ب�راي مهندس�ي، خري�د و س�اخت پروژه ه�ا 
در ميادي�ن نفت�ي مرج�ان و ب�ري منعق�د ك�رده اس�ت. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، شركت آرامكوي عربستان ۳۴ قرارداد 
به ارزش ۱۸ ميليارد دالر براي مهندس��ي، خريد و ساخت پروژه ها در 
ميادين نفتي مرجان و بري منعقد كرده اس��ت.  آرامك��و در نظر دارد تا 
ظرفيت توليد خود را در اين دو ميدان نفتي تا ۵۵0 هزار بشكه نفت خام و 
۲/۵ ميليارد فوت مكعب گاز در روز افزايش دهد.  بر اساس بيانيه شركت 
آرامكو، حداكثر توليد نفت اين شركت در حال حاضر ۱۲ ميليون بشكه 
در روز است.  شركت هاي س��عودي ۵0 درصد اين قراردادها را طي يك 
مناقصه با حضور بيش از 90 شركت و مؤسسه برنده شدند.  هدف از پروژه 
توسعه ميادين نفتي فراساحلي، افزايش روزانه ۳00 هزار بشكه اي نفت 
مديوم عربستان از ميدان مرجان، فرآوري روزانه ۲/۵ ميليارد فوت مكعب 
گاز و توليد ۳60 هزار بش��كه در روز نفت اضافي از اتان است.  همچنين 
آرامكو در نظر دارد تا ميزان توليد نفت خام س��بك عربس��تان از ميدان 

فراساحلي بري نيز را ۲۵0 هزار بشكه نفت در روز افزايش دهد. 

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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