
در اواي�ل ژوئن امس�ال، محمدج�واد ظريف 
روانه اس�تانبول ش�د. پس از آغاز همه گيري 
ويروس كرونا، اين دومين س�فر خارجي وزير 
خارجه ايران محسوب مي ش�ود. ايران كه به 
دلي�ل تحريم هاي اياالت متحده با مش�كالت 
اقتصادي مختلفي روبه رو شده، تالش مي كند 
تا راهكارهايي براي عبور از شرايط كنوني بيابد. 
رهبران دو كش��ور اي��ران و تركيه، ب��ا تأكيد بر 
لزوم توس��عه همكاري هاي مشترك از منتقدان 
تحريم هاي فرامرزي واشينگتن هستند، اما نكته 
مهم اين اس��ت كه تهران در حال از دست دادن 
بازار انرژي تركيه است. پس از پايان معافيت هاي 
تحريمي آنكارا در مي  سال ۲۰۱۹ ميالدي، خريد 

نفت خام ايران توسط ترك ها متوقف شد. 
در دو سال اخير، امريكايي ها تالش زيادي انجام 
داده اند تا س��هم بازار ال ان جي خود را در كشور 
تركيه افزايش دهند. كاخ سفيد از افزايش صدور 
گاز آذربايجان به اين كش��ور ني��ز حمايت كرده 
و حجم مبادالت تجاري اي��ران و تركيه در حال 
كاهش است، هرچند در رسانه هاي ايران به اين 

موضوع توجهي نمي شود. 
موفقي��ت اب��زار تحري��م و اثربخش��ي آن ك��ه 
اختالف نظر هاي زيادي وجود دارد. ايران تالش 
مي كند با افزايش تجارت منطق��ه اي و صادرات 
غيرنفتي، فش��ارهاي تحريم��ي اياالت متحده را 

كاهش دهد. تجارت با تركيه )با وجود كاهش آن( 
مي تواند اين دو هدف را تأمين كند. 

 از مارس ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹ ميالدي، تركيه 
يكي از خريداران اصلي محصوالت پتروش��يمي 
ايران ب��ه عن��وان مهم ترين ص��ادرات غيرنفتي 
همسايه شرقي خود بوده است. آنكارا از دو دهه 
پيش، بزرگ ترين مشتري گاز طبيعي صادراتي 
ايران بوده و ايران و تركيه داراي صدها كيلومتر 
مرز مش��ترك هس��تند. ايران به دلي��ل فقدان 
تأسيسات ال ان جي، فقط از طريق خط لوله قادر 

به صدور گاز به همسايگان خود است. 
با افزايش فشار تحريم هاي اياالت متحده، صادرات 
نفت خام ايران با افت ش��ديدي روبه رو شده، اما 
تاكنون صدور گاز طبيعي اين كشور با محدوديت 
روبه رو  نبوده اس��ت. در سال گذش��ته، ايراني ها 
فقط ۲۰درص��د ب��ازار گاز طبيعي تركي��ه را در 

اختيار داشتند. 
  پيشينه يك قرارداد

در آگوس��ت ۱۹۹۶ مي��الدي، نخس��ت وزير 
اس��الم گراي دولت تركي��ه، نجم الدي��ن اربكان 
قراردادي ۲۳ميليارد دالري را براي خريد گاز از 
ايران منعقد كرد  اين قرارداد را بايد از نشانه هاي 
نگاه تركيه به شرق و راهبرد اسالم گرايانه رهبران 
تركيه دانست. مدت اين قرارداد ۲۵سال پس از 
آغاز صادرات در سال ۲۰۰۱ ميالدي تعيين شده 

بود. براساس اين قرارداد، در صورت ناتواني تركيه 
در دريافت گاز صادراتي، بايد هزينه آن به ايران 

پرداخت شود. 
در اي��ن ق��رارداد، قيم��ت گاز صادرات��ي ايران 
براس��اس ش��اخص قيمت نفت خام و با در نظر 
گرفتن تأخيري ش��ش ماهه تعيين شده است. 
در مجموع، ايراني ها گاز خ��ود را با قيمتي بيش 
از گاز آذربايجان و روسيه به همسايه غربي خود 
مي فروشند؛ گاز صادراتي آذربايجان و روسيه نيز 

از طريق خط لوله به مرزهاي تركيه مي رسد. 

محاسبه هاي منابع مستقل نشان مي دهد آنكارا 
ساالنه ۸۰۰ ميليون دالر پول بيشتري به تهران 
براي خريد گاز از اين كش��ور در مقايسه با ساير 
تأمين كنن��دگان مي پردازد. از آگوس��ت ۲۰۱۸ 
ميالدي، تركي��ه واردات ال ان جي خود از اياالت 
متحده را افزاي��ش داده و همزمان تالش كرده تا 

خريد گاز از ايران را كاهش دهد. 
مدير ارش��د يك مؤسس��ه مش��اور انرژي تركيه 
در گفت وگو با وال اس��تريت ژورنال اعالم كرده، 
قيمت نقطه اي ال ان جي وارداتي براي اين كشور 
چهار برابر ارزان تر از گاز خريداري شده از طريق 

خط لوله است. 
ساير تحليلگران انرژي اعالم كرده اند در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ ميالدي، تركيه فقط ۲ميليارد 
متر مكعب گاز از ايران وارد كرده كه در مقايسه با 
سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ ميالدي، ۱۵ درصد 

كاهش نشان مي دهد. 
در همين حال، حمله شبه نظاميان جدايي طلب 
پ. ك. ك به خط لوله صدور گاز طبيعي ايران به 
تركيه در روز ۳۱ مارس سال جاري باعث شد تا 

ترانزيت گاز به مدت دوماه متوقف شود. 
اين خط لول��ه در دو دهه گذش��ته، بارها هدف 
حمايت تروريس��تي قرار گرفته، اما حمله انجام 
شده در بهار امسال، در شرايط ژئوپلتيك متفاوتي 

روي داده است. 
پالتس ادع��ا كرده كه آن��كارا در اجراي عمليات 
تعمير اي��ن خط لوله، وقت كش��ي كرده اس��ت. 
همچنين در گزارش اين مؤسسه مطالعات بازار 
انرژي اعالم ش��ده كه رهبران تركي��ه، تقاضاي 
ايران براي تعمير اين خ��ط لوله را نپذيرفته اند تا 
همراهي خود با سياست هاي واشينگتن را نشان 
داده و بر ايران ب��راي كاهش قيمت گاز صادراتي 

فشار بياورند. 
ايران در روزهاي گذش��ته اعالم كرده تعمير اين 
خط لوله به پايان رس��يده و تا پايان ماه، عمليات 
صادرات گاز از س��ر گرفته خواهد شد. ايراني ها 
تالش مي كنند تا بهاي گاز خ��ود در دوره توقف 

صدور آن را از طرف ترك دريافت كنند. 
واش��ينگتن به ش��رايط كنوني ب��ه عنوان يك 
فرصت مي نگرد و با تحري��م گاز طبيعي ايران، 
امريكايي ها مي توانند ميان تهران و آنكارا يك 
مانع پدي��د آورند، همچني��ن راه براي فروش، 
صادرات، ترانزي��ت و ذخيره س��ازي گاز ايران 
از سوي س��اير كشورها و ش��ركت هاي تجاري 
بسته خواهد شد. رئيس جمهور اياالت متحده 
يا مصوبه كنگ��ره مي تواند آغازگ��ر تحريم گاز 
طبيعي ايران باش��د، اما كاخ سفيد بايد در گام 
نخس��ت، جايگزين هاي مناسب و كارايي براي 
خريداران گاز ايران بيابد؛ بهترين راه پيش بيني 

آينده، ساختن آن است. 
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امریکا مانع توسعه تجارت انرژی ایران باترکیه
كاخ سفيد و كنگره پس از تحريم نفت دنبال تحريم گاز طبيعی ايران نيز هستند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 قطعات  45 هزار خودروی ناقص
 از گمرک ترخیص شد

ارز  تأمي�ن  ه�دف  ب�ا  قطعه س�ازان  ارز  تخصي�ص  كميت�ه 
و ح�ل مش�كل  قطع�ات خ�ودرو  توليدكنن�دگان  موردني�از 
ش�د.  تش�كيل  صنع�ت  وزارت  در  خ�ودرو  صنع�ت  ارزي 
به گزارش فارس، كميته تخصيص ارز قطعه سازان با دستور مدرس خياباني 
سرپرست وزارت صنعت به منظور بررسي نياز قطعه سازان به ارز و تأمين آن 
در وزارت صنعت تشكيل شد؛ اين كميته زيرمجموعه كميته تخصيص ارز 
وزارت صنعت است و براي رفع كمبودهاي ارزي قطعه سازان در تأمين مواد 

اوليه از محل ارز حاصل از صادرات صنايع معدني ايجاد شده است. 
هم اكنون تأمين ارز خودروس��ازان از محل ارز حاص��ل از صادرات صنايع 
معدني صورت مي گيرد. طبق آخرين گزارش هاي مديران خودرويي، در 
حال حاضر خودروسازان، قطعه اي در صف تخصيص ارز ندارند، ولي قرار 
است تأمين ارز الزم براي مواد اوليه يك سري قطعات در كميته مذكور مورد 
بررس��ي قرار گيرد.  همچنين طبق مصوبه قبلي كميته خودرو و تصميم 
وزارت صنعت براي تأمين نياز ارزي خودروس��ازان، ارز مورد نياز صنعت 
خودرو از مح��ل منابع صنايع معدني اختصاص ياف��ت و ترخيص قطعات 
موجود در گمرك از جمله كاتاليس��ت كه توليد داخلي نداشته اند جهت 

تكميل خودروهاي ناقص صورت گرفت. 
بر اين اساس و با تكميل خودروهاي ناقص، قرار است تحويل خودروهاي 
فروش فوق العاده ايران خودرو تا پايان تيرماه به اتمام رسد. طبق گزارش 
شركت هاي خودروساز به وزارت صنعت، قطعات الزم براي تكميل 4۵هزار 
دس��تگاه خودروي ناقص از گمرك ترخيص ش��ده و تكميل خودروهاي 
ناقص در حال انجام است. طبق اعالم مسئوالن وزارت صنعت، در فروش 
فوق العاده خودروسازان محصوالتي قابل عرضه بودند كه تعهد عقب افتاده 

نداشته باشند. 

ركورد 1۸ ساله در معدن شكسته شد
  راه اندازي ۳۸ طرح معدن و صنایع معدني

 در ۲ سال
رئي�س هيئت عام�ل ايميدرو خب�ر داد: س�ال هاي ۹۷ و ۹۸ ش�اهد 
صنايع معدن�ي  و  معدن�ي  طرح ه�اي  راه ان�دازي  اوج گي�ري 
در سراس�ر كش�ور بودي�م. راه ان�دازي ۳۸ط�رح در اي�ن مدت طي 
تاري�خ 1۸س�اله فعالي�ت ايمي�درو، بي س�ابقه ب�وده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران )ايميدرو(، خداداد غريب پور تصريح كرد: طبق آمارهاي منتشر شده، 
اين س��ازمان از ابتداي فعاليت )۱۳۸۱( تا پايان س��ال گذشته به همراه 
شركت هاي تابعه و بخش خصوصي، ۱۶۵ پروژه را راه اندازي كرده اند. وي 
خبر داد: حاصل اين تعداد طرح، س��رمايه گ��ذاري نزديك به ۲۰ ميليارد 

دالري در كل كشور بوده است. 
غريب پور گفت: در حالي كه در اكثر س��ال ها، متوس��ط تعداد طرح هاي 
راه اندازي ش��ده تك رقمي بوده، در س��ال هاي ۹7 و ۹۸ به يك باره شاهد 
اوج گيري سرعت اجرا و همچنين راه اندازي پروژه ها شده ايم، به طوري كه 
طي اين دوره به ترتيب ۱۶ و ۲۲ طرح معدن و صنايع معدني با مشاركت 

بخش خصوصي در سراسر كشور راه اندازي شد. 
وي در عين حال با يادآوري اينكه ۸۸ پروژه از سال ۹۲ به اين سو راه اندازي 
شده است، يادآور ش��د: اين عدد معادل ۵۳ درصد از طرح هاي راه اندازي 
شده حدود دو دهه اخير در بخش معدن و صنايع معدني كشور بوده است.  
غريب پور افزود: سرمايه گذاري اين مدت نيز به ۹/۳ ميليارد دالر رسيد كه 

4۶درصد از كل سرمايه گذاري ها را شامل مي شود. 
وي تأكيد ك��رد: بخش قابل توجه��ي از اين طرح ها همچ��ون آلومينيوم 
جنوب، توسعه كارخانه هاي كنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان، آهن 
اسفنجي فوالدهاي استاني، طرح هاي توسعه صنعت مس و... در مقياس 

ملي بوده اند. 

سقوط قیمت نفت باعث کوچك شدن سریع 
اقتصادهاي حاشیه خلیج فارس شد

طبق پيش بين�ي صن�دوق بين الملل�ي پ�ول، اقتصادهاي حاش�يه 
ج�اري  س�ال  در  ۷/6درص�د  همرفت�ه  روي  خليج ف�ارس 
مي�الدي ب�ه خاط�ر س�قوط قيم�ت نف�ت كوچ�ك مي ش�وند. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از اويل پرايس، يكي از مقامات ارش��د صندوق 
بين المللي پول پيش بيني ك��رده اقتصادهاي حاش��يه خليج فارس روي 
همرفته 7/۶درصد در س��ال جاري ميالدي به خاطر س��قوط قيمت نفت 
كوچك شوند.   اين رقم بسيار بيشتر از پيش بيني قبلي اين صندوق در ماه 
آوريل است كه طبق آن شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس رشد 
منفي ۲/7 درصد را در س��ال جاري ميالدي تجربه مي كردند.  جهاد آزور، 
مدير منطقه خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين المللي پول، در يك 
وبينار در اين هفته گفت: »بخش نفت 7درصد كوچك مي شود و اين ركود 

به بخش غير نفتي هم راه مي يابد.«
صندوق بين المللي پول در ماه ژوئن هش��دار داده بود اقتصاد عربس��تان 
س��عودي كه بزرگ ترين اقتصاد منطقه خليج فارس است، ۶/۸ درصد در 
سال جاري ميالدي كوچك مي ش��ود. اين صندوق در ماه آوريل ركود در 

اقتصاد عربستان را ۲/۳درصد پيش بيني كرده بود. 
طبق گفت��ه آزور، درآمد نفتي در كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس ۲۰۰ 
ميليارد دالر در سال جاري ميالدي به خاطر تحوالت نامناسب قيمت نفت 
كاهش مي يابد.   اقتصادهاي حاشيه خليج فارس پس از سقوط بازار نفت در 
۲۰۱4 تا ۲۰۱۶ تالش كردند وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش 

دهند، ولي اين وابستگي هنوز وجود دارد. 

 طرح قاچاق دام 
سرپوشي براي گراني گوشت

در حال�ي ك�ه قيم�ت گوش�ت در ب�ازار ب�ه رون�د صع�ودي خ�ود 
ادام�ه مي دهد، برخي مس�ئوالن ب�ا مطرح ك�ردن موض�وع قاچاق 
دام مي خواهن�د سرپوش�ي روي افزاي�ش قيمت ه�ا بگذارن�د. 
به گزارش فارس، قيمت گوشت در بازار به رغم مؤلفه هاي معمول اقتصادي 
كه بايد در شرايط عرضه باال روند كاهشي داشته باشد، اما همچنان ميل به 
افزايش دارد. برخي مسئوالن قاچاق دام از مرزهاي غربي را مطرح مي كنند 

و آن را توجيهي براي اين افزايش قيمت ها عنوان مي كنند. 
علي اصغر ملكي رئيس اتحاديه گوشت گوس��فندي به تازگي گفته است 
قيمت گوس��فند زنده در بازار تهران 4۰ هزار تومان و در ب��ازار عراق ۹۰ 
هزار تومان است و اين افزايش قيمت باعث شده كه دام ها در كشور عراق 
به فروش برود و همين عامل��ي براي پايين بودن عرضه در داخل كش��ور 

شده است. 
ملكي در حالي قاچاق دام را به عنوان عام��ل افزايش قيمت اين محصول 
مطرح مي كند كه در ماه هاي گذش��ته هم قيمت ها مناسب نبوده و اينكه 
توليدكنندگان استان ها از افزايش شديد عرضه گاليه داشتند، اما قيمت ها 
قصد پايين آمدن نداشت و سؤال اين اس��ت كه چطور در طول يك هفته 

قاچاق گسترده موجب كاهش عرضه دام در داخل كشور شده است؟
همچنين موضوع قاچاق دام از س��وي تأمين كنندگان دام كش��ور تأييد 
نمي شود، به طوري كه منصور پوريان رئيس شوراي تأمين كنندگان دام 
كشور با بيان اينكه قاچاق گوشت و دام از كشور صحت ندارد، گفته است: 
»اگر قاچاقي هم انجام بش��ود ميزان آن در حد قابل طرح كردن نيس��ت 
و نمي تواند بر بازار داخل تأثير بگذارد.« س��ال گذش��ته دولت برنامه  هاي 
محدوديت انتقال دام از استاني به استان ديگر و طرح پالك گذاري را براي 
جلوگيري از قاچاق تصويب كرد و سال گذشته هم اجرايي شد و اين طرح 

توانست تا حدود زيادي جلوي قاچاق را بگيرد. 

در حال�ي كه ب�ا افزايش قيمت س�كه، برخي 
دخال�ت بانك ه�ا را در معام�الت گواه�ي 
س�پرده ط�ال عام�ل نوس�انات و التهاب�ات 
در بازار ط�ال مي دانن�د. جمعي از مس�ئوالن 
بانك�ي، ب�ازار س�رمايه و اتحادي�ه ط�ال و 
جواهر ب�ا اعالم اينك�ه نقش بانك ه�ا در اين 
معامالت فق�ط انبارداري اس�ت و نقش�ي در 
تغييرات قيمت س�كه ندارند، جزئيات حضور 
بانك ه�ا در اين معام�الت را تش�ريح كردند. 
به گزارش ايس��نا، ب��ا افزايش قيمت س��كه در 
روزهاي اخير و رس��يدن نرخ س��كه تم��ام بهار 
آزادي طرح جدي��د به مرز ۱۰ ميلي��ون تومان، 
صحبت هايي مطرح شد كه »بورس كاال به بازار 
فيزيكي سكه در زمينه افزايش قيمت سكه جهت 
مي دهد و بانك ها و خزانه ها نيز سكه را مي خرند 
و قيمت را افزاي��ش مي دهند.« در نهايت همين 
موضوع باعث شد معامله گواهي سكه در بورس 
كاال براي حدود سه روز متوقف شود و در پي طرح 
اين موضوع، معاون ب��ورس كاالي ايران با تأكيد 
بر اينك��ه بانك ها و خزانه هاي ب��ورس كاال هيچ 
دخالتي در روند معامالت سكه ندارند، به ايسنا 
گفت: در واقع بانك ها فقط انب��اردار و خزانه دار 
سكه ها هستند و خريد و فروش��ي در بازار انجام 

نمي دهند. 
عالوه براين، از آنجا كه س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار تهران از سال ۱۳۹4 و براي افزايش ايجاد 
شفافيت و امنيت معامالت سكه، معامالت گواهي 
سكه در سيستم معامالت را راه اندازي كرد و سكه 
در انبار بورس كاالي ايران واق��ع در خزانه داري 
بانك هاي رفاه كارگران، صادرات، ملت و سامان 
كه در بورس كاال گواهي سپرده صادر مي كنند، 
نگهداري مي ش��ود. مديران عامل كارگزاري اين 
بانك ها نيز توضيحاتي درب��اره نقش بانك ها در 

معامالت گواهي سپرده سكه ارائه كردند. 
براين اس��اس، طبق آنچه مسئوالن بانكي تأكيد 
دارند »بانك ها در معامالت گواهي سپرده سكه 
و طال و نوس��انات قيمتي آن به خصوص افزايش 
قيمت نقشي ندارند و فقط عاملي براي انباركردن 

سكه ها در خزانه هاي خود هستند.«

به گفته مدير عامل كارگزاري بانك رفاه كارگران، 
بانك ها در معامالت گواهي سپرده سكه شرايط 
نقدشوندگي، ايجاد ش��فافيت و تكميل زنجيره 
خدمات رساني شركت هاي فعال در بازار سرمايه 

را فراهم مي كنند. 
بانك ملت نيز در اي��ن زمينه توضيح داد كه نماد 
س��كه موجود در تابلوي بازار به نام يك بانك به 
هيچ وجه به معناي مالكيت آنها توس��ط بانك ها 
نيست بلكه به معناي بانك محل انبارداري اصل 
س��كه هاي طالس��ت؛ بنابراين بانك ها نقشي در 
خريد س��كه فيزيكي از بازار طال يا فروش آن در 
بورس نداش��ته و نمي توانند در كنترل قيمت يا 

افزايش آن نقش مؤثري ايفا كنند. 
مديرعامل بانك صادرات هم درباره نقش بانك ها 
در معامالت گواهي س��پرده طال تصريح كرد كه 
بانك ها در اي��ن معامالت نقش عام��ل دارند و با 
همكاري بانك مركزي براي كنترل بازار سكه از 

گواهي سپرده استفاده مي كنند. 
   دلي�ل اخت�الف قيمت س�كه در بورس 

نسبت به بازار فيزيكي
همچنين از آنجا كه متقاضيان دريافت گواهي اين 
معامالت بايد به همراه سكه، مدارك شناسايي را 

نيز به خزانه چهار بانك ذكر شده ارائه دهند، در 
نهايت گواهي سپرده س��كه طال بيانگر مالكيت 
كاالي سپرده شده است و اين كاال )سكه( به انبار 
داده مي ش��ود و مردم در قبال آن رس��يد انبار را 
دريافت مي كنند كه در اين زمينه بايد اصالت كاال 
تأييد ش��ود و اين اصالت از طريق نوع تمام بهار، 
عيار ۹۰ درصدي و وزن ۸/۱۳۳  طال گرمي سكه 

تعيين و تأييد مي شود. 
بنابراين يك ابهام ديگر در اي��ن زمينه، اختالف 

قيمت سكه در بورس نسبت به بازار فيزيكي بود 
كه مسئوالن بانكي دليل افزايش قيمت سكه در 
بورس كاال را متأثر از عواملي همچون اش��تياق 
خريد موج��ود در ب��ازار فيزيكي و نش��ان دادن 
افزايش قيمت در بورس كاال به دليل پاس��خگو 
نبودن عرضه و انتظ��ارات بازار ب��راي روز آينده 
مي دانند كه براساس اعالم مدير عامل بانك رفاه 
كارگران عامل تأثيرگ��ذار بر اختالف قيمت بين 
بازار فيزيكي و بازار گواهي سپرده سكه، اشتياق 
خريدي است كه در بازار فيزيكي وجود دارد و به 
دليل عدم پاسخگويي عرضه، اين افزايش قيمت 

در بورس خودش را نشان مي دهد. 
در اين زمينه، مدير عامل كارگزاري بانك صادرات 
گفت: اين ام��ر به دليل انتظارات ب��ازار براي روز 
آينده اس��ت، زيرا معامالت س��كه در بازار آزاد از 
صبح تا ش��ب ادامه دارد، اما در بورس كاال دو تا 
سه ساعت به اين موضوع اختصاص پيدا مي كند 
و در آغاز معامالت در بورس كاال، اين بازار قيمت 
و معامالت آتي را هم مي بيند كه موجب افزايش 
نرخ سكه مي شود و در كاهش قيمت هم اين بازار 
مي تواند بيشتر از بازار آزاد در همان روز نسبت به 

فردا عمل كند. 
   كاهش اختالف قيمت س�كه بورسي در 

بازار فيزيكي 
در نهايت نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
هم با بي��ان اينكه براي آنك��ه نقدينگي از مردم 
گرفته شود، تصميم گرفته شد كه به تعدادي از 
بانك ها مجوز داده شود تا از مردم سكه بگيرند و 
در قبال آن اوراق بدهند، وی توضيح داد كه با اين 
عمل، عالوه براينكه اين سرمايه دست خودشان 
)بانك( است و س��كه هم باقي مي ماند، سكه به 
مردم تحويل داده نمي ش��ود و به جاي آن اوراق 
به مردم مي دهند.  بنابراين می توان گفت اكنون 
اتفاقي كه به زعم دست اندركاران بازار افتاده اين 
اس��ت مقداري نقدينگي از بازار جمع شده است 
تا در آينده التهابي ش��كل نگيرد، اما تورم س��كه 
كاهش نيافته و الزم است در اين باره تدبير اساسي 
اتخاذ شود تا از روند صعودي اين كاالي سرمايه اي 

و تأثيرگذار جلوگيري شود. 

بانک ها: در گرانی سکه نقشی نداریم
اشتياق مردم به خريد و كافی نبودن عرضه عامل گرانی سكه است

گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 
5173246تأمين سرمايه اميد

33810592معادن بافق 
492382344بهنوش ايران 

15956759همكاران سيستم
16895284س.صنايع شيميايي ايران

14295680سيمان هرمزگان 
838733201پتروشيمي پارس

1238065895صنايع شيميايي سينا
263-25900سرمايه گذاري ساختمان ايران

829393949صنايع جوشكاب يزد
18902518پتروشيمي جم
13800381آلومينيوم ايران 

7880130ملي صنايع مس ايران  
876-86413شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

13091623سرمايه گذاري ملي ايران 
16700429توليدمحورخودرو

8670411محورسازان ايران خودرو
314051495كابل البرز

15099123كمك فنرايندامين 
783023728لنت ترمزايران 

13606647صنايع شيميايي فارس 
1400-35600نفت بهران 

6900142سرمايه گذاري سپه 
657363130فراورده هاي نسوزايران 

224541069نيرومحركه 
6753321بانك كارآفرين 

42997209كشت وصنعت چين چين
458492183سيمان بهبهان 

7666365كمباين سازي ايران 
9679278آهنگري تراكتورسازي ايران 

11433544الكتريك خودروشرق 
6154107سرمايه گذاري توسعه ملي 

9200177سيمان شمال 
8557407مخابرات ايران

240561145شهد
3330158س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

4252201سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
5496217گروه بهمن 

6711319سرمايه گذاري بهمن 
79-6850تأمين سرمايه نوين

با افزايش قيمت س�كه در 
روزهاي اخير و رسيدن نرخ 
سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ب�ه م�رز 10 ميليون 
تومان، صحبت هايي مطرح 
شد كه »بورس كاال به بازار 
فيزيك�ي س�كه در زمينه 
افزايش قيمت سكه جهت 
مي دهد و بانك ها و خزانه ها 
ني�ز س�كه را مي خرن�د و 
قيم�ت را افزايش مي دهند

قيم�ت گاز صادراتي ايران 
براس�اس ش�اخص قيمت 
نفت خام و با در نظر گرفتن 
تأخيري ش�ش ماهه تعيين 
ش�ده اس�ت. در مجم�وع، 
ايراني ها گاز خود را با قيمتي 
بي�ش از گاز آذربايج�ان و 
روس�يه به همس�ايه غربي 
گاز  مي فروش�ند؛  خ�ود 
صادرات�ي آذربايج�ان و 
روسيه نيز از طريق خط لوله 
به مرزهاي تركيه مي رس�د


