
توق�ف واري�ز دالره�اي نفت�ي ب�ه خزان�ه 
اسالم آباد، يك بار ديگر نش�ان داد عربستان 
س�عودي از س�الح نفت و درآمده�اي نفتي 
ب�راي كاه�ش نف�وذ سياس�ي و اقتص�ادي 
مي كن�د.  اس�تفاده  منطق�ه  در  اي�ران 
يكي از بازارهاي هدف جمهوري اسللامي ايران 
در منطقه كشور پاكستان است، به ويژه در حوزه 
انرژي؛ ايران سال هاسللت به دنبال صادرات گاز 
به اين كشللور بود و به همين منظور در سال 91 
قرارداد رسمي را در اين خصوص امضا كرد. اين 
قرارداد كه خشم سللعودي ها را به همراه داشت، 
باعث شللد تا رياض با انعقاد قراردادهاي نفتي و 
گازي با پاكسللتان و اعطاي وام هاي شلليرين به 
دولت اين كشور، مانع از نفوذ اقتصادي ايران در 
اين كشور شود، اما موضع گيري جديد پاكستان 
درخصوص موضوع كشللمير و حمايللت ايران و 
تركيه از اين كشور، عربسللتاني ها را خشمگين 
كللرده و حاال براي تافللي، دالرهللاي نفتي را از 

پاكستان دور كردند. 
  كشمير؛ نقطه بزرگ اختالف

در اوايل ماه آگوسللت، بحران ديپلماتيك ميان 
پاكستان و عربستان سللعودي پس از اينكه شاه 

محمود قريشللي، صدراعظم پاكسللتان از ضعف 
دولت هاي اسللامي بلله دليل عللدم حمايت از 
كشللورش در بحران كشللمير و عليه دولت هند 
انتقاد كرد، تيره شد. دولت پاكستان اعام كرده 
كه همكاري هاي ميان اسام آباد و رياض بايد به 
دليل ريشه هاي مذهبي توسعه يابد، اما اين اتفاق 

روي نداده است. 
قريشللي اخيراً در مصاحبه اي اعللام كرده بود، 
اسللام آباد انتظللار دارد سللازمان همكاري هاي 
اسامي با برگزاري نشسللت اضطراري، در مورد 
مسئله كشللمير اعام نظر كند. اگر اين سازمان 
اقدامي فوري انجام ندهد، پاكسللتان با برگزاري 
نشستي با حضور دولت هاي اسامي دوست تاش 
خواهد كرد تا از حمايت آنها در بحران كشللمير 
استفاده نمايد، اما رهبران رياض اين اقدام را گامي 
در جهت فروپاشي سازمان همكاري هاي اسامي 

دانسته و از ايجاد دوقطبي انتقاد كرده اند. 
تاكنون سلله كشللور ايللران، تركيلله و مالزي از 
موضع گيري پاكستان در بحران كشمير حمايت 
كرده اند. رهبران اين دولت ها در دسللامبر سال 
۲۰19 ميادي در كواالالمپللور ديدار كرده و در 

مورد مسائل دنياي اسام گفت وگو كردند. 

از آن زمان، عربسللتان سللعودي بلله ائتاف اين 
كشللورها به عنوان يك تهديد عليه منافع خود و 
هژموني رياض در سازمان همكاري هاي اسامي 
مي نگرد. بنابراين اگر پاكستان نشست مشتركي 
را با موضوع كشمير و با حضور اين دولت ها برگزار 
كند، يك گللروه جديللد و قدرتمند از سللازمان 

همكاري هاي اسامي ايجاد مي گردد. 
  واكنش عربستان 

دو سللال پيللش، پاكسللتان بلله دنبللال جذب 
سللرمايه گذاري و سللاير حمايت هاي مالي براي 
مقابله با كسري حساب جاري روبه  رشدي بود كه 
تا حدودي ناشي از افزايش قيمت هاي نفت بوده 
است. عربستان سعودي هم يك بسته 6 ميليارد 
دالري به پاكسللتان عرضه كرد كه شامل كمك 

براي فاينانس واردات نفت بود. 
در اين خصوص خالد الفالح وزير نفت عربستان، در 
جمع خبرنگاران حاضر در گوادر گفت: عربستان 
سعودي خواهان ثبات توسعه اقتصادي پاكستان، 
از طريق سللاخت پااليشللگاه نفت و مشاركت با 

پاكستان در كريدور چين و پاكستان است. 
غام سللرور خان وزير انرژي پاكسللتان نيز هم 
در اين باره گفته بود: عربسللتان سعودي با ايجاد 

يك پااليشللگاه نفت در گوادر، به شريك مهمي 
در كريدور اقتصللادي چين- پاكسللتان تبديل 

خواهد شد. 
براساس اين گزارش، بخشي از اين سرمايه گذاري، 
راه اندازي يك پااليشگاه و يك مجموعه نفتي به 
ارزش 1۰ ميليارد دالر در بندر گوادر پاكسللتان 
است. اين بندر در پايان كريدور اقتصادي چين - 
پاكسللتان و در فاصله اي نه چنللدان دور از بندر 
چابهار ايران قرار دارد، اما حاال پس از موضع گيري 
جديد پاكستان، رياض به سرعت واريز سومين و 
آخرين قسللط وام 3ميليارد دالري به پاكستان 
به مبلغ يك ميليارد دالر را كه در سللال ۲۰1۸ 
ميادي تصويب كرده بود، لغو كرد. همچنين خط 
اعتباري 3/۲ميليارد دالري خريد نفت عربستان 

توسط پاكستان، تجديد نشد. 
اعزام سللربازان ارتش پاكسللتان به عربسللتان 
سعودي، برگزاري رزمايش هاي مشترك، تأمين 
نفت مورد نياز پاكسللتان با وجللود تحريم هاي 
هسللته اي بين المللي اين كشللور و موارد ديگر 
را مي توان مهم تريللن نمادهاي اين همكاري ها 
و منافع مشترك دانسللت، اما هم اكنون منافع 
دو كشللور در تضاد با يكديگر قرار گرفته است. 
 البته به خاطر داشته باشيد كه در سال ۲۰1۵ 
ميادي نيز ارتش پاكسللتان از اعللزام نيرو به 
جنگ يمن در جبهه جنگ به فرماندهي رياض 

خودداري كرد. 
پاكسللتان تاش مي كند تا به گروه كواالالمپور 
)شامل ايران، مالزی و تركيه( نزديك تر شود. بدين 
ترتيب عربستاني ها ممكن است يكي از متحدان 
كليدي خود را در منطقه از دست دهند. اتفاقي كه 
ممكن است آنها را به سوي صلح با تل آويو سوق 
دهد. به هر حال، تداوم حمايت هاي گسترده غرب 

در گروي صلح با رژيم اسرائيل خواهد بود. 
در عربسللتان بيشللتر ۵/۲ ميليون كارگر مهاجر 
پاكستاني زندگي مي كنند كه حقوق پرداختي به 
آنان يكي از منابع مهم پيشبرد اقتصاد پاكستان 
محسوب مي شود. ۸6درصد ذخاير ارزي پاكستان 
از كارگران مهاجر اين كشللور تأمين مي گردد و 
3۰درصد اين درآمد ها از عربسللتان روانه خزانه 

اسام آباد مي شود. 
از سوي ديگر، يك چهارم نفت وارداتي پاكستان 
از عربستان سعودي وارد مي شود. در سال گذشته 
ميللادي، ۷۴ درصد تجللارت دوجانبلله اين دو 
كشللور و برابر با ۷/1 ميليارد دالر را واردات نفت 
تشكيل داده است. دو كشور از نظر فرهنگي نيز 
اشتراكات بسياري دارند. ساالنه ۵۰۰هزار نفر از 
زايران پاكستاني روانه شللهرهاي مقدس مكه و 

مدينه مي شوند. 
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 قطع كمك هاي مالي عربستان
 به پاكستان فقط به خاطر يك موضع گيري

پس از نزديك شدن مواضع پاكستان به ايران،  سعودي ها كمك هاي اقتصادي خود را به اسالم آباد متوقف كردند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

امروز آخرين مهلت ثبت نام براي وام كرونا
ام�روز آخرين مهل�ت كس�ب و كارهاي فاقد 
بيم�ه ب�راي ثبت ن�ام جه�ت درياف�ت وام 
كروناس�ت. ب�ا اين ح�ال بررس�ي ها نش�ان 
مي دهد تع�داد كم�ي از بنگاه ه�اي ثبت نام 
ك�رده موف�ق ب�ه اخ�ذ اي�ن وام ش�ده اند. 
به گزارش مهر، وزارت كار در اواخر ارديبهشت ماه 
با معرفي سامانه كارا اعام كرد كسب و كارهاي 
آسلليب ديده مي توانند با دريافت تسللهيات 
ويژه اي، تا حدودي از دوره سللخت كرونا عبور 
كند از سللوي وزارت كار مبلغ تسهيات ويژه 
كسب و كار كرونا در صورتي كه 16ميليون تومان 

باشد، سللفته فرد متقاضي يا چك به تشخيص 
بانك، تسللهيات 16تا ۴۸ميليون تومان نوع 
وثيقه سفته فرد متقاضي يا چك به تشخيص 
بانك به همراه يك ضامن )واحد اقتصادي ديگر 
يا كارمند(، مبلغ تسهيات ۴۸ تا 16۰ ميليون 
تومان و نوع وثيقه سللفته فرد متقاضي يا چك 
به تشللخيص بانك به همللراه دو ضامن )واحد 
اقتصادي ديگر يللا كارمند(، مبلغ تسللهيات 
16۰ تللا ۲۰۰ ميليون تومان با نوع سللفته فرد 
متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه سه 
ضامن )واحد اقتصادي ديگر يا كارمند(، مبلغ 

تسهيات از ۲۰۰ ميليون تومان باالتر و با نوع 
وثيقه ارائه تضمين صادره از سوي صندوق هاي 
ضمانت يا بنا به تشللخيص بانللك ارائه وثايق 
متعارف و سقف مبلغ سللفته 1/۵ برابر اصل و 

سود تسهيات است. 
عبدالناصر همتي، رئيللس كل بانك مركزي در 
نشست دوره اي با مديران عامل بانك ها گفته كه 
طي 1/۵ ماه گذشته ۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
تسللهيات كرونا به بنگاه هاي مشمول پرداخت 
شده است. با اين وجود وزارت كار هنوز گزارشي 
از تعداد بنگاه هاي دريافت كننده اين وام منتشر 

نكرده است؛ انتشللار گزارش عملكرد از پرداخت 
اين وام از آن جهت اهميت دارد كه يك بررسللي 
ميداني توسط خبرنگار مهر حاكي از آن است كه 
اين وام هنوز به بسياري از مشللموالن پرداخت 

نشده است. 
يك مقام مسللئول در وزارت تعللاون، كار و رفاه 
اجتماعللي در گفت وگو با مهللر در مورد احتمال 
تمديد مهلت ثبت نام براي دريافت وام كرونا گفت: 
با توجه به اينكه سللتاد ملي مقابله با پيامدهاي 
كرونا سازوكار را تعيين مي كند، بايد منتظر ماند و 

ديد كه اين ستاد  امروز چه تصميمی مي گيرد. 

اشتغال

امريكا به دنبال تحريم واردات كتان از چين 
اتحادي�ه پوش�اك امري�كا اع�الم ك�رد، واش�نگتن ب�ه دنب�ال 
تحري�م واردات كت�ان از منطق�ه ژينجيان�گ چي�ن اس�ت 
ك�ه ب�ه اس�تفاده از ني�روي كار اجب�اري مته�م ش�ده اند.  اين 
اتحادي�ه هش�دار داد اج�راي چني�ن ممنوعيت�ي دش�وار 
اس�ت و مي توان�د زنجيره ه�اي تولي�د جهان�ي را به ه�م بريزد.

به گزارش راشاتودي، دولت ترامپ اين هفته پنج فرمان توقيف واردات 
كتان، قطعات كامپيوتر و محصوالت مو كه در منطقه ژينجيانگ توليد 
شللده بودند را صادر كرد و حاال به دنبال ممنوعيتي گسترده تر براي 

صادرات اين منطقه است. 
انتظار مي رود در روزهاي آينده محدوديت هاي جديدي براي صادرات 
گوجه فرنگي و كتان از اين اسللتان كه داراي اكثريت مسلللمان است، 

وضع شود. 
استيو المار مديرعامل اتحاديه پوشللاك و كفش امريكا گفت: توقيف 
صادرات اين منطقه تأثير مطلوبي بر سوءاستفاده از نيروي كار ندارد. 
از سوي ديگر با توجه به اينكه كتان ژينجيانگ ۲۰درصد از كتان توليد 
شده در جهان را شامل مي شود، جايگزيني سللريع اين واردات بسيار 
مشكل خواهد بود و كل صنعت پوشاك تحت تأثير ممنوعيت گسترده 

قرار خواهد گرفت. 

پاي كرونا روي گلوي اقتصاد فرانسه
س�ومين اقتصاد بزرگ اروپايي امس�ال ح�دود 1۰درصد كوچك 

خواهد شد. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، مركز آمار فرانسه در گزارشي پيش 
بيني كرد اقتصاد اين كشللور تا پايان امسللال 9 درصد كوچك شود. 
به گفته اين مؤسسه ريسللك هاي ناشللي از كرونا باعث شده است تا 
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي با افت محسوسي مواجه شود و بخش 
بزرگي از توان مالي دولت به هزينه هاي درماني تخصيص يابد. دولت 
فرانسه در برآوردي كه حتي از مركز آمار اين كشور نيز بدبينانه تر است، 

پيش بيني كرده رشد اقتصادي امسال به منفي 11درصد برسد. 
با توجه به اينكه 9۷ درصللد ظرفيت اقتصادي فرانسلله با دوران قبل 
از كرونا بازگشللته است، انتظار مي رود در سلله ماهه سوم امسال رشد 
اقتصادي اين كشور به 1۷ درصد افزايش پيدا كند. با اين حال احتمال 
شروع دور جديد همه گيري كرونا در فرانسه در پاييز يا زمستان جدي 
است و اين مسئله مي تواند ركود اقتصادي را بيش از پيش تشديد كند. 
تاكنون بيش از 3۰ هزار و ۷۰۰ فرانسوي جان خود را بر اثر ابتا به كرونا 

از دست داده اند. 

ناتواني فقيرترين كشور براي پرداخت بدهي 
چ�اد در پي س�قوط قيم�ت نف�ت، از ش�ركت گلنكور خواس�ت 
پرداخ�ت وام نف�ت در براب�ر پ�ول را امس�ال متوق�ف كن�د. 
به گزارش ايسنا، كشور چاد واقع در آفريقاي مركزي پس از اينكه براي 
پرداخت 61 ميليون دالر بدهي در ژوئن مهلت گرفت، اكنون نامه اي به 
بزرگ ترين بازرگان كاالي جهان و ساير وام دهندگان خصوصي ارسال 
و از آنها درخواست كرده اسللت با توقف بازپرداخت بدهي اش موافقت 
كنند كه در اين صورت، بازپرداخللت بيش از 1۰۰ ميليون دالر بدهي 

چاد در سال ۲۰۲۰ معلق مي شود. 
گروه جي ۲۰ در آوريل برنامه ابتكار تعليق پرداخت بدهي را رونمايي 
كرد كه هدف آن كمك به كشورهايي بود كه از شيوع پاندمي ويروس 
كرونا آسيب سختي ديده اند و بازپرداخت ميلياردها دالر بدهي آنها را 
به تأخير مي انداخت، اما ذي نفعان و بانك ها تاكنون با درخواست گروه 
جي ۲۰ براي پيوستن به اين ابتكار مقاومت كرده و به تعهدات حقوقي 

خود اشاره كرده اند. 
وام هايي كه با منابع طبيعي ضمانت شده اند زماني محبوب دولت هاي 
آفريقايي و خاورميانه اي بود، اما اكنون اين كشللورها براي بازپرداخت 

آنها با مشكل روبه رو هستند. 
گلنكور با حمايت بانك ها، در فاصله سللال ۲۰13 تا ۲۰1۴ به دولت و 
شركت هيدروكربن چاد حدود ۲ميليارد دالر وام داد و در عوض سهامي 
در يك پروژه نفتي خريداري كرد. اما كاهش شديد قيمت نفت از سال 
۲۰1۴ اين كشور را ناچار كرد شرايط بازپرداخت وام را دو بار تغيير دهد 
كه آخرين بار در سال ۲۰1۸ بود. صندوق بين المللي پول هشدار داده 
كه در صورت سقوط بيشللتر قيمت هاي نفت، مكانيسم تعويق بدهي 

براي اينكه چاد از بحران بدهي رهايي پيدا كند، كافي نيست. 
بازنگري بازپرداخت به چللاد اجازه خواهللد داد پرداخت حداكثر ۷۵ 
ميليون دالر بدهي را در صورت مانللدن قيمت نفت در پايين ۴۲ دالر 
به تعويق بينللدازد. نفت برنللت در آوريل تحت تأثير اشللباع عرضه و 
قرنطينه گسترده كشورهاي جهان براي مقابله با شيوع ويروس كرونا، 
به پايين ترين قيمت در ۲1 سال اخير سللقوط كرد. بهاي نفت امريكا 
در نيويورك هم در همان ماه به پايين صفر سقوط كرد. بهاي معامات 
نفت برنت براي تحويل در نوامبر روز جمعه حدود ۴3 دالر در هر بشكه 

بسته شد. 

پايان وضعيت فوق العاده در بنادر نفتي ليبي
شركت ملي نفت ليبي اعالم كرد، اجازه از سرگيري فعاليت ميادين 
و بنادر نفتي  را كه ايمن و عاري از گروه هاي مس�لح مي بيند صادر 

خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، شركت AGOO كه حدود ۲9۰ هزار بشكه در روز 
نفت توليد و از طريق بندر حريقه در شللرق ليبي صادر مي كند، اعام 

كرد فعاليتش را از سرگرفته است. 
شركت ملي نفت ليبي تأكيد كرد فعاليت ها تنها در مناطقي ازسرگرفته 
خواهد شد كه ايمن هستند و ارزيابي فني آنها براي ازسرگيري توليد و 

صادرات در جريان است. 
وضعيت فوق العاده يا فورس ماژور يك وضعيت حقوقي است كه در آن 
يك طرف اگر نتوانند به داليلي كه خارج از كنترلش است به تعهداتش 

عمل كند، مسئوليت حقوقي متوجهش نيست. 
ژنرال خليفه حفتر، فرمانده شرق ليبي كه نيروهايش كنترل مناطق 
شرقي نفت خيز را در دست دارند، روز جمعه اعام كرد محاصره ميادين 
و بنادر نفتي كه از ژانويه آغاز شده است را رفع مي كند. توليد نفت ليبي 
در پي محاصره تاسيسات نفتي توسط نيروهاي حفتر، از 1/۲ ميليون 
بشكه در روز به 9۰ هزار بشكه در روز سقوط كرده است. وي ازسرگيري 
توليد نفت را به مكانيسللمي براي توزيع درآمد نفتي مشللروط كرده 
است. شركت ملي نفت ليبي كه از سوي جامعه بين المللي به رسميت 
شناخته شده، پيشنهاد كرده است تا زمان تصميم گيري در مورد اين 
مكانيسم و تا زمان خروج گروه هاي مسلللح از تأسيسات نفتي، درآمد 

نفتي بلوكه شود. 
از سرگيري احتمالي توليد نفت ليبي در شللرايط حساسي براي بازار 
جهاني نفت صورت مي گيرد، زيرا احياي تقاضا از ركود ناشي از پاندمي 
كوويد - 19 ضعيف شده است. نفت برنت دو هفته پيش براي نخستين 
بار از ژوئن به پايين ۴۰ دالر در هر بشللكه سقوط كرد و باعث واكنش 
شديد اوپك پاس در نشست روز پنج شنبه اين گروه شد. بهاي نفت 
برنت هفته گذشته ۸/3 درصد افزايش يافت و روز جمعه در ۴3 دالر و 

1۵ سنت در هر بشكه بسته شد. 
ليبي با وجود اينكه بزرگ ترين ذخاير نفت آفريقا را دارد، ممكن است 
براي افزايش سريع توليدش حتي در صورت توقف منازعات به مشكل 
بربخورد. صنعت نفت اين كشور در طول بيش از 9 سال درگيري داخلي 
فعاليت هاي تعميراتي نداشللته و عدم انجام تعميللرات مرتب، باعث 

فرسايش خطوط لوله و مخازن نگهداري نفت شده است. 

چند ماه بعد از انتقال سامانه پيامكي استعالم 
چك برگش�تي بانك مركزي به س�امانه هاي 
خدم�ات ارزش اف�زوده ب�ا دس�تور وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات كه منجر به ايجاد 
اختالل گسترده در استفاده از اين سامانه شد، 
بانك مركزي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه 
استعالم چك برگش�تي صرفًا از طريق پايگاه 
اطالع رس�اني بانك مركزي امكان پذير است. 
به گللزارش فارس، نحللوه كار سللامانه پيامكي 
اسللتعام چك برگشللتي بدين صورت بود كه 
مللردم در زمان انجام معامات، بللراي اطمينان 
از خوش حسللابي خريدار يا طللرف مقابل خود، 
شللماره اي كه مختص به فللرد مقابل)چك فرد 
صادركننللده( بود را به سللامانه اسللتعام چك 
برگشللتي بانك مركزي ارسللال كرده و با كسر 
هزينه اي كه بايد به تأييد ارسللال كننده پيامك 
مي رسلليد، از وضعيت چك هاي برگشتي طرف 
ديگللر معامله يعنللي صادركننده چللك مطلع 
مي شدند. روند بسيار ساده استفاده از اين سامانه 
و پيامكي بودن آن، موجب مي شد تا افراد حتي 
با استفاده از يك گوشي تلفن همراه خيلي ساده 
و بدون نياز به اينترنت، از اين سللامانه استفاده 
كنند. به همين دليل، اين سامانه مورد استفاده 

عموم مردم قرار گرفت. 
به رغم كارآيي قابل توجه سامانه پيامكي استعام 
چك برگشتي، اين سللامانه از مدتي پيش دچار 
اختال گرديده و پاسللخگوي استعامات چك 

برگشللتي نيسللت. دليل اين امر، دسللتور غير 
كارشناسي وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات 
براي انتقال سامانه استعام چك برگشتي بانك 
مركزي به سللامانه هاي خدمللات ارزش افزوده 

است. 
سامانه هاي خدمات ارزش افزوده، به سامانه هايي 
اطاق مي گردد كلله در ازاي پرداخللت مبلغي، 
خدمتي براي كاربر انجام مي دهد. به طور مثال، 
سللامانه اي اخبار بين الملل را به صللورت روزانه 
و از طريق پيامللك به كاربر ارسللال مي كند و به 

ازاي هر پيامك، مبلغ ۲۰۰ تومان از حساب وي 
كسر مي شود. با توجه به مشكات ايجاد شده در 
استفاده مردم از سرويس هاي ارائه دهنده خدمات 
ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات 
تمام اين سللامانه ها را در پوشش يك اپليكيشن 
موبايلي قرار داد و كاربران براي استفاده از خدمات 
اين سللرويس ها و مديريت حسللاب خللود، بايد 
كيف پول اين اپليكيشن را شللارژ و سپس اقدام 
به فعال سللازي اين سللامانه هاي خدمات ارزش 

افزوده كنند. 

در هميللن رابطلله، ابوالفضللل ابوترابللي عضو 
كميسلليون امور داخلللي و شللوراهاي مجلس 
شوراي اسامي در گفت وگو با فارس  گفت: »اين 
اختال، سبب ايجاد مانع و مشكلي سخت براي 
مشتركين شده است، زيرا روش جديد استعام، 
اين فرآيند را بسلليار پيچيده كرده و مردم نيز از 
اين روش اطاعي ندارند. افراد بايد ابتدا اپليكيشن 
جيرينگ را در موبايل خود نصب نموده و بعد با 
شارژ كيف پول آن، از اين خدمت استفاده كنند 
كه اين قابليت هم فقط براي گوشي هاي هوشمند 
امكان پذير اسللت. متأسللفانه به همين داليل، 
استفاده از اين سامانه بسيار كم شده  است و شاهد 
كاهش حدود ۸۰درصدي استفاده از اين سامانه، 
نسبت به قبل از ايجاد مانع وزارت ارتباطات براي 
اين خدمت هسللتيم كه خود نشان دهنده تأثير 
مخرب اين تصميم اشتباه بر مبادالتي كه با چك 

صورت مي گيرد، است. «
با توجه به آنچه گفته شللد، اقدام غيركارشناسي 
وزارت ارتباطللات و فناوري اطاعللات در انتقال 
سللامانه اسللتعام پيامكللي چك برگشللتي به 
سامانه هاي خدمات ارزش افزوده، ضربه سختي 
به يكي از مهم ترين دسللتاوردهاي اجراي قانون 
جديد چك وارد كرده است و انتظار مي رود اين 
وزارتخانه با اصاح تصميم خود، سامانه استعام 
چك برگشتي را مجدداً به حالت قبلي برگرداند 
تا شاهد استفاده مجدد مردم از اين سامانه مهم و 

كاربردي باشيم. 

وزارت ارتباطات استعالم چک برگشتی را پیچیده تر كرد
گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد


