
طي روزهاي اخي�ر افزايش دماي ه�وا و كاهش 
وزن گي�ري الش�ه ها ب�ر افزاي�ش قيم�ت تأثير 
گذاش�ته اس�ت و پيش بين�ي مي ش�ود نب�ود 
واكس�ن كيف�ي مناس�ب در ب�ازار و افزاي�ش 
دو براب�ري تلف�ات در واحد ه�اي مرغ�داري 
يكي از عوام�ل اصل�ي افزايش قيم�ت مرغ در 
ماه ه�اي آينده به ش�مار م�ي رود، چراك�ه اين 
ام�ر عرض�ه را تحت تأثير خ�ود ق�رار مي دهد. 
روز گذشته قيمت مرغ به 14 هزار تومان رسيد. اين 
افزايش قيمت در روزهاي اخير در حاليست كه ستاد 
تنظيم بازار در ماه هاي گذشته، نرخ مصوب 1۳ هزار 
تومان را براي مرغ تعيين و اعالم كرده بود كه بايد اين 
نرخ در بازار رعايت شود. در اين خصوص عضو هيئت 
مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي مي گويد: 
»افزايش دماي هوا و كاهش وزن گيري الش��ه ها بر 
افزايش قيمت تأثير گذاشته اس��ت. ديروز متوسط 
نرخ هر كيلو مرغ زنده در مرغداري ۹ هزار و ۷۰۰ تا 
۹ هزار و ۸۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي ها 

14 هزار تومان بود.«
برومند چهار آيين در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان مي افزايد: »عالوه بر عوامل فوق، ازدياد تقاضا 
در برابر عرض��ه، دليل اصلي افزاي��ش ۵۰۰ توماني 
نرخ هر كيلو مرغ نس��بت به 1۰ روز گذشته در بازار 
مي باش��د.«  چهار آيين درباره آخرين جزئيات بازار 
نهاده هاي دامي مي گويد: »اگرچه پش��تيباني امور 
دام، نهاده دامي با نرخ مصوب را در زمان مناسبي در 

اختيار مرغداران قرار مي دهد، اما نرخ ذرت و كنجاله 
سويا در بازار آزاد همچنان باالست.«

عضو هيئت مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي 
با اشاره به اينكه ليزين، متيونين و واكسن كيفي در 
بازار همچنان ناياب اس��ت، مي گويد: »نبود واكسن 
كيفي مناس��ب در بازار و افزاي��ش دو برابري تلفات 
در واحد هاي مرغداري يكي از عوامل اصلي افزايش 
قيمت مرغ در ماه هاي آينده به شمار مي رود، چراكه 

اين امر عرضه را تحت تأثير خود قرار مي دهد.«

وي با اشاره به اينكه ماهانه 1۰۰ ميليون جوجه ريزي 
در واحد هاي مرغداري صورت مي گيرد، مي افزايد: 
»افزايش دو برابري تلفات نسبت به گذشته موجب 
شده تا ماهانه 1۰ تا 14 هزار تن در عرضه مرغ كمبود 
داشته باش��يم. با توجه به ش��رايط كنوني عرضه و 
تقاضا پيش بيني مي شود كه ش��يب ماليم افزايش 
قيمت ناش��ي از ازدياد تلف��ات و كاهش وزن گيري 
الش��ه در فصول گرم در واحد هاي مرغداري تا ۲۰ 
ش��هريور ادامه يابد.« اين مقام مس��ئول با انتقاد از 

تأخير در اعالم نرخ مصوب مرغ مي گويد: »براساس 
پيگيري هاي صورت گرفته، ستاد تنظيم بازار قيمت 
مصوب مرغ گرم و مرغ زن��ده را ظرف 1۰ روز آينده 

اعالم مي كند.«
  سنگ هم ببارد صادرات نبايد متوقف شود

عضو هيئت مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي 
در پاس��خ به اينكه آيا آزاد شدن صادرات تأثيري در 
اين مسئله داشته است، مي گويد: »روزانه در كشور 
ما حدود 6 هزار و ۸۰۰ تن مرغ مصرف مي شود و در 
پيك مصرف اي��ن عدد از ۷ هزار ت��ن عبور مي كند، 
در حالي كه آم��ار صادرات ماهانه ح��دود ۳ هزار تن 
اس��ت، بنابراين صادرات تأثيري در نوس��انات بازار 
داخلي ندارد.« وي ضمن انتقاد شديد از سياست هاي 
صادراتي در حوزه مرغ و تخم مرغ مي افزايد: »ظرفيت 
توليد اين محصوالت از نياز داخل بيش��تر اس��ت، 
بنابراين حتي اگر سنگ  هم از آس��مان ببارد نبايد 
صادرات اين محصوالت قطع شود، اما متأسفانه هر 
از گاهي شاهد هستيم كه با تصميمات خلق الساعه و 
ناگهاني صادرات متوقف مي شود و اين امر به بازارهاي 
هدف ضربه مي زن��د.« چهار آيين تأكي��د مي كند: 
»صادرات مرغ و تخم مرغ به دو دليل نبايد قطع شود، 
اول اينكه ظرفيت توليد بيشتر از نياز داخل است، ما 
در حوزه مرغ 1/۵ برابر نياز داخل ظرفيت توليد داريم، 
ضمن اينكه بازارهاي هدف بايد حفظ شود. بين 1۰ تا 
1۵ درصد توليد بايد به صادرات اختصاص يابد و تحت 

هيچ شرايطي اين صادرات قطع نشود.«

قرار بود تا روز سه شنبه ۲۵ تيرماه سهم دولت 
در س�ه ش�ركت بيمه البرز، ش�ركت پااليش 
نف�ت ش�يراز و ش�ركت پااليش نف�ت الوان 
عرضه ش�وند، اما هي�چ يك از اين ش�ركت ها 
مش�تري نداش�تند. از اين رو رون�د واگذاري 
نيمه كاره ماند. رئيس سازمان خصوصي سازي 
معتق�د اس�ت ك�ه ف�روش نرفت�ن ش�ركت 
دولت�ي تعج�ب آور نيس�ت، ش�ايد قيمت ها 
قدري تند بوده اس�ت ك�ه بايد تعديل ش�ود. 
هيئت واگذاري در جلسه چهارم خردادماه دستور 
واگذاري سهام باقي مانده دولت در 1۸ شركت و 
بنگاه بزرگ بورسي را صادر كرد كه تنها دو شركت 
در گروه يك قرار دارد و 16 ش��ركت در گروه دوم 
واگذاري ها هستند. براس��اس سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساس��ي دولت ملزم به واگذاري 
شركت هاي گروه يك است ولي مي تواند ۲۰ درصد 
سهام كنترلي ش��ركت هاي گروه دوم را نگه دارد، 
ولي بنا به تصميم هيئت واگذاري مقرر شد باقي 
مانده سهام دولت در ش��ركت هاي گروه دوم كه 
تا ۲۰ درصد اس��ت نيز به بخش خصوصي واگذار 
شود. از اين رو واگذاري سه ش��ركت بيمه البرز، 
شركت پااليش نفت شيراز و شركت پااليش نفت 
الوان در دس��تور كار قرار گرفت. در اين خصوص 
مش��اور رئيس كل س��ازمان خصوصي سازي در 
گفت وگو با مهر گفت: »براي واگذاري سه شركت 

بيمه البرز، ش��ركت پااليش نفت شيراز و شركت 
پااليش نفت الوان مش��تري پي��دا نكرديم. براي 
تصميم گيري جديد در خصوص نحوه واگذاري، 
مجدد بايد هيئت واگذاري جلسه اي تشكيل دهد 
تا سياست گذاري ها در اين رابطه مشخص شود.«

سيد جعفر س��بحاني در رابطه با واگذاري سهام 
دولت در دو ش��ركت ايران خودرو و سايپا و اينكه 
اسناد اين دو شركت در وثيقه است، افزود: »براي 
واگذاري بايد س��ند به صورت كام��ل در اختيار 
سازمان خصوصي س��ازي قرار گيرد، اما با توجه 
به اينكه سند اين دو ش��ركت در وثيقه است، در 
مرحله اول بايد اين اس��ناد فك وثيقه ش��وند. ما 
از اينكه سند در وثيقه چه كسي يا به چه ميزاني 
اس��ت، اطالع نداريم و خود سازمان ايدرو بايد در 

اين رابطه توضيح دهد.«
س��بحاني گفت: »با توجه به تكليف قانوني برای 
واگذاري س��هام دولت در اين دو شركت، از ايدرو 
درخواست كرديم كه سند ايران خودرو و سايپا را 

فك وثيقه كند.«
  فروش نرفتن ش�ركت دولتي تعجب آور 

نيست 
همچنين  رئيس كل سازمان خصوصي سازي در 
گفت وگو با فارس در پاس��خ به اينكه چرا عرضه 
عمده س��هام دولتي در سه ش��ركت بيمه البرز، 
پااليشگاه شيراز و الوان كه در بورس و فرابورس 

عرضه شد، مشتري نداشت، گفت: »درست است 
كه باقيمانده سهام دولتي اين شركت ها در بورس 
و فرابورس مشتري نداش��ت، اما قاعدتاً واگذاري 
از طريق ب��ورس و فرابورس يكي از ش��فاف ترين 
روش هاي واگذاري شرك�ت هاي دولتي به شمار 

مي رود.«
 علي اشرف عبداهلل پوري حس��ينی با بيان اينكه 
سازمان خصوصي سازي عرضه كننده سهام دولت 
در شركت ها است، افزود: »اگر يك شركت دولتي 
عرضه  ش��د و به فروش نرسيد، تعجب آور نيست، 
زيرا قباًل نيز سابقه داش��ته است كه شركت هايي 
براي واگذاري عرضه ش��ده اند، اما ابتدا مشتري 

نداشته اند.«
وي گفت: »وقتي شركتي عرضه مي شود و مشتري 
ندارد، دوباره در هيئت واگذاري مطرح مي شود. 
بي مشتري ماندن اين ش��ركت ها ممكن است به 
دليل اين باش��د كه قيمت ارائه شده مقداري تند 
باشد كه در آن صورت هيئت واگذاري يا تصميم 
مي گيرد قيم��ت واگذاري را ق��دري تعديل كند 
يا اينكه اصرار كند، همان قيم��ت اوليه را دوباره 

اعالم كند.«
  يك مشتري كم جان براي يك شركت 

رئيس كل سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: 
»البته از س��ه ش��ركتي كه در بورس و فرابورس 
عرضه شد، يك مش��تري براي يكي از شركت ها 

بود، اما آن مش��تري نتوانس��ت ش��رايط كامل را 
احراز كند، به هر حال اين سه شركت عرضه شده 
به فروش نرس��يدند و طب��ق روال قانوني دوباره 
در هيئت واگذاري بررسي مي ش��وند.« به گفته 
پوري حسيني، ممكن اس��ت در هيئت واگذاري 
شرايط واگذاري تغيير كند يا اينكه دوباره بر طبق 
همين روش قبلي اصرار بر واگذاري داشته باشند. 
  آگهي واگ�ذاري 4 پااليش�گاه جديد در 

بورس
رئيس كل س��ازمان خصوصی سازی خاطر نشان 
كرد: »همچنين چهار شركت پااليشگاهي از طرف 
سازمان خصوصي سازي آگهي روزنامه شده اند كه 
دو مورد از آنها توسط بورس اطالعيه عرضه شان 
صادر شده و دو شركت هنوز از طرف بورس آگهي 
نش��ده اند. همچنين سه ش��ركت ديگر نيز هفته 

آينده آگهي خواهند شد.«
پوري حسيني يادآور ش��د: »بنابراين بايد منتظر 
باشيم 11 عرضه ديگري كه از شركت هاي دولت 
در آينده انجام مي شود، چگونه خواهد بود، اگر با 
استقبال متقاضيان روبه رو ش��ود با همه شرايط 
كنوني يعني به صورت بلوكي نقدي و يكجا عرضه 
خواهند شد و اگر هيچ كدام از شركت ها مشتري 
نداش��ته باش��ند، هيئت واگذاري ممكن اس��ت 

تجديدنظر كند.«
وی گفت: »چهار شركتي كه آگهي واگذاري آنها 
روزنامه شده است ش��امل پااليشگاه هاي تهران، 
اصفهان، بندرعباس و تبريز كه همه شركت هاي 
بورسي يا فرابورسي هستند كه آگهي روزنامه آنها 
منتشر شده و آگهي دو شركت از اين چهار شركت 

توسط بورس اعالم شده است.«
  واگذاري بلوكي براي كسب صندلي هيئت 

مديره
رئيس كل سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا هيئت واگذاري اصرار دارد، سهام 
دولتي به صورت بلوكي واگذار شود، گفت: »وقتي 
يك بلوك ۲۰ درصدي سهام عرضه مي شود، يعني 
به اندازه اي عرضه مي ش��ود كه از صندلي هيئت 
مديره يا اصطالحاً سيت هيئت مديره خارج نشود 
و براي خريدار جذابيت داشته باشد. ممكن است 
هيئت واگذاري تصميم بگيرد بخشي از اين سهام 
را به صورت خرد بفروشد و بخشي را نيز در قالب 

بلوك مديريتي واگذار كند.« 
رئيس كل س��ازمان خصوصي س��ازي در مورد 
اينكه آي��ا اولوي��ت واگذاري به بخ��ش تعاوني 
مدنظر قرار گرفته است، گفت: »معني اجرايي 
اولويت براي بخش تع��اون در مورد حراج هاي 
خارج بورس است، اما در بورس و فرابورس يك 
رقابتي است كه يك نفر مي تواند موفق شود كه 
ما كاري به نفر دوم نداريم و آن يك نفر مي تواند 
بخش خصوصي يا تعاوني باشد و براي ما فرقي 

نمي كند.«

بررس�ي مأم�وران مبارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز پلي�س آگاهي 
هرم�زگان از م�دارك پن�ج كانتين�ر توقيف�ي در گم�رك 
نش�ان داد، ۵۲ ه�زار ي�ارد اخت�اف در مت�راژ پارچه ه�اي 
واردات�ي ب�ه ارزش ۲۰۰ ميلي�ارد ري�ال وج�ود داش�ت. 
به گزارش تس��نيم، فرمانده انتظامي هرمزگان با اشاره به جزئيات 
كش��ف پرونده قاچاق پارچه در يك��ي از گمركات اس��تان گفت: 
»مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي استان با انجام 
اقدام اطالعاتي از فعاليت قاچاقچيان كاال كه به صورت سازمان يافته 
اقدام به قاچاق پارچه مي كنند باخبر ش��ده و پيگيري موضوع را به 

صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.« 
سردار عزيزاهلل ملكي افزود: »مأموران حين كنترل الين ترانزيتي 

خروجي از بندرعباس به پنج دستگاه تريلر مشكوك شده كه پس 
از بررسي هاي اوليه مشخص ش��د كانتينرها كه از محل اظهارنامه 
ترانزيت داخلي گمرك ترخيص شده بودند از نظر اسنادي و مطابقت 

آن با كاال نياز به بررسي دارند.« 
وي بيان داشت: »به همين منظور با مرجع قضايي هماهنگي و همه 
خودروها در ايس��ت و بازرسي ش��هيد ميرزايي بندرعباس توقيف 
شدند.«  س��ردار ملكي تصريح كرد: »در بررسي هاي به عمل آمده 
و نتيجه آزمايش��گاه، پارچه هاي موجود باي��د در تعرفه هاي باالتر 
)گرانتر( از تعرفه هايي كه در اظهار نامه ثبت ش��ده قرار مي گرفته 
است.«  اين مقام انتظامي اظهار داشت: »با بررسي اسناد و مدارك 
از جمله فاكتور و ليست تهيه شده از كاال مشخص شد پارچه هاي 

اظهاري ش��امل 1۵۳ هزار متر از نوع pvc بوده كه طبق تحقيقات 
انجام ش��ده 1۳۵ هزار متر پارچه در كانتينرها موجود و حدود 1۸ 
هزار متر اختالف نوع پارچه وجود داشته كه به جاي آن پارچه هايي 

با ارزش دالري باالتري وارد شده است.« 
سردار ملكي اذعان داشت: »در مرحله بعدي در بررسي و اسناد ارائه 
شده به گمرك مشخص شد، ۵۲ هزار يارد اختالف متراژ وجود دارد 
و عالوه بر پارچه هايي كه از كشور سازنده وجود داشته پارچه هايي از 
ساير كشورها نيز در اين محموله موجود است كه در اسناد و مدارك 
گمرك قيد نشده اس��ت.«  فرمانده انتظامي هرمزگان خاطر نشان 
كرد: »اقدامات پليسي برای شناسايي و دس��تگيري متهمان اين 

پرونده به صورت ويژه در دستور كار نيروي انتظامي است.«
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3 شرکت دولتی مشتری خصوصی ندارد
يك مشتری برای يكی از شركت ها بود اما نتوانست شرايط كامل را احراز كند

  گزارش  یک

افزايش دما بازار مرغ را داغ كرد

اختالف ۵۲ هزار ياردي پارچه هاي وارداتي قاچاق در گمرك

   گزارش 3

    خبر

 4 حقيقت درباره افتتاح خط توليد پژو3۰1

آيا پژو 301 ناجي رئيس خواهد شد؟ 
طبق آمار رسمي شركت پژو سهم فروش پژو 3۰1، به كل محصوالت 
پژو، بسيار ناچيز و در حدود ۰/۰۲ درصد است و كاهش چشمگير 
فروش آن نشان از عدم استقبال از اين مدل خودرو در جهان است. 
به گزارش »پايگاه خب��ري تحليلي خط بازار« چن��د روز پيش، گروه 
ايران خودرو خط توليد پژو ۳۰1 را افتتاح كرد. در اين افتتاح هاش��م 
يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو با اش��اره به خارج شدن پژو از ايران 
اظهار كرد: »مطابق قرارداد با اين شركت فرانسوي قرار بود خودروهاي 
پژو ۲۰۰۸، ۳۰1 و ۲۰۸ توليد شود، اما پس از ترك پژو به دليل اينكه 
خودروي ۳۰1 تيراژ باالي��ي دارد، در مرحله اول اين خودرو بدون اتكا 
به پژو توليد خواهد ش��د.« هر چند كه تالش ش��د اين اتفاق به عنوان 
دستاوردي بزرگ در صنعت خودرو عنوان شود، ولي حقايقي در پس 

آن وجود دارد كه قابل تأمل است:
نكته اول در خص��وص زمان افتتاح پروژه توليد ۳۰1 اس��ت. مديريت 
در حالي س��ال هش��تم دوران مديريت خود را س��پري مي كند كه به 
لحاظ عملكردي با انتقادات فراواني مواجه اس��ت. انتصابات سياسي، 
بنگاهداري غيرضرور، رش��د ۳1 درصدي زيان خالص و 1۳ درصدي 
كاركنان )تا قب��ل از تحريم ها( معضل خودروه��اي ناقص كف انبارها 
و... از جمله موضوعاتي اس��ت كه مي تواند در قض��اوت توان مديريتي 
وي مؤثر باشد. اين در حاليست كه چند روز مانده به برگزاري مجمع 
ايران خودرو و احياناً انتخاب مديرعامل جديد، پروژه توليد ۳۰1 افتتاح 
مي گردد تا ش��ايد برگ عملكرد ايران خودرو اندكي قابل دفاع باش��د. 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين خودروی فرانسوي مي تواند وي را در 

مجمع نجات دهد؟
نكته دوم در خصوص خود پژو ۳۰1 است. طبق اذعان هاشم يكه زارع، 
از بين پژو ۲۰۰۸، ۳۰1 و ۲۰۸، پژو ۳۰1 به دليل تيراژ باال براي توليد 
انتخاب شده است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا آمارهاي جهاني 
اين موضوع را تأييد مي كند؟ طبق آمار رس��مي ش��ركت پژو، ميزان 
فروش پژو ۳۰1 در س��ال ۲۰1۸ در حدود 46/۲4۰ دستگاه بوده كه 
اين ميزان در مقايس��ه با س��ال ۲۰1۷، در حدود ۲۷/6 درصد كاهش 
داشته اس��ت. همچنين طبق همين آمار ميزان فروش كل مدل هاي 
پژو در سال ۲۰1۷ در حدود يك ميليون و ۷4۰ هزار و ۲14 عدد بوده 
كه اين عدد نيز نسبت به س��ال قبل، 1۷/۹درصد كاهش داشته است. 
براين اساس با مقايسه اين دو آمار مشخص است كه اوالً سهم فروش 
پژو ۳۰1، به كل محصوالت پژو بس��يار ناچيز و در حدود ۰/۰۲ درصد 
است و ثانياً كاهش چشمگير فروش آن نشان از استقبال نكردن از اين 

مدل خودرو در جهان است. 
نكته س��وم قابل توجه ديگر در اين خصوص ميزان فروش پژو ۲۰۰۸ 
و ۲۰۸ است كه نسبت به سال گذش��ته به ترتيب حدود 6 و ۹ درصد 
كاهش داشته است. همانطور كه مشخص اس��ت سهم فروش اين دو 

خودرو و اقبال نسبت به آنان بسيار متفاوت از پژو ۳۰1 است. 
و اما نكته آخر در خصوص فروش پژو ۳۰1 در اروپا اس��ت. طبق آمار 
رس��مي، ميزان فروش اين خودرو در اروپا در سال ۲۰1۸، در حدود ۲ 
هزار و 1۵1 دستگاه بوده كه اين عدد در س��ال قبل آن ۲هزار و ۳۹۷ 
دستگاه بوده است. به بيان ديگر در اروپا هيچ عالقه اي به خريد چنين 

خودرويي نيست. 
با توجه به اين چهار نكته مذكور، اين سؤال مطرح است كه چرا توليد 
پژو ۳۰1 با توجه به اس��تقبال نكردن جهاني از آن انتخاب شده است 
و چه منطقي وجود داشته تا هاش��م يكه زارع اين خودرو را براي توليد 
انتخاب كند؟ و س��ؤال آخر چرا افتتاح اين پروژه در چند روز مانده به 

مجمع برگزار شده است؟

 احتمال تحريم هاي چين
 عليه تعرفه هاي امريكا قوت گرفت

قضات تجديدنظرخواهي س�ازمان جهاني تج�ارت (WTO) در 
حكمي اعام كردن�د امريكا ب�ه رأي اين نهاد به ط�ور كامل عمل 
نك�رده و اگر تعرفه هاي�ي كه مق�ررات اين نهاد را نق�ض كرده اند 
ح�ذف نكن�د، ممكن اس�ت ب�ا تحريم هاي چي�ن روبه رو ش�ود. 
به گزارش ايسنا، چين در سال ۲۰1۲ براي به چالش كشيدن تعرفه هاي 
ضد يارانه امري��كا عليه ص��ادرات كااله��اي چيني ش��امل پنل هاي 
خورش��يدي، برج هاي بادي، س��يلندرهاي فوالدي و اكس��تروژهاي 
آلومينيومي كه ارزش صادرات آنها در آن زمان ۷/۳ ميليارد دالر بود، به 

سازمان جهاني تجارت شكايت كرد. 
دفتر رابرت اليتي��زر، نماينده تج��اري امريكا اعالم ك��رد كه در رأي 
سازمان جهاني تجارت تصديق شده كه چين از شركت هاي دولتي خود 
براي مختل كردن اقتصاد اين كشور استفاده كرده است، اما اين رأي 

همچنين اعالم كرده كه امريكا بايد قيمت هاي چين را بپذيرد. 
در بيانيه امريكا ضمن اعتراض به حكم اخير س��ازمان جهاني تجارت 
آمده است: نتيجه گيري مذكور يافته هاي بانك جهاني، اسناد سازمان 
توسعه و همكاري اقتصادي، مطالعات اقتصادي و ساير شواهد آشكار را 

كه امريكا به آنها استناد كرده، ناديده گرفته است. 
وزارت بازرگاني چين اعالم كرد: رأي تجديدنظر سازمان جهاني تجارت 
ثابت مي كند امريكا مك��رراً از تدابير تجاري سوء اس��تفاده كرده و به 

بي طرفي و منصفانه بودن فضاي تجاري بين المللي آسيب زده است. 
دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا مانع پروسه انتصاب يا انتصاب 
مجدد اعضاي هيئت تجديدنظر سازمان جهاني تجارت كه عالي ترين 

دادگاه براي تجارت جهان به شمار مي رود، شده است. 

 کاهش 28 درصدی فروش رنو
 با خروج از ايران

خودروس�از فرانس�وي رنو اع�ام كرد: ف�روش اين ش�ركت در 
آفريقا، غرب آس�يا و هند، به علت خروج از ايران در س�ال ۲۰18 
و تهدي�د امريكا ب�ه تحريم، ۲7/7 درصد كاهش داش�ته اس�ت. 
به گزارش رويترز، فروش خودروهاي ساخت خودروساز فرانسوي رنو 
در نيمه نخست امسال در ميانه ركود بازار خودرو در جهان، 6/۷ درصد 

كاهش يافته است. 
اين ش��ركت در بيانيه اي اعالم كرد: فروش خودروهاي سبك از ۲/۰۸ 
ميليون دستگاه در سال گذشته به 1/۹4 ميليون خودرو در بازه زماني 

ژانويه تا ژوئن كاهش يافته است. 
بيانيه فروش رنو در حالي اعالم ش��د كه صنعت خ��ودرو در جهان در 
وضعيت خوبي قرار ن��دارد و بازارهاي بزرگ با كاه��ش اندازه مواجه و 

موانع تجاري پديدار شده اند. 
اين گزارش ي��ك روز پس از انتش��ار گزارش پژو منتش��ر ش��د؛ اين 
خودروساز فرانسوي نيز از كاهش 1۲/۸ درصدي در تحويل خودرو خبر 
داده بود.   رنو اعالم كرد: رنو س��هم بازار خود را در نيمه نخست امسال 
در بازار با وجود كاهش حفظ كرده است. اين شركت بدون محصوالت 

جديد جايگاه خود را حفظ كرده است. 
فروش رنو در بازار اروپا ثابت بود و در آفريقا، غرب آس��يا و هند بيشتر 
به علت خروج از ايران در سال ۲۰1۸ و تهديد امريكا به تحريم ۲۷/۷ 

درصد كاهش داشت. 
روز گذش��ته نيز، ديگر خودروساز فرانس��وي، پژو اعالم كرد: به دليل 
تحريم هاي امريكا و خروج اجباري از ايران فروش اين شركت در آسياي 

غربي 6۸ درصد سقوط كرده 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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