
عض�و هيئ�ت مدي�ره كان�ون عالي ش�وراهاي 
اس�المي كار درباره مش�كالت كارگ�ران گفت: 
عده اي ب�راي گرفت�ن وام ه�اي كالن و دريافت 
مطالبات خود، كارگ�ران را بهانه مي كنند كه اگر 
اين مبل�غ به ما پرداخت نش�ود حاضر ب�ه ادامه 
مسير نيستيم و مجبور به اخراج كارگران هستيم. 
هم��واره امكان��ات دولتي اع��م از وام، تس��هيالت 
و حتي برخ��ي معافيت ها به صنايع بزرگ كش��ور 
تعلق دارد. در اين ميان صنعت خودرو س��ازي ايران 
به دلي��ل ظرفيت هاي اش��تغالزايي در آن و س��اير 
زير مجموعه هايش يك��ي از صنايعي اس��ت كه در 
س��ال هاي اخير از بيش��ترين حمايت ه��اي دولتي 
برخوردار بوده است.  به گزارش تسنيم، 13مرداد ماه 
س��ال جاري بود كه انجم��ن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو در نامه اي به علي ربيعي، وزير 
سابق كار اعالم كردند كه انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودروي كش��ور به عن��وان متولي 
صنعت قطعه سازي كش��ور و با دارا بودن 850 هزار 
شاغل در قالب 1050 شركت قطعه ساز كه اعضاي 
اين انجمن هستند. بدين وسيله به اطالع مي رساند 
كه بحران هاي اقتصادي كه در ماه هاي اخير دامنگير 
كشور شده است. مخرب ترين و ويرانگرترين تأثيرات 
را بر پيكره اين صنعت گذاش��ته است كه در صورت 
ع��دم ورود وزارت هاي صمت، اقتص��اد و كار به اين 
موضوع��ات، موجب تعطيل��ي نيم��ي از واحدهاي 
توليدي قطعه در كشور و متعاقب باعث بيكاري بيش 

از 450 هزار نفر از شاغالن اين صنعت خواهد شد.
  اما دليل اين ماجرا چيست؟

افزايش رقم بدهي خودروس��ازان به ش��ركت هاي 
قطعه سازي، تخصيص نيافتن ارز كافي به قطعه سازان 
براي تأمي��ن مواد اوليه با منش��أ خارجي، تخصيص 
ديرهن��گام ارز مورد نظ��ر قطعه س��ازان ك��ه عماًل 
تأمين مواد خارجي را متوقف كرده اس��ت، افزايش 
افسار گسيخته مواد اوليه داخلي )فوالد، آلومينيوم، 
مس، برنج و محصوالت پتروش��يمي(، فش��ارهاي 

مضاعف گمركي، بيمه اي و ماليات��ي و... از مواردي 
كه است كه احتمال بيكاري كارگران قطعه سازي ها 
را فراهم آورده اس��ت. از س��وي ديگ��ر تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران نيز زمين��ه را براي بيكاري 
كارگران بيش��تر فراهم مي كند.  در اين ميان نيز به 
نظر مي رس��د كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
شركت  هاي خودروسازي كش��ورمان براي مقابله با 
تحريم صنعت خودروسازي ايران برنامه بلند مدتي 
را در پيش نگرفته  اند و تنها به ذخيره  سازي قطعات 

روي آورده  اند. اين راهكار درست و منطقي نيست؛ 
چراكه شايد فقط تا آخر سال جواب دهد و مشخص 
نيس��ت در س��ال  هاي آينده چگونه مي خواهيم با 
تحريم قطعات مقابله كنيم؟  اما تا بوده اينگونه بوده 
اس��ت كه زور كارفرمايان هنگام مقابله با مشكل به 
كارگران مي رسد و تعديل نيرو اولين راهكار در جهت 
حل مشكل و پاك كردن صورت مسئله است.  علي 
خدايي، عضو هيئت مديره كانون عالي ش��وراهاي 
اسالمي كار درباره بيكاري قطعه س��ازان مي گويد: 
همواره كارفرمايان با هر مشكلي كه روبه رو مي شوند، 
كارگران را بازيچه دست خود مي كنند و اولين راهكار 
آنها تعديل نيروي كار اس��ت.  وي ب��ا بيان اينكه هر 
كس��ي از هر جايي مطالب��ه اي دارد كارگران را گرو 
مي گيرد، گفت: قطعه سازي ها مگر راهكارهاي قانوني 
براي گرفتن مطالبات خود ن��دارد؟ چرا بالفاصله تا 
اتفاقي مي افتد، اخراج كارگر، تهديِد همه مي شود؟ 
وي افزود: دولت و وزارت صنع��ت بايد به اين قضايا 
رس��يدگي كنند. مگر در اين وضعيت امنيت شغلي 
و معيش��تي دغدغه هاي كارگران كم اس��ت كه هر 
كسي به هر دليلي دنبال منفعتي است. حتي عده اي 
براي گرفتن وام هاي كالن كارگران را بهانه مي كنند 
كه اگر اين وام به ما پرداخت نش��ود حاضر به ادامه 
مسير نيس��تيم و مجبور به اخراج كارگران هستيم. 
حتي گاهي براي اينكه بتوانند حرفشان را به كرسي 
بنشانند، يك تعداد كارگر را به صورت صوري اخراج 

مي كنند تا به خواسته هاي خود برسند. 

عقب نش�يني گام به گام امريكا از موضع پيشين 
خود در خصوص صفر كردن صادرات نفت ايران، 
حاال با يك سردرگمي بزرگ و اعطاي معافيت هاي 
مختلف به خريدارات نفت ايران همراه شده و خلل 
چنداني به صادرات نفت ايران وارد نشده است. 
تنها چند روز تا روز اعم��ال تحريم هاي نفتي عليه 
ايران باقي مانده است؛ امريكايي ها اعالم مي كردند 
در تاريخ 13 آبان صادرات نفت ايران »صفر« خواهد 
شد، اما حتي خبرگزاري هاي بلومبرگ و رويترز كه 
منبع انتش��ار اخبار منفي عليه جمهوري اس��المي 
ايران بودند، رسماً از شكست هدف امريكا در اين باره 

نوشتند. 
وزارت خارجه امريكا هم روز گذش��ته اعالم كرد كه 
براي عملي كردن مقاصد امريكا در خصوص تحريم 
نفتي ايران، معافيت موردي براي ادامه خريد نفت را 
به كشورهايي مي دهد كه ميزان كلي خريد نفت از 

ايران را كاهش بدهند. 
  به دنبال معافيت

پااليشگاه توپراس تركيه نيز سرگرم مذاكره با مقامات 
امريكايي براي كس��ب معافيتي اس��ت ك��ه به اين 
پااليشگاه اجازه مي دهد پس از بازگشت تحريم هاي 

واش��نگتن در نوامبر به خريد نفت ايران ادامه دهد. 
طبق آمار كش��تيراني و رهگيري نفتكش ها، تركيه 
حدود ۹۷ هزار بشكه در روز نفت ايران را در آگوست 
و 133 هزار بش��كه در روز در سپتامبر در مقايسه با 
بيش از ۲40 هزار بش��كه در روز در آوريل وارد كرد 
و در دو هفته نخس��ت اكتبر تركيه سه محموله يك 
ميليون بش��كه اي نفت ايران را خريداري كرده كه 

معادل حدود ۹۷ هزار بشكه در روز است. 
همچنين شركت ساينوپك چين سرگرم گفت وگو با 
مقامات دولتي و تأمين كنندگان در خصوص واردات 
نفت ايران اس��ت و تالش مي كند تمهيدات ويژه اي 
براي ادامه واردات در هفته هاي آينده انجام دهد. اين 
شركت بزرگ ترين پااليشگاه جهان از نظر ظرفيت و 
توليد است و حدود دو سوم از نفت ايران كه به چين 
وارد مي ش��ود را جذب مي كند. بر اس��اس گزارش 
پالتس، اين شركت در سال ميالدي گذشته حدود 
14۹/83 ميليون بشكه نفت ايران را خريداري كرد 

كه حدود 8/6 درصد از كل توليدش را تشكيل داد. 
اكثر نفت صادراتي ايران در شرايط كنوني روانه چين 
و هند مي شود. تركيه نيز از خريداران نفت ايران است. 
اتحاديه اروپا به ويژه ايتاليا، اسپانيا، يونان و كرواسي 

اخيراً 311 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كردند. 
  نفتكش ها به كمك مي آيند

ميانگين صادرات روزانه نفت ايران در ماه آگوس��ت 
۲/06 ميليون بشكه بوده است. شركت هاي چيني 
براساس گزارش رويترز تصميم گرفته اند براي دور 
زدن تحريم ها، واردات خود را با نفتكش هاي ايراني 
انجام دهند. شركت ملي نفت ايران نيز با ابزار تخفيف 
به جنگ تحريم ها رفته اس��ت. در مجموع، صادرات 
نفت ايران نسبت به بهار امسال ۷00 هزار بشكه در 

روز كاهش يافته است. 
كارشناسان بازار نفت مي گويند: رديابي نفتكش هاي 
ايران به كار دشواري در شرايط كنوني تبديل شده 
اس��ت. ما مي توانيم در عرض ي��ك دقيقه، موقعيت 
هر ي��ك از نفتكش ه��اي دني��ا را اعالم كني��م، اما 
براي نفتكش هاي اي��ران به دلي��ل خاموش كردن 
ردياب ها بايد حدود يك روز براي بررسي و اعالم نظر، 
زمان صرف كنيم. اين تجهي��زات ردياب، موقعيت 
نفتكش ها را اعالم مي كنن��د و پايگاه هاي اينترنتي 
از اين داده ها براي نشان دادن موقعيت تانكرها بهره 
مي برند. همچنين با وجودي كه آمارهاي چند مركز 
بين المللي از كاهش پرشتاب صادرات نفت ايران خبر 

مي دهد، اما آمار صادرات مخفيانه ايران در آمارهاي 
رسمي درج نمي شود. 

البته ايران تنها كشوري نيست كه از اين روش براي 
مخفي كردن مس��ير تردد نفتكش ه��اي خود بهره 
مي برد. مثاًل اس��رائيلي ها سال هاس��ت كه حركت 
كشتي ها و تانكرهاي ورودي و خروجي از بنادر خود 

را مخفي مي كنند. 
كارشناسان بر اين باورند كه آمار صادرات ايران كه 
براي بازار نفت اهميت زيادي دارد اكنون معماگونه 
ش��ده اس��ت. منابع صنعتي مي گوين��د: رهگيري 
صادرات نفت ايران با غيرفعال ش��دن سيستم هاي 
ردگيري نفتكش ها دش��وارتر ش��ده و ب��ه ابهامات 
درباره اينكه تحريم هاي امريكا تا چه حد خريداران 
را دچار وحشت خواهد كرد، افزوده است. چشم انداز 
ذخيره س��ازي نفت از س��وي ايران نيز ممكن است 

برآورد آمارها را دشوارتر كند.
گرچه برخ��ي تاكتيك ه��اي دور زدن تحريم ها در 
سال هاي گذش��ته شناس��ايي ش��ده، اما هنوز هم 
راهكارهاي مختلفي در دس��تور كار ق��رار دارد كه 
مهم ترين آن در حوزه حمل و نقل اس��ت؛ درس��ت 
يك ماه پيش اجاره يك س��وپرنفتكش براي مسير 
خاورميانه خليج فارس به چين، روزي 18 هزار دالر 
بود. اين مقدار در هفته جاري به بيش از 51 هزار دالر 
در روز رسيد كه باالترين حد از اوايل سال ۲01۷ بوده 
است. دليل اين افزايش قيمت اين است كه با تقاضاي 
زياد چيني ها و افزاي��ش توليد اوپك و متحدانش به 
خاطر تحريم هاي قريب الوقوع صادرات نفت ايران، 
به شدت از كشتي هايي كه ظرفيت حمل ۲ ميليون 

بشكه نفت را در اقيانوس دارند استفاده مي شود. 
در حالي كه كاهش توليد اوپك و متحدانش در آغاز 
سال گذشته ميالدي تلنگري براي غول هاي نفتي 
بود، ولي اين بار بيش��تر بر دوش مالكان كش��تي ها 
سنگيني مي كرد كه ناوگاني از كشتي هايشان براي 
حمل محموله هاي كمتر رقابت مي كردند. حاال به نظر 
مي رسد بازار آنها رونق گرفته است. توليدكنندگان 
دوباره عرضه نفت را افزايش دادند و كشتي ها شاهد 

مسافت هاي بيشتر و تراكم بيشتري هستند. 
مثاًل سفر يك س��وپرنفتكش از ايران به كره جنوبي 
سه هفته طول مي كشد، در حالي كه از اروپاي شمال 
ش��رقي 40 روز و از خليج امريكا هشت هفته است. 
كرايه حم��ل بار با افزاي��ش تقاض��ا در خاورميانه و 
آفريقاي غربي باال رفته است. به نظر مي رسد با ثبت 
سفارش براي اوايل نوامبر اين كرايه ها باز هم باالتر 
برود. تحليلگران بلومبرگ گفتند: » به نظر مي رسد 
بازار با افزايش فصلي توليد اوپك، تحريم هاي ايران 
و افزايش مسير حركت كشتي ها، دشواري هايش را 

پشت سر گذاشته باشد«. 
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صادرات روزانه 2 ميليون بشكه نفت

آمارهاي صادرات نفت ايران منابع غربي را در سردرگمي فرو برده است؛ بخشي از صادرات، رسمي نيست

بلومبرگ و رويترز كه منبع انتشار اخبار منفی عليه صادرات نفت ايران بودند، رسماً از شكست طرح  امريكا 

 

برای صفركردن صادرات نفت ايران خبردادند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

انتقاد شوراي اسالمي كار از سوءاستفاده برخي كارفرمايان 

قطعه سازان از چماق اشتغال كارگران براي دريافت وام هاي كالن سود مي برند 

افزايش دوباره قيمت لبنيات بدون مجوز

گزارش2

کشاورزی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2282207حفاريشمال
72065ايراندارو

1399121فنرسازيزر
2474139سبحاندارو

1905103سرمايهگذاريتوسعهملي
10179484كربنايران

109452بانكصادراتايران
5219248درخشانتهران
5094242بهنوشايران
2802133صنعتيبهشهر

5247249مليكشتوصنعتودامپروريپارس
2171103نوسازيوساختمانتهران

4827229آلومراد
6515309موتوژن

114154بانكتجارت
2283108مارگارين

124859سيماندورود
7696363پاكسان

104949سيمانشرق
109251سرمايهگذاريخوارزمي

13703639داروسازيزهراوي
3088144سرمايهگذاريساختمانايران

203995عمرانوتوسعهفارس
2404112سيمانهگمتان
159074سيمانشاهرود

2714126بانكملت
3123144گروهستوسعهصنعتيايران

206195توريستيورفاهيآبادگرانايران
100346سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

168477لبنياتپاك
3456158گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

4346198كشتوصنعتپياذر
161173سرمايهگذاريبوعلي
103847كمباينسازيايران

111150بانكسينا
2886129بانكخاورميانه

3180141سرمايهگذاريپارستوشه
99344سيمانسپاهان

178379ايراندارو
178178پستبانكايران

191884سيمانتهران
4289187گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

147564سيمانفارسوخوزستان
101544سرمايهگذاريمسكن

4340188موتورسازانتراكتورسازيايران
3653158كويرتاير
15837677نفتبهران

159168ماشينسازينيرومحركه
2554109پگاهآذربايجانغربي
16887719صنايعشيمياييسينا

118350سايپا
16483691پارسخزر

127153سرمايهگذارينيرو
5192214گروهمديريتسرمايهگذارياميد

534932197البراتوارداروسازيدكترعبيدي
3472142ايرانارقام

2656107ايرانخودرو
20081806معدنيامالحايران
8057320داروسازياكسير

151159سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
192675لبنياتكالبر

5633217پارسالكتريك
3701140گروهصنعتيبارز

124046پالسكوكار
2924108صنايعالستيكيسهند
2996110توليدمحورخودرو

106839زامياد
4006141شيرپاستوريزهپگاهخراسان

8203286داروسازيزاگرسفارمدپارس
7525261گروهصنعتيبوتان

6433223بورساوراقبهادارتهران
88430پارسخودرو

3015101سايپاآذين
290697بيمهملت

170456رينگسازيمشهد
223273كابلالبرز

7227230ايرانترانسفو
204464الكتريكخودروشرق

5585172پتروشيميآبادان
9208276فوالدخراسان

11294338صنايعخاكچينيايران
119235سيمانكردستان

321094آبسال
90326سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

7113203كارتنايران
8471236مسشهيدباهنر

228463سرمايهگذاريسپه
348196حفاريشمال
3893105آلومينيومايران

103928بينالملليتوسعهساختمان
197753مهركامپارس

239964كارخانجاتتوليديشيشهرازي
9791261حملونقلبينالملليخليجفارس

308382دادهپردازيايران
5916156دادهگسترعصرنوين-هايوب

129434بانكپارسيان
6091160گروهمپنا)سهاميعام(

5342140سالمين
1534سرمايهگذارينيرو

5323138مليسربورويايران
95324ليزينگايران

361288صنايعكاشيوسراميكسينا
4250101محورسازانايرانخودرو

336479كشاورزيودامپرويمگسال
204047سامانگستراصفهان

7019161پتروشيميفجر
105024گروهبهمن

161436ليزينگصنعتومعدن
420593سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

319368سرماآفرين
90419سرمايهگذاريسايپا

464595افست
377274تكنوتار

129325واسپاريملت
443683البرزدارو

386272تراكتورسازيايران
8380154دودهصنعتيپارس
213139سيمانمازندران
248445داروسازيامين

283951توسعهشهريتوسگستر
501690لولهوماشينسازيايران

266047كارخانجاتتوليديشهيدقندي
148826ليزينگخودروغدير
155626كمكفنرايندامين

153225سيمانشمال
478778قندمرودشت

525485گروهصنعتيسپاهان
260142صنايعكاغذسازيكاوه

594095مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
415360شيميداروئيداروپخش

226532سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
511471سيمانخوزستان

281939سختآژند
513068گسترشنفتوگازپارسيان

225029سرمايهگذاريسپه
306139كارتاعتباريايرانكيش

464059المپپارسشهاب
151919چرخشگر

141417ليزينگرايانسايپا
684478توليدمواداوليهداروپخش
145015گروهصنايعبهشهرايران

145215سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
256626بيمهدانا

331533قندثابتخراسان
191119توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

19304188پتروشيميجم
235222مخابراتايران

190117بانكاقتصادنوين
914080كشتوصنعتچينچين

721263داروسازياسوه
317327سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

478537شهدايران

ادامه روند افزايشي نرخ مرغ
رئي�س اتحادي�ه پرن�ده و ماه�ي ب�ا اش�اره ب�ه ادام�ه رون�د 
افزايش�ي قيم�ت م�رغ در ب�ازار گف�ت: قيم�ت اي�ن كاال در 
مراك�ز خرده فروش�ي ب�ه 1۰ ه�زار و ۴۰۰ تومان رس�يده اس�ت. 
مهدي يوسف خاني در گفت وگو با مهر اظهار داشت: قيمت مرغ گرم در 
عمده فروشي در كش��تارگاه ۹300 تومان، توزيع در واحدهاي صنفي 
۹500 تومان، خرده فروشي مرغ ش��مال 10 هزار تومان و عمده مرغ 

كشتار شمال در ميدان بهمن ۹000 تومان است. 
يوسف خاني ادامه داد: قيمت هر كيلوگرم سينه با كتف 18 هزار تومان، 
هر كيلوگرم س��ينه بدون كتف 1۹ هزار تومان و هر كيلوگرم فيله ۲0 

هزار تومان است. 
وي اضافه كرد: همچنين قيمت هر كيلوگرم مرغ درشت تهران ۹340 
تومان، مرغ ريز تهران 10 هزار و ۲00 تومان، مرغ بدون آنتي بيوتيك 
11 هزار و ۹50 تومان و هركيلوگرم جوجه تازه 11 هزار و ۹50 تومان 

است. 

 صادركنندگان متخلف 
از دريافت مشوق ها محروم مي شوند

مع�اون وزير صنع�ت با بي�ان اينكه ص�ادرات كااله�اي وارداتي 
با ارز ۴2۰۰ تومان�ي  ممنوع اس�ت، گف�ت: صادركنندگاني كه به 
تعهدات ارزي خ�ود عمل نكنند از مش�وق ها محروم مي ش�وند. 
مجتبي خس��روتاج با حضور در بخش خبري ۲1 ش��بكه يك سيما با 
اشاره به اينكه دولت تالش مي كند از منابع ارزي كشور در جهت تأمين 
نيازهاي كشور استفاده كند، افزود: از ابتداي اجراي سياست هاي جديد 
ارزي قرار شد منابع ارزي حاصل از صادرات غير نفتي در سامانه »نيما« 

عرضه شود. 
وي ادامه داد: پتروش��يمي ها و فوالدي ها حدود ي��ك ميليارد و 400 
ميليون تا يك ميليارد و 500 ميليون در م��اه مي توانند ارز حاصل از 
صادرات محصوالت خود را وارد كشور كنند و در اختيار ديگر بخش ها 
قرار دهند بنابراين در ش��ش ماه ح��دود ۹ ميليارد بايد وارد كش��ور 
مي كردند ، اما در اي��ن مدت حدود 6/5 تا ۷ ميلي��ارد يعني حدود ۷5 

درصد منابع ارزي خود را واريز كردند. 
خسروتاج افزود: از زماني كه تعهد ارزي ابالغ شد همه صادركنندگان در 
گمركات كشور در كنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزي را بايد پر و 
امضا كنند تا به روش هايي كه مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات 
را در چرخه اقتصادي كشور وارد كنند و بانك مركزي از اين اطالعات 
آگاه است و بر آن نظارت مي كند.  وي گفت: بر اساس دستور العمل بانك 
مركزي در صورتي كه صادركنندگان به تعهدات ارزي خود عمل نكنند 

از مشوق ها محروم مي شوند.

تهراني ها بيشترين و كهگيلويه و بويراحمد 
كمترين وام بانكي را گرفتند

بانك مركزي اعالم كرد: بيشترين مبلغ تسهيالت در تيرماه مربوط به 
استان تهران با مانده 8617/2 هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط 
به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۴۴/2 هزار ميليارد ريال بود. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، مانده كل س��پرده هاي بانك ها و 
مؤسسات اعتباري در پايان تير 13۹۷ بالغ بر1۷468/۷ هزار ميليارد 
ريال شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل3838/6 هزار ميليارد ريال 
)۲8/۲درصد( و نسبت به پايان سال قبل معادل1004/6 هزار ميليارد 

ريال )6/1 درصد( افزايش را نشان مي دهد. 
بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۹86۷/3 هزار 
ميليارد ريال و كمترين مبلغ به اس��تان كهگيلويه و بوير احمد معادل 

46/8 هزار ميليارد ريال است. 
مانده كل تسهيالت بالغ بر13۲36/5 هزار ميليارد ريال است كه نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ۲۹۷۹/4 هزار ميليارد ريال )۲۹/0 درصد( و 
نسبت به پايان سال قبل 64۹/3هزار ميليارد ريال )5/۲ درصد( افزايش 
داشته است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده 
861۷/۲ هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 

و بوير احمد معادل 44/۲ هزار ميليارد ريال است. 
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كس��ر سپرده قانوني 84/5 درصد 
است كه نسبت به پايان تير 13۹6، 0/5 واحد درصد افزايش و نسبت به 
پايان اسفند 13۹6،  0/۹ واحد درصد كاهش را نشان مي دهد. نسبت 
مذكور در استان تهران ۹6/5 درصد و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 

106/4درصد است. 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تس��هيالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مركزي بسياري از ش��ركت ها و مؤسسات توليدي ساير 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق 

شعب بانك ها و مؤسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود. 

وحشت اروپا از تحريم های امريكا عليه چين
مقام اروپايی: بايد فكری كنيم تا مجبور نشويم 

شركت هايمان را بعد از ايران از چين هم خارج كنيم!

رئيس سابق سازمان تجارت جهانی گفت: اگر امريكا قصد دارد در 
رابطه با چين از اقدامات تجاری فراتر برود و اين كش�ور را تحريم 
كند و با چين هم مثل ايران رفتار كند، آن وقت اروپا مشكل بزرگی 
خواهد داشت پس بايد دقت كنيم در مورد ايران چه اتفاقی می افتد.

به گزارش رويترز، ژنرال پاسكال لمی، رئيس س��ابق سازمان تجارت 
جهانی گفت: »اتحاديه اروپا بايد ش��ركت هايش را آماده كند تا با بدتر 
شدن نزاع تجاری بين امريكا و چين تحت تأثير تحريم های امريكا قرار 

نگيرند.«
لمی در يك كنفرانس س��رمايه گذاری بين الملل��ی در پاريس گفت: 
» همانطور كه اتحاديه اروپا در پاس��خ به تحريم های امريكا عليه ايران 
مجبور به خروج شركت های اروپايی از ايران ش��د، شايد مجبور شود 
اقدامات برون مرزی مش��ابهی برای جريمه تج��ارت با چين هم انجام 

دهد«.
او ادامه داد: »اگر امريكا قصد دارد در رابطه با چين از اقدامات تجاری 
فراتر برود و اين كشور را تحريم كند و با چين هم مثل ايران رفتار كند، 
آن وقت همه ما مشكل بزرگی خواهيم داشت. پس بايد دقت كنيم در 
مورد ايران چ��ه اتفاقی می افتد«. افزايش سياس��ت حمايت از صنايع 
داخلی در جهان از برگزيت گرفته تا جنگ تجاری امريكا و چين، آسيب 
چندانی به جريان سرمايه گذاری مس��تقيم خارجی نزده است. برخی 
سرمايه گذاران چينی از س��رمايه گذاری در امريكا روی برگرداندند، با 
اين حال به ركورد ۲0 درصد مقدار معامالت برون مرزی اروپا رسيدند. 
انتظار می رود تجارت اروپا و چين از افزايش عوارض چين امريكا و ساير 
موانع س��ود ببرد. دولت ترامپ در ماه مي واش��نگتن را از يك قرارداد 
بين المللی برای مهار فعاليت های اتمی ايران بيرون كشيد و تحريم های 
جديدي را عليه اين كشور وضع كرد. اين كار باعث عقب نشينی بسياری 
از شركت های اروپايی از ماشين سازی گرفته تا شركت های نفتی از ايران 
شد تا جلوی جريمه های فلج كننده امريكا را بگيرد. تحريم های امريكا 

در دو مرحله ششم آگوست و 4 نوامبر اجرايی می شوند.
دولت ه��ای اروپايی ادع��ا كردند ب��رای حفاظت شركت هايش��ان از 
تحريم های ايران كانال های مالی جديدی می س��ازند، ولی هنوز يك 

برنامه مورد اطمينان ايجاد نشده است.

افزايش قيمت ش�ير و فرآورده هاي لبني در حال�ي اتفاق افتاده 
كه وزير جهادكش�اورزي از ثبات قيمت ش�ير خام خبر مي دهد و 
مي گويد: افزايش قيمت ش�ير مربوط به مسائلي مثل بسته بندي 
و مواد اوليه است و قيمت ش�ير دامداري ها افزايش نيافته است. 
داس��تان خودس��ري كارخانج��ات لبن��ي در افزايش قيمت ش��ير و 
فرآورده هاي لبني تمامي ندارد. س��ازمان تعزيرات و حمايت افزايش 
قيمت شير و لبنيات را غير قانوني مي دانند، اما كارخانجات بدون مجوز 

قيمت هايشان را گران مي كنند و آب از آب تكان نمي خورد. 
صنايع لبني ب��راي چندمين بار در هفته گذش��ته قيمت محصوالت 
خود را افزايش دادند كه به عنوان مثال مي توان به قيمت انواع ش��ير 
پاستوريزه، كم چرب،  نيم چرب و پرچرب اش��اره كرد كه در بندهاي 
مختلف از 3۹00 تومان تا 5000 تومان متفاوت است. يكي از برندهاي 
مطرح محصوالت لبني قيمت هر بطري ش��ير نيم چرب پاستوريزه را 

5000 تومان و قيمت شير كم چرب را 4300 تومان تعيين كرده است 
و يك برند معروف ديگر هر بطري ش��ير را به عنوان شير پالس 4400 

تومان مي فروشد. 
البته برخي ديگر از برندهاي محصوالت لبني هر بطري شير را 3۹00 
تا 4400 تومان مي فروشند و در اين ميان هيچ نظارتي هم وجود ندارد.  
اين در حاليست كه براساس آخرين مصوبه س��تاد تنظيم بازار مورخ 
سوم مردادماه امسال هيچ مجوزي به صنايع لبني بابت افزايش قيمت 
محصوالت لبني پرمصرف از جمله شير، ماس��ت و پنير داده نشده و 
قيمت انواع شير بطري پاستوريزه بين ۲۹50 تومان تا 3300 تومان 
مصوب شده است.  در اين ميان حداقل توقع از دستگاه هاي نظارتي به 
ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين است كه 
هرچه سريع تر به وظايف ذاتي خود عمل و با گرانفروشان و متخلفان در 
صنايع لبني برخورد كنند.  همچنين محمود حجتي در حاشيه جلسه 

دولت نيز در جمع خبرنگاران درباره پيگيري افزايش قيمت شير اظهار 
كرد: قيمت شير دامداري ها افزايش نيافته است و شير به طور متوسط ۲ 
هزار تومان از دامداري هاي خريداي مي شود. آنچه در بازار براي افزايش 
قيمت جلوه كرده، مسائلي از جمله بسته بندي يا مواداوليه بوده است.  
وي ادامه داد: همكاران ما در وزارت كشاورزي و وزارت صنعت و ستاد 
تنظيم بازار در حال تالش هس��تند تا مشخص شود قيمت تمام شده 
شير براساس قيمت پايه آن چقدر است و هزينه هاي اضافي توليدكننده 
چقدر است.  حجتي درباره اعالم نشدن قيمت خريد تضميني گندم 
بيان كرد: اعالم نشدن اين قيمت شايد سؤال خود من هم باشد و من 
مرتب در حال پيگيري هستم. شوراي اقتصاد مشكالتي داشته كه من 
با آقاي جهانگيري مكاتبه كرده ام و وي هم دستور داده است دبيرخانه 
اين ش��ورا موضوع تعيين قيمت تضميني گندم را در دستور كار قرار 

دهد. اميدواريم هرچه زودتر اين قيمت تصويب شود. 


