
رئي�س هيئ�ت مدي�ره اتحادي�ه دام�داران 
كش�ور با بيان اينك�ه الب�ي  كارخانه هاي آرد 
عامل گراني سبوس گندم ش�ده است، گفت: 
افزاي�ش قيمت س�بوس گندم هزين�ه توليد 
دامداران را افزايش مي دهد، در حالي كه هيچ 
تأثي�ري روي محص�ول صنايع لبن�ي ندارد. 
از اي�ن رو نباي�د كاري كني�م كه بهان�ه  براي 
افزاي�ش دوباره قيم�ت لبنيات فراهم ش�ود. 
روز گذش��ته كانون انجمن هاي صنفي صنايع 
آرد ايران قيمت جديد س��بوس گندم را ابالغ 
كرد. بر اين اساس متوسط قيمت سبوس نسبت 
به قبل تقريباً دو برابر شده و اين نگراني را ايجاد 
كرده كه نرخ جديد، قيمت تمام  شده شيرخام 
را افزايش دهد و دور تسلس��ل افزايش قيمت 
لبنيات در بازار دوباره راه بيفتد. سبوس گندم 
يكي از مكمل هاي پرمصرف غذايي ا س��ت كه 
در حال حاضر مصرف زيادي در دام داري ها به 

عنوان خوراك دام دارد. 
 26 خرداد س��تاد تنظيم ب��ازار نرخ هاي جديد 
لبنيات و ش��يرخام را با 2۰ درصد افزايش اعالم 
كرد و بالفاصله انتقاداتي مبني بر اينكه افزايش 
قيمت لبني��ات با مي��زان دريافتي اندك قش��ر 
متوس��ط جامعه هيچ هم خواني ن��دارد، مطرح 
شد. كارشناسان معترض شدند باال رفتن قيمت 
لبنيات سرانه مصرف اين محصول ضروري را در 

سبد خانوار به شدت كاهش مي دهد. 
س��رانه مصرف ش��ير در كش��ور نصف ميانگين 
جهاني و حدود يك پنجم كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي اس��ت. مردم ايران در سال حدود ۸۰ 
كيلوگرم شير و محصوالت لبني مصرف مي كنند، 

در حالي كه ميانگين جهان��ي ۱6۰ ليتر و در بين 
جوامع اروپايي و امريكاي��ي ۵۰۰ الي 6۰۰ ليتر 
است، لبنيات تنها غذا نيست، بلكه يك محصول 
بس��يار مهم ضروري و حتي دارويي براي انسان 
است كه كاهش مصرف آن خسارت هاي پنهاني را 

به سالمتي و جامعه تحميل مي كند. 
ديروز كانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران 
اعالم كرد: »از ابتداي تيرماه هر كيلوگرم سبوس 
گندم به قيمت هزار و 2۵۰ تومان در سامانه عرضه 
و توزيع عرضه خواهد ش��د.« در حالي كه قيمت 
س��بوس يارانه اي پيش از آن 66۵ تومان و نيمه 

يارانه اي ۹۰۰ تومان بوده است. 
حس��ين نعمتي، رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه 

دام��داران كش��ور در گفت وگو با ف��ارس گفت: 
»قيمت سبوس پيش از اين كيلويي ۵2۰ تومان 
بود و در شب عيد به ۸۴۰ تومان افزايش دادند كه 
پس از دو ماه اين رقم به هزار و 2۵۰ تومان رسيده 
اس��ت و اين نرخ ها قيمت تمام شده توليد قيمت 

شير دامداران را افزايش مي دهد.«
افزايش نرخ جديد سبوس گندم در حالي صورت 
گرفته كه هزينه خ��وراك دام و طيور ۷۰ درصد 
در قيمت تمام شده محصوالت پروتئيني و لبني 

نقش دارد. 
از س��وي ديگر هفته گذش��ته قيمت محصوالت 
لبني افزايش يافته بود و نرخ جديد س��بوس كه 
مي تواند قيمت تمام ش��ده را باال ببرد اين نگراني 

را ايجاد كرده كه دوباره بحث افزايش شير خام و 
صنايع لبني مطرح شود. 

نعمتي با بيان اينكه كارخانه ه��اي آرد و صنايع 
لبني به راحتي مس��يرهاي البي را ياد گرفته اند، 
گفت: دولت گندم يارانه اي به كارخانه ها مي دهد 
و آنها سبوس گندم را طي چند ماه گذشته دو بار 
افزايش قيمت داده اند و اين اصاًل منطقي نيست و 

قيمت تمام شده دامداران را افزايش مي دهد. 
وي با بي��ان اينك��ه ۷۰ درص��د قيمت ش��ير و 
محصوالت لبني وابس��ته به خوراك دام و طيور 
اس��ت، گفت: ۱۵ قلم خوراك دام و طيور توسط 
دامداران استفاده مي ش��ود كه چهار قلم آن در 
دولت قيمت گذاري مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
س��هم علوفه و خوراك يارانه اي ك��ه دامداران از 
دولت دريافت مي كنند بسيار كمتر است، گفت: 
دامداران مجبورن��د نياز خ��وراك دام و طيور را 
از بازار س��ياه تأمين كنند كه هزينه آنها را چند 

برابر مي كند. 
وي اف��زود: تنها در چند ماه گذش��ته كرايه هاي 
حمل دو برابر شده است. افزايش قيمت سبوس 
گندم هزينه توليد دام��داران را افزايش مي دهد، 
در حالي ك��ه هيچ تأثي��ري روي محصول صنايع 

لبني ندارد. 
به گزارش فارس، كش��ور بيش از ۱۴ ميليون تن 
گندم توليد مي كند و سبوس هم از اين محل به 
دست مي آيد و وارداتي نيست كه نوسان ارز روي 
آن تأثير داشته باش��د. دولت مي تواند با تنظيم 
قيمت اين محصول كه جزو خوراك دام است در 
تثبيت و پايداري قيمت محصوالت پروتئيني و 

لبني هم كمك كند. 

رئيس س�ازمان برنام�ه و بودج�ه در خصوص 
سياست دولت براي تأمين ارز كاالهاي اساسي 
به رغم انتقادات گذشته مبني انحراف ارزهاي 
4200 توماني تخصيص يافته در س�ال گذشته 
و باز بودن دهه�ا پرونده سوءاس�تفاده از اين 
ارز در قوه قضائيه از ادامه سياس�ت تخصيص 
ارز 4200 به كاالهاي اساس�ي به ش�يوه قبلي 
خبر داد. ب�ه اين ترتي�ب به نظر مي رس�د كه 
كوپن الكترونيكي يا از دستور كار خارج شده 
و يا بناست محل تأمين اعتبار حداقل معيشت 
از محل ديگري مانند افزايش حامل هاي انرژي 
يا حذف دهك ه�اي برخوردار تأمي�ن گردد. 
محمدباقر نوبخت در مراس��م امضاي تفاهمنامه 
تأمين 3 ه��زار ميليارد توماني مناب��ع مالي براي 
بازسازي  مناطق آس��يب ديده از سيل گفت: اوالً 
بايد مش��خص شود چه كس��ي گفته است دولت 
بناي ح��ذف ارز ۴2۰۰ تومان��ي را دارد و در ثاني 
دولت همچنان سياس��ت تخصي��ص ارز ۴2۰۰ 

توماني به كاالهاي اساسي را ادامه خواهد داد. 
  اين سناريو  هم انكار شد!

همانطور كه روزنامه »جوان« پيشتر در چندين 
مطل��ب پيش بيني ك��رده بود س��ناريوي حذف 
ارز هاي ۴2۰۰ توماني مانند بقيه طرح هاي اصالح 
ساختاري در بودجه ناكام خواهد ماند.  زيرا دولت 
توانايي اتخاذ و اجرايي كردن تصميمات سخت را 
ندارد و حاضر به گ��ردن گرفتن چنين اصالحات 
ساختاري نيس��ت آنچنان كه در ماه هاي گذشته 
تعيين ن��رخ و اج��راي ارز ۴2۰۰ توماني را همه 
دولتي ها و غيردولتي ها غلط دانس��ته بودند، اما 
هيچ يك از مردان اقتصادي روش تخصيص ارزو 

قيمت گذاري را بر گردن نگرفتند!
اما اينكه دكتر نوبخت س��ؤال كرده كه چه كسي 
بحث حذف ارز ۴2۰۰ توماني را مطرح كرده است 

نيز خود به نوع��ي جالب توجه اس��ت، زيرا بنا به 
اظهارات متعدد مسئوالن از ۱2 تا 2۰ ميليارد دالر 
ارز تخصيص يافته براي كاالهاي مختلف در سال 
گذشته به انحراف رفته و به هدف نخورده است؛ 
از همين رو بود كه همه كارشناس��ان اقتصادي و 
نمايندگان مجل��س و از جمله دكتر نوبخت خود 
به ش��خصه در اين ب��اره اظهار نظر ك��رده و عالوه 
بر موض��وع مطرح ش��ده گفت: بح��ث حذف ارز 
۴2۰۰ تومان��ي از كاالهاي اساس��ي هنوز نهايي 

نشده است! 
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بايد 
قبول كنيم كه ش��يوه كنوني پرداخت ارز ۴2۰۰ 
به كاالهاي اساسي درست نيست و اين منافع به 
دست مردم نمي رس��د؛ بنابراين بحث تغيير اين 
روند مطرح اس��ت، اما هنوز به جمع بندي نهايي 

نرسيده ايم. 
»محمد باقر نوبخت« روز سه ش��نبه در مراس��م 
رونمايي از دو برنامه »اصالح س��اختار بودجه« و 
»توسعه، توليد و اشتغال« در محل سازمان برنامه 
و بودجه گفت: رئيس جمهور  همواره تأكيد دارد 
كه بايد زندگي و معيشت مردم از نوسانات ارز مبرا 
باشد؛ بر اين اساس سال گذشته 2۵ كاالي اساسي 
ارز ۴2۰۰ توماني دريافت كردند.  رئيس سازمان 
برنامه و بودجه با طرح اين سؤال كه با اختصاص 
اين اعتبار آيا به هدف خود رسيده ايم؟ گفت: براي 
نمونه گوش��ت قرمز از جمله اقالمي بود  كه براي 
واردات آن  ارز ۴2۰۰ توماني پرداخت مي شد، اما 
شاهد بوديم كه قيمت گوشت به دليل خروج دام و 
نبود نظارت كافي كاهش نيافت و مردم از پرداخت 

يارانه بهره اي نبردند. 
وي افزود: بر اين اساس به اين جمع بندي رسيديم 
كه اگر واردات گوش��ت با ارز نيمايي باشد قيمت 
آن كاه��ش مي ياب��د. از محل واردات گوش��ت با 

ارز نيماي��ي ۵۰ تا 6۰ ه��زار ميلي��ارد تومان ارز 
صرفه جويي مي ش��ود.  وي تصريح كرد: ساز و كار 
دولت اين است كه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار 
دهيم، اما اينكه به واردكننده بدهيم يا به صورت 
كاالبرگ الكترونيكي و شكل هاي ديگر باشد هنوز 

به جمع بندي نرسيده ايم. 
عالوه بر اظه��ارات آق��اي نوبخت، امي��ر باقري، 
نماينده ستاد اقتصادي سران سه قوه نيز در جلسه 
ش��وراي راهبردي توس��عه تجارت، هفته پيش 
از تصميم گي��ري رئيس جمهور ب��راي تغيير راه 
سياست ارزي كشور خبر داده بود؛ تصميمي كه بر 
اساس آن يا سياست فعلي به كارش ادامه مي دهد 

يا بايد با ارز ۴2۰۰ توماني خداحافظي كنيم. 
به  گفته باق��ري قرار بود در جلس��ه پنج ش��نبه 
هفته گذش��ته، از ميان دو سناريوي مطرح  شده، 
يكي به عنوان س��ناريوي نهايي انتخاب شود؛ دو 
س��ناريويي كه ش��اكله سناريوي نخس��ت آن بر 
حفظ شرايط موجود ارزي كشور، كم شدن ليست 
كاالهاي مش��مول ارز ۴2۰۰تومان��ي و حركت 
آرام به سمت كمتر ش��دن س��هم ارز نيمايي در 
اقتصاد بنا شده بود و س��ناريوي دوم بر حذف ارز 
دولتي ۴2۰۰توماني از سياست هاي ارزي كشور 

استوار بود. 
انتش��ار اين خبر، واكنش هاي زيادي را به دنبال 
داش��ت؛ بازرگانان و توليدكنندگان با استقبال از 
ايده حذف ارز ۴2۰۰تومان��ي اين تصميم دولت 
براي بازنگري در سياس��ت هاي ارزي را به نوعي 
رونق توليد و رقابت پذي��ري محصوالت توليدي 
در خارج مرزها معني كردن��د و به رونق صادرات 
دلخوش شدند. از طرف ديگر پرداخت مابه التفاوت 
ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به خصوص 
اقشار آسيب پذير اين اميدواري را به وجود آورد كه 
حذف ارز دولتي از كاالهاي اساس��ي، فشاري به 

اقشار آسيب پذير جامعه وارد نكند. 
  پيشنهاد حذف ارز 4200توماني و پرداخت 

يارانه نقدي به دهك هاي پايين
اين بدان معنا بود كه با پرداخت مابه ازاي درآمد 
دولت از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴2۰۰توماني 
كه پيش از اين به كاالهاي اساس��ي تعلق داشت، 
نه تنها بساط رانت برچيده مي شد، بلكه بي عدالتي 
در توزيع و دسترس��ي عموم جامعه به اين كاالها 
نيز جايش را به مديريت مصرف از سوي خانوارها 
مي داد؛ مثاًل بن��ا به گفته يك��ي از طراحان طرح 
اصالح س��اختار بودجه با حذف يارانه هاي انرژي 
و ارز ۴2۰۰ توماني هر خان��واده به جاي مديريت 
دولت تصمي��م خواهد گرفت كه ب��ه چه كااليي 
يارانه تخصيص يافته را اعطا كند و از چه كااليي 

حمايت كند. 
اما ظاهراً بررس��ي ها در جلس��ات غير رس��انه اي 
حكايت از نگراني آثار تورمي آن و تأثيرش بر سبد 
خانوار مطرح ش��ده اس��ت. تأثيري كه به ويژه از 
كاالهايي مانند برنج، شكر و ساير كاالهاي اساسي 
منبعث مي شود و البته برخي نيز تأثير انتخابات 
مجلس پيش رو را ني��ز مؤثر دانس��ته اند، از اين 
رو با مخالفت صريح وزارت صم��ت طرح به طور 
كلي كنار گذاشته شده و علي ربيعي، سخنگوي 
دولت در حساب كاربري خود در توييتري نوشت: 
»اين روزه��ا، برخ��ي گمانه زني ه��اي اقتصادي، 
به التهاب ب��ازار دامن مي زند. تا پايان س��ال ۹۸، 
هيچ تغييري در تصميم دولت در رابطه با تأمين 
كاالهاي اساسي و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. 
تأمين برخي از كاالها به سياق قبل ادامه مي يابد. « 
موضوعي كه باعث شد تا پنبه همه اميدهايي كه 
از يك س��و به بهبود تأمين كاالهاي اساسي براي 
اقشار ضعيف جامعه بسته شده بود، زده شود و از 
سوي ديگر مانع رانت عده اي وارد كننده مشخص 
مي شد و طبق ادعاي كارشناس��ان رونق توليد را 

هم به دنبال داشت. 
البته برخي فع��االن اقتصادي بر اي��ن باورند كه 
ح��ذف ارز ۴2۰۰ توماني از برخ��ي كاالها مانند 
گوشت محقق شده و اين كار به تدريج نيز عملياتي 
خواهد شد، به نحوي كه آثار آن در ماه هاي آينده 
نمود خواهد داشت، اما در مقابل مسئوالت دولتي 

همچنان اين موضوع را رد مي كنند. 
  تفاهمنامه اختصاص 3 هزار و 900 ميليارد 

تومان براي سيل زده ها 
گفتني اس��ت رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كشور در برنامه امضاي تفاهمنامه تأمين 3 هزار 
ميليارد توماني منابع مالي براي بازسازي مناطق 
آس��يب ديده از س��يل با بانك ها اظهار داش��ت: 
براساس گزارش قرارگاه بازسازي مناطق سيل زده 
3۸ هزار ميليارد به ابنيه زيرساخت ها و اموال مردم 
خسارت وارد شده اس��ت.  براي تأمين منابع الزم 
براي بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده 23 هزار 

ميليارد تومان از منابع دولتي تأمين مي شود. 
نوبخت با اشاره به اينكه روز گذشته در دولت براي 
بازسازي مناطق سيل زده 3 هزار و ۹۰۰ ميليارد 
تومان ديگر اختصاص يافته است، بيان داشت: از 
اين ميزان هزار ميليارد براي راه و زيرس��اخت ها، 
هزار و ۵۰۰ ب��راي اماكن و ه��زار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان براي جبران خسارت به زيرساخت هاي آب 

و برق و گاز اختصاص داده خواهد شد. 
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نوبخت: دولت بناي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را ندارد
طرحي كه براي جلوگيری از رانت ارز 4200 توماني ارائه شده بود  تنها مدتي كارشناسان و فعاالن اقتصادي را سرگرم كرد! 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

البي  كارخانه هاي آرد عامل گراني سبوس شد
 نرخ جديد سبوس كه مي تواند قيمت تمام شده را باال ببرد، اين نگراني را ايجاد كرده كه دوباره بحث افزايش 

شير خام و صنايع لبني مطرح شود

   گزارش 2

تالش هند براي پايين نگه داشتن قيمت نفت
ب�ا افزايش تنش ه�اي بين اي�ران و امري�كا كه قيمت نف�ت خام، 
هزينه حمل و نق�ل و بيمه نفتكش ه�ا را باال برده، هن�د مذاكرات 
ديپلماتي�ك را ب�ا توليدكنن�دگان ب�زرگ نف�ت آغ�از مي كند. 
 به گزارش اكونوميك تايمز، در حالي كه از زمان وضع دوباره تحريم ها 
عليه ايران در س��ال گذش��ته، تنش ها افزايش يافته، حمالت اخير به 
نفتكش ها در خليج فارس و هدف قرار گرفتن يك پهپاد امريكايي توسط 

ايران اين تنش ها را شديدتر كرده است. 
طي فقط دو هفته، دارمندرا پرادهان وزير نفت هند با ريك پري، وزير 
انرژي امريكا؛ يوري تروتنف، معاون نخست وزير روسيه؛ سلطان احمد 
الجابر، وزير اماراتي و خالد الفالح، وزير انرژي عربستان در مورد وضعيت 
ژئوپلتيكي منطقه و تأثير آن بر قيمت نفت گفت وگو كرده است. او از 
آنها براي حفظ قيمت نفت در يك سطح منطقي كمك خواست. براي 
هند كه ۸۴ درصد نيازهاي نفتي خود را وارد مي كند، هر گونه احتمال 
عرضه پايين نفت مخرب اس��ت. قيمت نفت به خاطر درگيري ايران و 

امريكا طي يك هفته ۵ درصد افزايش يافت. 
ونكاتش، مديرعامل شركت پااليشي و پتروشيمي مانگالور گفت: » ما 
به دقت قيمت نفت را كنترل مي كنيم. فعاًل عرضه نفت مشكلي ندارد و 

تأثيري بر هزينه بيمه و حمل و نقل نگذاشته است.«
يك مدير صنعت��ي ديگر گفت: » اگ��ر اين تنش ها ادام��ه يابد، هزينه 
حمل و نقل و بيمه افزايش مي يابد. ريسك اين كار باالست و به زودي 

مالكان نفتكش ها و بيمه گر ها قيمت ها را باال مي برند.«
نيروي دريايي هند از كشتي ها و هواپيماهاي جنگي براي تأمين امنيت 
نفتكش هايي كه از خليج فارس به سمت هند مي روند استفاده مي كند. 
سخت است با يك يا دو كشتي جنگي امنيت تمام محموله هاي نفتي به 
سمت هند را تأمين كرد، ولي مي تواند عاملي بازدارنده براي هر كسي 

باشد كه قصد خرابكاري دارد. 
 وي گفت: » احتمال جنگ ايران و امريكا كم است، چون هيچ كدام از دو 

طرف اين جنگ را نمي خواهند.«

سوئد بدهكارترين كشور اروپا
بررس�ي ها درب�اره وضعي�ت بدهي ق�اره اروپ�ا نش�ان مي دهد 
كش�ور س�وئد بدهكارتري�ن كش�ور در اي�ن ق�اره اس�ت. 
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، نسبت بدهي در كشورهاي اروپايي با 
يكديگر بسيار متفاوت است، اما تا پايان سال 2۰۱۸، بيش از 2۰ درصد 

بدهي هاي سوئد داراي سررسيد كمتر از يك سال بوده است. 
پس از سوئد، مجارستان با ۱۸درصد و پرتغال با ۱۷درصد بدهي هاي 

داراي سررسيد زير يك سال داراي حادترين شرايط بدهي بوده اند. 
به گفته اين نهاد اروپايي، ايتاليا و دانمارك ديگر كش��ورهايي هستند 
كه زنگ بحران بده��ي براي آنها به صدا درآمده اس��ت؛ چراكه اين دو 
كشور نيز داراي باالي ۱۰ درصد بدهي كه زير يك سال ديگر سررسيد 

مي شوند هستند. 
در بيشتر كشورهاي اروپايي بدهي دولت مربوط به تأمين مالي اوراق 
قرضه بوده است. در اين بين بيش از ۹۰ درصد بدهي دولت جمهوري 
چك مربوط به سررس��يد اوراق قرضه دولتي بوده اس��ت و پس از اين 
كشور، مجارس��تان با ۸۹ درصد و مالت و اس��لووني با ۸۸ درصد قرار 

دارند. 
انگليس، اسپانيا، فرانسه، اسلواكي، ايتاليا، اس��توني و يونان نيز ديگر 
كشورهاي اروپايي هستند كه بيش از ۸۰ درصد بدهي آنها مربوط به 
بازپرداخت هزينه هاي اوراق قرضه است. از سوي ديگر اما كرواسي با 3۱ 
درصد كمترين نسبت بدهي به اوراق قرضه خود را دارد و لوكزامبورگ 

با 32 درصد و قبرس با ۴۸ درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 
منطقه يورو شامل ۱۹ كشور بلژيك، آلمان، اس��توني، ايرلند، يونان، 
اسپانيا، فرانس��ه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، 
هلند، اتريش، پرتغال، اس��لووني، اس��لواكي و فنالند است كه از يورو 

به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند. 
اتحاديه اروپا نيز داراي 2۸ عضو است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه 
يورو به عالوه انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، سوئد، 

كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

هشدار ليبي نسبت به توقف توليد نفت
ش�ركت ملي نف�ت ليبي نس�بت به درخواس�ت هاي اخي�ر براي 
تعطيلي توليد نفت اين كشور هشدار داد و اعالم كرد: نفت منابع 
اصلي درآمد ليبي اس�ت كه به تمامي ش�هروندان نفع مي رساند. 
به گزارش ايسنا، ش��ركت ملي نفت ليبي در وب سايت خود اعالم كرد 
هرگونه مختل شدن عمدي فعاليت هاي بخش نفت روي جريان درآمد 
ملي به شدت تأثير منفي مي گذارد و باعث نقض تعهداتي مي شود كه 
اين شركت بر عهده گرفته است و احتماالً شكاف زيادي در كشور ايجاد 
مي كند. تالش هاي مذكور مانع س��رمايه گذاري بيشتر در بخش نفت 

ليبي شده و آينده اين كشور را به خطر مي اندازد. 
اين هش��دار چند روز پس از حمله هوايي به انباري صورت گرفت كه 
متعلق به يك شركت تابعه شركت ملي نفت ليبي بود. توليد نفت ليبي 
در دو ماه گذشته با وجود تشديد اخير درگيري هاي داخلي ميان ارتش 
ملي ليبي و نيروهاي وفادار به دولت مورد حمايت سازمان ملل متحد و 
ساير گروه هاي مسلح، باال بوده است.  طبق نظرسنجي اوپك پالتس، 
توليد نفت ليبي در ماه می به ۱/۱2 ميليون بشكه در روز افزايش يافت 

كه باالترين ميزان از ژوئن سال 2۰۱3 بود. 

كاهش رشد اقتصادی امريكا
مدل س�نجي بانك مرك�زي امري�كا نش�ان داد رش�د اقتصادي 
س�ومين فص�ل امري�كا ب�ه 1/3 درص�د كاه�ش خواه�د يافت. 
به گزارش رويترز، انتظار مي رود كه رشد اقتصادي امريكا در سه ماهه 
سوم سال كمتر از چيزي باشد كه پيش تر تصور آن مي شد و اين مسئله 
خبر بدي براي دولت ترامپ خواهد بود كه روي نرخ رش��د س��ه ماهه 

نخست امسال مانور تبليغاتي زيادي داد. 
دفتر منطق��ه اي ف��درال رزرو با اس��تفاده از مدل س��نجي اقتصادي 
پيش بيني كرده است نرخ رشد بزرگ ترين اقتصاد جهان در سه ماهه 

سوم سال به جاي ۱/۷ درصد قبلي تنها ۱/2۹ درصد باشد. 
اين بانك همچنين پيش بيني كرده اس��ت كه رش��د اقتصادي فصلي 
امريكا در سه ماهه دوم سال ۱/3۹ درصد باشد كه تفاوت چنداني با رقم 

۱/36 درصدي پيش بيني شده توسط اين بانك ندارد. 
پيش تر وزارت بازرگاني امريكا ضمن اعتراف به كاهش رشد اقتصادي 
اين كش��ور، اعالم كرده بود مس��ئله نگران كننده براي ش��ركت هاي 
امريكايي اين است كه سودآوري آنها براي دومين فصل متوالي كاهش 
يافته و اين وضعيت نگران كننده طي س��ه س��ال اخير سابقه نداشته 
است.  اين وزارتخانه همچنين گفته كه درآمد قابل تصرف تعديل شده 
كاركنان امريكايي در مقايسه با مدت مشابه سال 2۰۱۸ كاهش يافته 

است؛ هر چند كه ميزان آن اعالم نشده است. 
فقط نهادهاي دولتي معتقد نيستند كه رشد اقتصادي امريكا كاهش 
خواهد يافت. بزرگ ترين بانك امريكايي يعني »جي پي مورگان« نيز 
اعالم كرده است كه رشد سه ماهه دوم سال بزرگ ترين اقتصاد جهان 

به جاي 2/2۵ درصد قبلي به تنها يك درصد خواهد رسيد. 
امريكا در سه ماهه نخست امسال به رش��د خوب 3/2 درصدي دست 
يافته بود. بانك جي پ��ي مورگان از جنگ تج��اري، كاهش اطمينان 
فعاالن تجاري و كاهش رش��د اقتصادي در سراس��ر جه��ان به عنوان 
مهم ترين ريسك هاي س��ر راه اقتصاد امريكا در سه ماهه دوم سال نام 

برده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

295798232پليپروپيلنجم-جمپيلن
167911427قندثابتخراسان

298441806البراتوارداروسازيدكترعبيدي
14618860سيمانبهبهان

325621808البراتوارداروسازيدكترعبيدي
106752فنرسازيزر
11676556شكرشاهرود

5880280صنايعالستيكيسهند
8359398سامانگستراصفهان
6406305توليدمحورخودرو

11007524پشمشيشهايران
6512310داروسازيامين

375441787كشتوصنعتچينچين
285311358كارتنايران

313891494آبسال
9561455سيمانتهران

2963141قطعاتاتومبيلايران
6789323سرماآفرين

18413876آلومراد
18478879داروسازياكسير

9167436ريختهگريتراكتورسازيايران
11123529فنرسازيخاور

11102528قندنيشابور
11670555توليدمواداوليهداروپخش
9906471بورساوراقبهادارتهران

5931282موتورسازانتراكتورسازيايران
6857326حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

4523215رينگسازيمشهد
6438306لبنياتكالبر
6734320شيشهوگاز

5916281توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
4590218داروييلقمان

5285251گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
6380303فوالدآلياژيايران

6865326سبحاندارو
5518262ايرانخودرو
2928139لبنياتپاك

2656126سيمانمازندران
16465781المپپارسشهاب

177184سرمايهگذاريپرديس
148170سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

2603123فنرسازيزر
209799كمباينسازيايران

5495259مهندسينصيرماشين
6914324كيميدارو

5941278داروسازيجابرابنحيان
2479116بيمهپارسيان
4452208سيماناروميه

3168148الكتريكخودروشرق
12699593سيمانآرتااردبيل

16363761مليسربورويايران
9988464داروسازياسوه
11589537سيمانبجنورد

6700310شيميداروئيداروپخش
129760سرمايهگذاريسايپا

212498سيماندورود
2910134گروهصنايعبهشهرايران

8682399تراكتورسازيايران
17105785سيمانقائن

137463سرمايهگذاريمسكن
3998183نوردآلومينيوم
183784سيمانسپاهان

5081232ايراندارو
5012228فوالدكاوهجنوبكيش

185084سايپا
276531255مليكشتوصنعتودامپروريپارس

11196508ذغالسنگنگينطبس
5423246بيمهدانا

116953پارسخودرو
2691122سيمانشاهرود

3729169پستبانكايران
4124186سايپاشيشه

10094455تايدواترخاورميانه
2619118بيمهما

5852263كارخانجاتتوليديشيشهرازي
11631521كارخانجاتقندقزوين
4833216گروهداروييسبحان

2642118ايركاپارتصنعت
261101165داروپخش)هلدينگ

18319810سالمين
5496243دودهصنعتيپارس

4890216سرمايهگذاريصنعتبيمه
45620بانكصادراتايران
8521373سيمانخوزستان
2908127مخابراتايران

5739250سرمايهگذاريپارستوشه
6335275بينالملليمحصوالتپارس

9900429پتروشيميمبين
136259زامياد

5533239فرآوردههاينسوزآذر
175575سيمانشرق

259801103پااليشنفتتبريز
130555نوسازيوساختمانتهران

211289پالسكوكار
8072340نيروترانس

2547105سرمايهگذاريبهمن
177173گروهبهمن
2621108فيبرايران

7889320كارخانجاتتوليديشهيدقندي
20654826صنايعجوشكابيزد

12345493پارسالكتريك
4613184توليديكاشيتكسرام

5363213پارسمينو
7647303معدنيوصنعتيگلگهر

4570181ايرانارقام
6205245كاشيالوند

4849191لعابيران
3845151سيمانداراب

2813109سرمايهگذاريصدرتامين
3892148نيرومحركه

4047153داروسازيكوثر
4426167مليصنايعمسايران

143854سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
4223158سيمانفارسوخوزستان

5702209كابلالبرز
17220629قندهكمتان

7310265ايرانياساتايرورابر
6075218مارگارين

9449337سيمانهرمزگان
140850ليزينگرايانسايپا
19214679سيمانسفيدنيريز

4530157سرمايهگذاريمليايران
23712820صنايعخاكچينيايران

5950200صنعتيبهشهر
437791470درخشانتهران
11320380كاشيپارس
3934130سيمانخزر

6788217صنايعكاشيوسراميكسينا
6017187آلومينيومايران

180756ماشينسازياراك
3359104توريستيورفاهيآبادگرانايران

14067433باما
6790209ايرانترانسفو

10630327شهدايران
4930151صنايعشيمياييفارس
4570137توسعهمعادنوفلزات
17924536پتروشيميپرديس

7157214گروهمپنا)سهاميعام(
9377272مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

329394گروهستوسعهصنعتيايران
140540بينالملليتوسعهساختمان

12128343سرمايهگذاريداروييتامين
142240صنايعريختهگريايران

449911258پتروشيميپارس
234863گروهپتروشيميس.ايرانيان

16965454پارسدارو
13004346نفتپارس

13896368داروسازيابوريحان
102827گروهداروييبركت

7858204داروسازيزاگرسفارمدپارس
5092131ماشينسازينيرومحركه

8453214فوالدخوزستان


