
  مناب�ع متع�دد تأيي�د كرده ان�د ك�ه بيش از 
نيم�ي از توليد نفت عربس�تان متوقف ش�ده 
اس�ت، اما امريكا س�عي دارد ت�ا از آتش قلب 
نفت س�عودي هم به�ره اقتص�ادي و هم بهره 
سياس�ي بب�رد، از اي�ن رو ذخاي�ر نفتي خود 
را خواه�د گش�ود، با اي�ن حال كارشناس�ان 
پيش بين�ي مي كنن�د بع�د از دو روز تعطيلي 
قيمت ها امروز 5 تا 10 دالر افزايش پيدا كنند. 
امري��كا نه تنه��ا در اين اتف��اق به دنب��ال اهداف 
تهديدآميز خود عليه ايران اس��ت، بلكه دست كم 
س��ه هدف توأمان اقتص��ادي را دنب��ال مي كند. 
افزاي��ش دامنه نفوذ خ��ود در ب��ازار نفت جهان، 
افزايش بيشتر فروش تس��ليحات به بهانه تأمين 
امنيت در عربستان و باالخره كاهش ارزش سهام 
آرامكو است كه عربس��تان از دو سال پيش قصد 

فروش آن را دارد. 
ي��ك روزنامه امريكايي در گزارش��ي نوش��ت كه 
حمله پهپادي روز ش��نبه به پااليشگاه هاي نفتي 
س��عودي ها س��بب ش��ده تا نيمي از توليد نفت 

عربستان سعودي متوقف شود. 
روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال در گزارشي 
به نقل از منابع نزديك نوشت: توقف توليد شامل 
دست كم 5ميليون بش��كه در روز خواهد شد كه 
5 درصد از تولي��د جهاني روزانه نفت را ش��امل 
مي ش��ود. عربس��تان روزانه حدود 9/8 ميليون 
بشكه نفت توليد مي كند. در ميدان نفتي بقيق كه 
بزرگترين پااليشگاه نفتي جهان به شمار مي آيد 
نيز آتش سوزي گس��ترده اي به وجود آمده است. 
خري��ص روزانه 1/5 ميليون بش��كه نف��ت توليد 
مي كند و بقيق ني��ز تا 7 ميليون بش��كه نفت در 

روز توليد دارد. 
اين در حالي بود كه در س��اعات اوليه عربس��تان 
مدعي كنترل آتش در محدوده مورد حمله شده 
بود. وال استريت ژورنال نوشت كه اختالل در توليد 
نفت س��عودي ها مي تواند بر اقتصاد جهاني تأثير 
بگذارد، چون اين كشور بزرگ ترين صادر كننده 

نفت در جهان به شمار مي آيد. 
  توقف 50 درصدي توليد نفت 

وزير انرژي رژيم سعودي نيز رسماً توقف نيمي از 

توليد نفت در اين كشور را بعد از عمليات پهپادي 
عليه پااليش��گاه هاي نفتي در بقي��ق و خريص، 

تأييد كرد. 
به نوشته وبگاه ش��بكه »العربيه« »عبدالعزيز بن 
سلمان« با صدور بيانيه اي ضمن اعالم قطع توليد 
روزانه 5/7 ميليون بش��كه نفت گفت: »حمله به 
پااليش��گاه هاي بقيق و خريص منج��ر به توقف 
موقت توليد نفت در پي تعطيلي آنها شد كه طي 
روزهاي آينده از ذخاير نفتي اين كسري جبران 

خواهد شد«. 
اين مقام س��عودي كه گويا كش��ورش را عاجز از 
دف��اع در برابر عمليات هاي پهپ��اد مقاومت يمن 
مي بيند، دست كمك به سمت ديگر كشورها دراز 
كرد و افزود: »جامعه جهاني بايد به نوبه خود براي 
حفاظت از منابع انرژي در برابر تروريس��م اقدام 
كند. جامعه جهاني بايد با عامالن اين خرابكاري ها 

و حاميان مالي آنها مقابله كند«. 
وی روز گذش��ته با بيان اينكه عملي��ات مذكور، 
تأثيري بر تأمين آب و برق عربس��تان س��عودي 
نگذاشت، گفت: »شركت آرامكو در حال ارزيابي 
اث��رات اين حمله ب��وده و طي 48 س��اعت آينده 
اطالعات متعاقب و به روز رساني  شده درباره اين 

اتفاق را اعالم مي كند.« 
يحيي سريع، س��خنگوي نيروهاي مسلح يمن با 
صدور بيانيه اي در اين باره اعالم كرد: »اين عمليات 
يكي از بزرگ ترين عمليات هايي است كه نيروهاي 
ما در عمق س��عودي انج��ام داده و پ��س از رصد 
اطالعاتي دقيق و همكاري افراد شريف و آزاده در 

داخل عربستان سعودي صورت گرفته است.« 
  ماهي گيری نفتي كاخ سفيد از آتش نفتي 

سعودي 
اما بعد از اي��ن حمله س��خنگوهاي وزارت انرژي 
اياالت متحده و كاخ سفيد در بيانيه هايي جداگانه 
از آمادگي اين كش��ور براي جبران كسري توليد 
نفت عربستان س��عودي در پي عمليات پهپادي 
عليه پااليش��گاه هاي آرامكو خبر دادن��د. تا كاخ 
سفيد باز هم ماهي هاي بيشتري از بازار نفت جهان 
در خالل مشكالت كشورهاي عضو اوپك بگيرد. 

بعد از ادعاي وزير خارجه امريكا مبني بر دس��ت 

داش��تن ايران در عمليات پهپادي مقاومت يمن 
عليه تأسيس��ات نفتي عربستان س��عودي، كاخ 
س��فيد نيز با صدور بيانيه اي به حمايت از رياض 

پرداخت. 
به نوش��ته رويترز، »جود دير«، س��خنگوي كاخ 
سفيد در اين بيانيه ضمن محكوم كردن حمالت 
روز شنبه به پااليشگاه هاي شركت نفتي آرامكو، 
تأكيد كرد كه واش��نگتن به تأمين نفت مورد نياز 

براي بازار جهاني متعهد است. 
در اين بيانيه همچنين آمده است: »اياالت متحده 
حمالت امروز به زيرساخت هاي حياتي انرژي را 
محكوم مي كند. اقدامات خشونت بار عليه مناطق 
و تأسيس��ات غيرنظامي كه براي اقتصاد جهاني 
حياتي هس��تند، فقط تع��ارض و بي اعتمادي را 

عميق تر مي كند«. 
وزارت انرژي امريكا نيز با حمايت تمام قد از رژيم 
س��عودي كه بيش از چهار س��ال اس��ت مشغول 
بمباران غيرنظاميان و مردم بي گناه يمن اس��ت، 
اعالم كرد آمادگي دارد تا از ذخاير اس��تراتژيك 
نفت اين كشور برداشت و براي جبران كسري نفت 

عربستان به بازار جهاني تزريق كند. 
به نوش��ته رويترز، ريك پري، وزير انرژي امريكا 
همچنين از مدي��ران اين وزارتخانه خواس��ت با 
سازمان بين المللي انرژي )IEA( همكاري كنند 
تا در صورت ني��از گزينه هاي ممك��ن براي اقدام 

سراسري جهاني را بررسي كنند. 
ذخاير استراتژيك نفت امريكا در سواحل تگزاس 
و لوئيزيانا در حال حاضر حدود 645 ميليون بشكه 

معادل مصرف يك ماه امريكا نفت ذخيره دارد. 
دونالد ترامپ بارها به كش��ورهاي عضو اوپك كه 
عربستان هم جزيي از آن است، فشار آورده براي 
تعديل قيمت نفت، توليد خ��ود را افزايش دهند. 
تحريم هاي امريكا عليه برخي اعضاي اوپك مثل 
ايران و ونزوئال ميليون ها بشكه نفت را از بازارهاي 

جهاني خارج كرده است. 
  پيش بين�ي افزايش 5 ت�ا 10 دالري نفت 

جهان 
پس از حمل��ه پهپادي ب��ه آرامكو كارشناس��ان 
پيش بيني مي كنند قيمت نفت ام��روز بعد از دو 

روز تعطيلي حدود 5 ت��ا 10 دالر افزايش مي يابد 
و ارزش س��هام اين ش��ركت در بازارهاي جهاني 
به ش��دت كاهش يافت��ه و مهم ت��ر از همه ضعف 

تجهيزات نظامي امريكا را مشخص كرد. 
بلومبرگ در اين باره نوشت: بر اساس اعالم گروه 
اوراسيا، حمالت پهپادي به شركت آرامكو كه دو 
روز گذش��ته رخ داد،  مي تواند تأثير بسيار جدي 
بر كاهش ارزش بزرگ ترين ش��ركت نفتي جهان 
داشته باشد كه عربستان در آس��تانه فروش اين 

شركت سودآور بود. 
بر اس��اس اين گ��زارش، اين حم��الت مي تواند 
به دلي��ل اينكه ش��رايط امنيتي اين پااليش��گاه 
ريسك پذير شده است، ارزش فروش سهم آن را 
كاهش دهد.  طرح فروش 5 درصدي سهام آرامكو 
پس از آنكه بن سلمان وليعهد عربستان بر سر كار 

آمد مطرح شد. 
  ضعف تجهيزات امريكايي 

اگرچه ترامپ، رئيس جمهور امريكا طبق معمول 
با توئيت هاي خاصش سعي در اتهام زدن و تهديد 
ايران دارد، اما حمله پهپادي به پااليش��گاه نفت 
آرامكو همچنين اثبات كرد كه تجهيزات نظامي 
امريكا چندان هم مورد تأييد و اعتبار نيس��تند، 
چراكه 10 پهپاد يمني توانست به قلب عربستان 
نفوذ كند و بزرگترين پااليش��گاه اين كشور را كه 
به انواع رادارها و تجهيزات امريكايي مجهز است، 
ضربه بزند. دو سال پيش عربستان 110 ميليارد 

دالر تجهيزات از امريكا خريداري كرد. 
به اين ترتيب امريكا نه تنها در اين اتفاق به دنبال 
اهداف تهديدآمي��ز خود عليه ايران اس��ت، بلكه 
همچنان س��ه هدف توأمان اقتص��ادي را دنبال 
مي كند. افزاي��ش دامنه نفوذ خ��ود در بازار نفت 
جهان، افزايش بيش��تر فروش تسليحات به بهانه 
تأمين امنيت در عربستان و باالخره كاهش ارزش 
سهام آرامكو اس��ت كه عربستان از دو سال پيش 

قصد فروش آن را دارد. 
  واكنش آژانس بين المللي انرژي 

آژانس بين المللي انرژي نيز روز گذشته در واكنش 
به افت شديد توليد نفت عربس��تان سعي كرد تا 
بازار جهاني نفت را آرام كند و از اين رو اعالم كرد 
بازارهاي جهاني نفت فعاًل به خاطر وجود ذخاير 

بسيار، نفت كافي در اختيار دارند. 
آژانس بين المللي ان��رژي اعالم ك��رد از نزديك 
ش��رايط عربس��تان را پس از حمل��ه پهپادها به 
تأسيسات توليد نفت اين كشور بررسي مي كند و ما 
با مقامات عربستان و كشورهاي اصلي توليد كننده 

و مصرف كننده نفت در تماس هستيم. 
البته اين آژانس اشاره اي به برنامه خود براي آزاد 

كردن ذخاير استراتژيك نفت نكرد. 
  بازگش�ت آرامكو به خط تولي�د هفته ها 

طول مي كشد
همچنين رويترز اعالم كرد بازگشت آرامكو به خط 

توليد هفته ها طول خواهد كشيد. 
در ميان گمانه زني ها براي اينكه آرامكو چه زماني 
دوباره توليد خود را ادامه خواهد داد و كاهش اين 
ميزان تولي��د چگونه تأمين خواهد ش��د،  رويترز 
گزارش داد كه بازگش��ت آرامكو به خط توليد در 
طي يكي دو هفته آينده امكانپذير نيست و هفته ها 

طول خواهد كشيد. 
كارشناس��ان ديروز پيش بيني كردن��د تأمين 5 
ميليون بشكه در روز به راحتي امكانپذير نيست 
و ميزان ذخايري كه كشورها دارند كافي نخواهد 
بود، حتي اگ��ر امريكا بخواهد ب��ا افزايش توليد و 
صادرات نفت بيش��تري به بازار تزريق كند ماه ها 
طول خواهد كش��يد بازار واكنش مثبتي داشته 

باشد.
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 امریکا به دنبال بهره سیاسی و نفتی 
از »وضعیت  آرامکو«

 افزايش دامنه نفوذ امريكا در بازار نفت، فروش تسليحات بيشتر به عربستان و كاهش ارزش سهام آرامكو
از جمله اهداف اقتصادی مطرح شده به دنبال حمله اخير به قلب نفتی سعودی ها بوده است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

نامه بسيج كارگران به رئيس دستگاه قضا

  با اهمال کنندگان  در مبارزه با قاچاق
 برخورد کنید

در  كش�ور  كارخانج�ات  و  كارگ�ران  بس�يج  س�ازمان 
ب�ا  برخ�ورد  قوه قضائي�ه، خواس�تار  رئي�س  ب�ه  نام�ه اي 
اهمال كنن�دگان در اج�راي قان�ون »مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال 
و ارز مص�وب س�ال 92« و س�امانه هاي مرتب�ط ب�ه آن ش�د. 
در نامه مذكور آمده اس��ت: پس از حضور حضرتعالي بر مسند رياست 
قوه قضائيه و با تدابير و برخوردهاي صورت گرفته طي چند ماه گذشته با 
مفسدان اقتصادي و ظالمان به حقوق مردم، افزايش اميد و اعتمادي در 

جامعه حاصل گرديده كه نويد آينده روشن ايران اسالمي را مي دهد. 
در ادامه اين نامه آمده اس��ت: قاچاق و واردات بي رويه عالوه بر فراري 
دادن سرمايه ها از بخش توليد، سبب آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي 
فراواني براي قشر كارگري گرديده است كه فقر، طالق، اعتياد، افزايش 

بزهكاري و سرقت و... گوشه اي كوچك از آسيب هاي بيكاري است. 
وفور كاالي قاچاق در جامعه در حالي اس��ت كه راهكار هوشمندانه و 
پيشگيرانه اي براي اين بالي خانمان سوز وجود دارد و آن قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز است كه با گذشت پنج سال و نيم از تصويب آن به رغم 
هزينه هاي فراوان و اتالف وقت زياد هنوز عملياتي نشده است و هر روز 
شاهد كشفيات مقادير زيادي كاالي قاچاق هس��تيم كه بنا به ادعاي 

مسئوالن بخش كمي از قاچاق كشف مي شود. 
با خروج كاالي قاچاق از بازار، توليد به معناي واقعي رونق خواهد گرفت 
و با افزايش اش��تغال اميد، افزايش سرمايه و اعتماد اجتماعي به آينده 

روشن ايراني اسالمي صورت خواهد گرفت. 
لذا با عنايت به تدابير حضرتعالي در برخورد با مفاسد اقتصادي و عدم 
مماشات با فاس��دان و متخلفان درخواست مي ش��ود دستور فرماييد 
برخورد جدي و قاطعي با مسئوالني كه در اجراي قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و همچنين راه اندازي سامانه هاي مرتبط به تكاليف خود عمل 
نكرده اند صورت گيرد تا مايه عبرت ساير قانون گريزان و ظالمان در حق 

مردم و كارگران ايراني شوند. 

تولید ناخالص داخلی  ایران
 باالتر از نروژ، امارات، سنگاپور

حدود ۴0 درص�د اقتصاد جه�ان در اختيار چين و امريكا اس�ت. 
بانك جهاني در گزارش نهايي خود از توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
جهان در سال ۲018 اعالم كرد كه اقتصاد جهاني داراي ارزشي معادل 
85 تريليون و 790 ميلي��ارد و 8۲1 ميليون دالر بوده اس��ت. در اين 
گزارش كه بر اس��اس ميزان توليد ناخالص داخلي ۲05 كشور و قلمرو 
تهيه شده است، ميزان توليد ناخالص داخلي كشورهاي: برمودا، جزاير 
ويرجين، جزاير شنل، اريتره، ونزوئال، جبل الطارق، كره شمالي، پولنزي، 
كالدونياي جديد، سن مارتين و سوريه به دليل در دسترس نبودن يا 

دقيق نبودن اطالعات مورد ارزيابي قرار نگرفته است. 
   جايگاه ايران در اقتصاد جهاني

ايران تا پايان سال ۲018 با توليد ناخالص داخلي معادل 454 ميليارد و 
1۳ ميليون دالر، باالتر از نروژ و امارات و پايين تر از اتريش و تايلند در رده 
بيست و هفتم ايستاده است. بدين ترتيب سهم ايران از اقتصاد جهاني 
0/5۳درصد است. در بين ديگر كشورهاي همس��ايه، سهم پاكستان 
0/۳6 درصد، عربستان 0/91 درصد، امارات  0/48 درصد، روسيه 1/9۳ 

درصد و تركيه 0/89 درصد از كل اقتصاد جهاني بوده است. 
  بيشترين سهم از اقتصاد جهان

امريكا با در اختيار داشتن توليد ناخالص داخلي معادل ۲0 تريليون و 
490 ميليارد دالر، كماكان بزرگ ترين اقتصاد جهان محسوب مي شود 
كه تا پايان س��ال ۲018، حدود ۲۳/89 درصد از كل اقتصاد جهاني را 

در اختيار داشته است. 
پس از امريكا، چين با در اختيار داشتن 15/86 درصد اقتصاد جهاني 
)توليد ناخالص داخلي معادل 1۳/61 تريليون دالر(، ژاپن با در اختيار 
داش��تن 5/79 درصد اقتصاد جهاني )توليد ناخال��ص داخلي معادل 
5/79 تريليون دالر(، آلمان با در اختيار داش��تن 4/65 درصد اقتصاد 
جهاني )توليد ناخالص داخلي معادل ۳/99 تريليون دالر(، انگليس با 
در اختيار داش��تن ۳/۲9 درصد اقتصاد جهاني )توليد ناخالص داخلي 
معادل ۲/8۲ تريليون دالر(، فرانس��ه با در اختيار داشتن ۳/۲4 درصد 
اقتصاد جهاني )توليد ناخالص داخلي مع��ادل ۲/78 تريليون دالر( و 
هند با در اختيار داش��تن ۳/18 درصد اقتصاد جهاني )توليد ناخالص 
داخلي معادل ۲/7۳ تريليون دالر(، بيشترين سهم را از اقتصاد جهان 

در سال ۲018 داشته اند. 

بانك مرکزي اروپا نرخ بهره را
 به پایین ترین سطح تاریخي رساند

بان�ك مرك�زي اروپا ن�رخ به�ره را كاه�ش داد؛ تح�ت تأثير اين 
تصمي�م ن�رخ س�ود اوراق قرض�ه امري�كا دي�روز رش�د ك�رد. 
به گزارش سي ان بي سي، سود اوراق قرضه خزانه داري امريكا، روز جمعه 
پس از اينكه بازارها تأثير كاهش ن��رخ بهره بانك مركزي اروپا را هضم 
كردند، رشد كرد.  تا ساعت 14:4۳ ديروز به وقت تهران، سود اوراق 10 
ساله امريكا، 1/5 درصد رشد كرد و به 1/805 درصد رسيد، در حالي كه 

سود اوراق ۳0 ساله هم رشد كرد و به ۲/۲666 درصد رسيد. 
سود اوراق 10 ساله ژاپن و فرانس��ه هم، به ترتيب با 5/7درصد و 6/۳ 
درصد رش��د كردند و به منفي 0/15۳ درصد و منفي 0/1991 درصد 

رسيدند. 
پنج شنبه شب، بانك مركزي اروپا برنامه عظيم خريد اوراق قرضه خود 
را براي تقويت يوروي در حال افول، اعالم كرد و نرخ بهره اصلي خود را 

10درصد پايين آورد و به منفي 0/5 درصد رساند. 
اين ميزان پايين ترين نرخ بهره تاريخ اروپا است، اما مطابق با انتظارات 

بازار و پيش بيني هاي اقتصاددانان مي باشد. 
هفته آينده بانك هاي مركزي ژاپن، انگلستان و امريكا هم جلسه هاي 

سياستگذاري مالي خود را برگزار خواهند كرد. 

پيش از آغاز مجدد مذاكرات تجاري
 چین محصوالت کشاورزي امریکا را 

از تعرفه معاف کرد
پك�ن در جديدتري�ن اق�دام ب�راي كاه�ش تنش ه�اي تجاري 
بي�ن امري�كا و چي�ن، محص�والت كش�اورزي امري�كا را 
ب�ه ليس�ت معافي�ت از تعرف�ه واردات خ�ود اضاف�ه ك�رد. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، در جديدترين اقدام براي كاهش 
تنش هاي تجاري بين امريكا و چين، پكن محصوالت كشاورزي امريكا 

را به ليست معافيت از تعرفه واردات خود اضافه كرد. 
وزارت كشاورزي چين اعالم كرد كه پكن از اقدام رئيس جمهور ترامپ 
براي ب��ه تعويق انداختن دو هفت��ه اي تعرفه هاي واردات اين كش��ور، 
استقبال كرده و محصوالت كشاورزي امريكا، مانند دانه سويا و گوشت 

خوك را از تعرفه هاي اضافي خود معاف مي كند. 
حاال محصوالت كشاورزي به ليست 16 كاالي امريكايي ديگر كه قباًل 
از تعرفه هاي اضافي معاف شده بودند، اضافه مي شوند. اين معافيت به 

مدت يك سال و تا 16 سپتامبر ۲0۲0 پابرجا خواهد بود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

7084644گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
1876159بيمهپارسيان

6677541داروسازيزهراوي
236201677داروسازيفارابي

3948188لبنياتپاك
19813943سيمانفارس
17233820نوشمازندران

14712700كارخانجاتقندقزوين
9426448توليدمحورخودرو

3033144بانككارآفرين
17301820غلتكسازانسپاهان

4275202سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
225741055كاشيوسراميكحافظ

10755498سيمانتهران
4087189گروهداروييبركت

18296842داروسازيسينا
4173192سيمانداراب
6272284سيماناروميه
11899535پارسمينو

11798524كشاورزيودامپرويمگسال
22048978شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

12325544سيمانبجنورد
7855345گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

7955348كويرتاير
316591383پارسدارو

3663158بيمهما
3844163ليزينگخودروغدير

9765413كابلالبرز
11075464كيميدارو

7519315سرمايهگذاريپارستوشه
5864245آهنگريتراكتورسازيايران

246451029گلتاش
14461594مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

456831874گلوكوزان
5425221محورسازانايرانخودرو

3011122بيمهپارسيان
13711553افست

3560143بانكپارسيان
19347776نيروترانس

12339493توليديچدنسازان
3784151سرمايهگذارياعتبارايران

7653305سيمانهرمزگان
8969357صنايعسيماندشتستان

269221053داروسازيفارابي
21128821كارخانجاتداروپخش

7155278ايرانخودرو
4053157ايركاپارتصنعت
7401286داروسازيكوثر

2641100بانكسينا
14112525پارسالكتريك

5763214سيمانخزر
6047223سرمايهگذاريمليايران

870953193دشتمرغاب
270399سايپاآذين

5688208پستبانكايران
4550165فنرسازيزر

15882574آسانپرداختپرشين
5354192سيمانشاهرود

9994358كاشيالوند
6915242دودهصنعتيپارس

5523191سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
26253896آبسال

590402013فرآوريموادمعدنيايران
10726359سامانگستراصفهان

14690491فرآوردههايتزريقيايران
48216بانكصادراتايران

6085201سرمايهگذاريصنعتنفت
194664ليزينگرايانسايپا

5833190توريستيورفاهيآبادگرانايران
292995سرمايهگذاريپرديس
14144452كنترلخوردگيتكينكو

712872254معادنبافق
24056737كربنايران

29162881داروسازيابوريحان
14314425قندنيشابور

11093314صنايعپتروشيميكرمانشاه
109831سايپاآذين

19166540قندثابتخراسان
4006110تجارتالكترونيكپارسيان
160340سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

7441185صنعتيآما
358788سرمايهگذاريبهمن

8935219صنايعكاغذسازيكاوه
8873215مارگارين

10797257لبنياتكالبر
8980213داروسازيجابرابنحيان

252358مهركامپارس
22686507گروهصنعتيبوتان

19728432تامينماسهريختهگري
5509120سيمانهرمزگان

14699320كارخانجاتتوليديشهيدقندي
370877پالسكوكار

159233سرمايهگذاريسايپا
6008122قطعاتاتومبيلايران

6714132نيرومحركه
17778344بهپرداختملت

9120173توليديكاشيتكسرام
312259واسپاريملت
24717452كاشيپارس

8768155دادهپردازيايران
39828690كشتوصنعتچينچين

28342437سيماناصفهان
25733391قندهكمتان
300545ليزينگايران
25856371سيمانخاش

600881كمكفنرايندامين
4506بانكتجارت

28810372پشمشيشهايران
620879ايرانارقام

23001290توليدمواداوليهداروپخش
317239توسعهشهريتوسگستر

33286405پااليشنفتتبريز
393941سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

220418بانكپاسارگاد
903773فوالدخوزستان

942371داروسازيزاگرسفارمدپارس
16938124پااليشنفتبندرعباس

26996189سالمين
20419140قندمرودشت

706948پگاهآذربايجانغربي
1461191خدماتانفورماتيك

25294123فراوردههاينسوزايران
21909106المپپارسشهاب

367315سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
288611س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

2582395نوردوقطعاتفوالدي
1365443پااليشنفتاصفهان

2947569پارسسرام
18874سايپا

1181825تراكتورسازيايران
619913پااليشنفتتهران

971020سبحاندارو
4247986لنتترمزايران

644210گروهمديريتسرمايهگذارياميد
28524سرمايهگذاريصدرتامين

4297456درخشانتهران
1308815شركتارتباطاتسيارايران

26243گروهپتروشيميس.ايرانيان
52323صنايعآذرآب
180730بهنوشايران

65330گسترشنفتوگازپارسيان
136110پااليشنفتاصفهان

100980رادياتورايران
166680پارسسويچ

54820صنايعخاكچينيايران
1-3560فيبرايران

13-30522مليكشتوصنعتودامپروريپارس
4-7488همكارانسيستم
3-4777نوردآلومينيوم

4-3624بانكخاورميانه
25-19050پتروشيميخراسان

4-2367سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

فرمان�ده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبياء 
در پاس�خ به اين س�ؤال ك�ه آي�ا از مالكيت 
شركت هاي دولتي در آستانه واگذاري، بابت 
مطالبات خ�ود از دولت اس�تقبال مي كنيد، 
گف�ت: ش�ركت هاي دولت�ي را نمي پذيريم، 
چراكه به دنبال بن�گاه داري نيس�تيم. فقط 
دارايي هاي�ي را  ك�ه ق�درت نقدش�وندگي 
دارد، قبول مي كنيم تا بتواني�م آن را تبديل 
به نقد ك�رده و ب�ه پروژه ه�ا تزري�ق كنيم. 
سعيد محمد در گفت وگو با ايلنا با اشاره به تغيير 
رويكردهاي قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء در 
دوره مديريت جديد اظهار داش��ت: با توجه به 
بيانات رهبر انقالب در ح��وزه اقتصاد مقاومتي 
و بياني��ه گام دوم انقالب، مق��ام معظم رهبري 
انتظاراتي را از مجموعه قرارگاه دارند كه تالش 
كرده ايم در راس��تاي تحقق اين انتظارات عمل 

كنيم. 
فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��اء 
گفت: اگر بتوانيم نف��ت را به ف��رآورده به ويژه 
فرآورده هاي خ��اص تبديل كني��م عماًل ديگر 
تحريم پذي��ر نيس��تيم، اما پيش از اي��ن در اين 
حوزه ها س��رمايه گذاري كافي انجام نشده بود و 

غافل از آن بوديم. 
محمد با تأكيد ب��ر اينكه حوزه مع��دن را نفت 

دوم كشور مي دانيم، اظهار داشت: در اين حوزه 
مي توان ارزآوري قابل توجهي داش��ت. از سوي 

ديگر صنعت معادن كشور تحريم پذير نيست. 
وي با اش��اره به ورود قرارگاه به حوزه كشاورزي 
نيز گفت: در ح��ال حاضر تهديدات��ي در حوزه 
فرآورده هاي دامي يا بذر و دان طيور وجود دارد 
كه باعث ايجاد مش��كالتي ش��ده است. حضور 

قرارگاه در اي��ن حوزه ه��ا مي تواند بخش��ي از 
مشكالت و تهديدات را برطرف سازد. 

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء با تأكيد 
بر اينكه با ورود به اين حوزه ها در جهت مقابله با 
تحريم ها عمل مي كنيم، ادامه داد: توانمندي هاي 
قرارگاه را به سمت فعاليت هايي كه كشور را در 
مقابل تحريم بيم��ه مي كند س��وق مي دهيم. 

اقداماتي كه قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء در 
ستاره خليج فارس انجام داد نمونه اي از عمليات 
ضد تحريم ب��ود و اين جريان را بس��يار جدي تر 

ادامه مي دهيم. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء ادامه داد: 
قرارگاه يكي از اولي��ن مجموعه هايي بود كه در 
ليست تحريم ها قرار گرفت، اما هيچ خدشه اي در 

روند اجراي هيچ يك از پروژه ها ايجاد نشد. 
محمد با اشاره به عدم توان پرداخت   هاي دولت 
در پروژه هاي عمراني، گفت: شرايط حال حاضر 
دول��ت را درك مي كنيم از اي��ن رو وارد تهاتر با 
دولت شده ايم و در بسياري از پروژه ها از دولت به 
جاي پرداخت هاي نقد، ملك يا دارايي دريافت 

مي كنيم. 
وي ادامه داد: ش��ايد همه پيمان��كاران نتوانند 
به صورت تهات��ري كار كنند، اما اي��ن توان در 
قرارگاه وجود دارد كه بتوانيم با ساير دريافت هاي 

غير نقدينگي پروژه ها را به اجرا برسانيم. 
محمد ب��ا تأكيد بر آمادگي ق��رارگاه خاتم براي 
تهات��ر بدهي هايش ب��ا مطالباتي ك��ه از دولت 
دارد، گف��ت: در ح��ال حاضر طلب ق��رارگاه از 
دولت ۳۳ هزار ميليارد تومان است كه حاضريم 
طلب هايمان به دولت را ب��ا بدهي هايمان تهاتر 

كنيم. 

قرارگاه  خاتم: آماده تهاتر 33 هزار ميليارد تومان از طلبمان با دولت هستيم
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