
روز گذش�ته خ�ط روان�ي دالر شكس�ته و 
س�رانجام اين ارز وارد كانال 10 هزار توماني 
ش�د. اين اتف�اق در ش�رايطي روي داد كه 
روزنامه »جوان« از س�ه هفت�ه قبل و زماني 
كه دالر در كان�ال 13 هزار معامله مي ش�د، 
با تحلي�ل نش�انه هاي ب�ازار از ورود قيمت 
دالر به كانال 10 هزار تومان�ي خبر داده بود. 
هفته گذشته، مقاومت دالالن براي جلوگيري 
از ورود دالر به كانال 10 هزار توماني همچنان 
باال بود و آنان با انجام خريدهاي گس��ترده در 
سطح بازار تالش مي كردند با باال بردن تقاضا و 
كاهش دادن عرضه مانع از بروز اين اتفاق شوند، 
اما بانك مركزي عزم خود را براي رساندن قيمت 
دالر به اين كانال جزم كرده بود و اين مقاومت ها 
نتوانس��ت خللي در عزمش ايج��اد كند. با اين 
حال بانك مركزي در هفته گذش��ته كوشيد با 
استراحت دادن به تيم خود و اجازه دادن براي 
جوالن دالالن در كان��ال 11 هزارتومان، توان 
آنان را كاهش دهد تا در اين هفته و زمان شروع 
ورود دالر ب��ه كانال 10 هزار توم��ان كمترين 

مقاومت را در برابر خود شاهد باشد. 
  استراتژي بانك مركزي چيست؟

در اين ميان بايد گفت ك��ه بانك مركزي براي 
تحليل دادن توان دالالن ارزي از يك استراتژي 
س��اده بهره مي گيرد. بر اين اس��اس تيم بانك 

مركزي طي چند روز ب��ا كاهش عرضه، قيمت 
ارز را كمي باال مي ب��رد و از اين راه منابع ريالي 
دالالن را جمع مي كند و در مرحله بعد با كاهش 
دادن قيمت ارز، دالالن را مجبور مي كند دالر را 
ارزان تر از بازار ساز بخرند. بنابراين تكرار متعدد 
اين پروس��ه باعث تحليل رفتن ت��وان ريالي و 

قدرت خريد دالالن مي شود. 
بنا بر همين استراتژي، در چهارمين روز هفته، 
ركورد كاهش��ي جديدي در ب��ازار ارز به ثبت 
رس��يد. ديروز، دالر توانس��ت م��رز رواني 10 
هزارتومان را بشكند و رس��ماً قيمت گذاري در 
اين كانال صورت بپذيرد. اگرچه روز دوش��نبه 
نيز زمزمه ه��ا در بازار ارز ب��راي فروش دالر در 
سقف كانال 10 هزار توماني صورت مي پذيرفت، 
اما كمترين ميزان معامله صورت گرفت. ديروز  
فروش ارز در كانال 10 هزار توماني رس��ميت 
يافت و دالر در برخ��ي از صرافي هاي تهران به 
نرخ 10500 تومان نيز رس��يد. به اين ترتيب، 
ديروز اولي��ن روز پ��س از هفتم ش��هريورماه 
سال جاري بود كه دالر در كانال 10 هزار توماني 

به كار خود پايان داد. 
در اين مي��ان دالالن ارزي كه حس��ابي از اين 
رويكرد بان��ك مركزي و ورود رس��مي دالر به 
كانال 10 هزار تومان به شدت عصباني بودند، 
ادعا مي كردند كه »افت دالر ب��ه مرز پايين تر 

تله اي است كه نوسان گيران ارزي براي كسب 
س��ود در بازار په��ن كرده ان��د و همان طور كه 
حدود ۹ روز پيش قيمت ه��ا را از كف 10 هزار 
و 850 توماني باال كشيدند، حال نيز اين اتفاق 

خواهد افتاد.«
  دالر به كانال 9 هزار تومان مي رود

اما ثبت رك��ورد جديد كاهش قيم��ت در بازار 
ارز، معامله گران ارزي را نس��بت به افت بيشتر 
قيمت و ورود دالر به كانال ۹ هزار تومان اميدوار 
كرد. بر اساس تحليل نش��انه هاي بازار به نظر 
مي رسد كه دس��تيابي به اين رقم در بازار دالر 
دور از انتظار نباش��د؛ چراكه از يكسو تقاضاي 
زيادي در ب��ازار وجود ندارد و از س��وي ديگر، 
گشايش هاي جديد كه در حال رخ دادن است و 
اين دو موضوع مي تواند به افت بيشتر قيمت ها 
كمك كند. بر اين اس��اس يكي از نش��انه هاي 
مهم در اين خصوص آغاز همكاري دوباره بانك 
كونلون چين با ايران است. همچنين عبدالناصر 
همتي در جلسه اي با صاحبنظران اقتصادي، از 
بازگشت تدريجي ارز ناشي از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه 
به روند كاهش��ي قيم��ت ارز امي��دوارم با ارائه 
ارزهاي بيش��تر آنها در چرخه اقتصاد واردات 
موردنياز توليد كش��ور با نرخ هاي پايين تر ارز 
تأمين شود. همتي، آغاز به كار كانال هاي مالي 

ايران با چندين كشور و حذف دالر از تبادالت 
تجاري ايران با آن كش��ورها را اقدام مهمي در 
حوزه تحريم مالي اي��ران توصيف كرد و افزود: 
عماًل بين ايران و برخي از كشورها پيمان پولي 
دوجانبه ايجاد شده است و در آينده اين موضوع 

تقويت مي شود. 
رئيس كل بان��ك مركزي در ادام��ه به موضوع 
مداخله هدفمند و هوش��مندانه در ب��ازار ارز و 
همچنين تأمين نيازهاي ارزي توليدكنندگان 
و تأمي��ن كامل ني��از كاالهاي اساس��ي و دارو 

اشاره كرد. 
  دالرهاي بالشتي به بازار مي آيند

يكي ديگر از ش��اخصه هاي مهم ك��ه مي تواند 
نش��ان دهنده ادامه روند كاهش��ي دالر باشد، 
سرازير شدن دالرهاي بالشتي به بازار ارز است. 
دالرهايي كه توسط افراد عادي جامعه و با هدف 
كسب س��ود خريداري ش��ده و در يك شرايط 
نامطمئن و ب��دون هدف در من��ازل نگهداري 
مي شود. در همين ارتباط يك كارشناس بازار 
ارز به خبرنگار ما گفت كه عمده خريد اين نوع 
دالر در تابس��تان و در قيمت هاي بين ۹ تا 10 
هزار صورت گرفته و حاال اين دسته از مردم با 
مش��اهده ادامه كاهش ن��رخ ارز و ورود قيمت 
دالر به كانال 10 هزار تومان، از بيم از بين رفتن 
ارزش دارايي خود به بازار خواهند آمد و دارايي 

خود را به ريال تبديل خواهند كرد. 
اين كارشناس ارزي همچنين معتقد است كه 
با توجه به فرا رس��يدن روزهاي پاياني س��ال و 
افزايش ميزان ني��از به ريال ب��راي خريدهاي 
آخر سال كه با كاهش قدرت خريد مردم همراه 
شده، دارندگان ارز بالشتي بخشي از ارز خود را 
براي جبران قدرت خريدش��ان به ريال تبديل 

خواهند كرد. 
از اين رو همين دو عامل نيز در كنار ساير عوامل 
مي تواند به تسهيل مس��ير ورود دالر به كانال 

۹هزارتوماني كمك كند. 
  نگراني از افزايش مصارف ارزي 

در همي��ن حال اگرچ��ه كاهش ن��رخ ارز خبر 
خوشحال كننده اي براي مردم و فعاالن اقتصادي 
است، اما اين خبر يك نگراني مهم نيز مي تواند 
به همراه داش��ته باش��د. موضوع نگران كننده 
همزمان با كاه��ش نرخ ارز، احتم��ال افزايش 
مصارف ارزي در قالب واردات و تخصيص هاي 
غيرضروري است. اتفاقي كه مي تواند بار ديگر 
بحران ارزي را به كشور بازگرداند. از اين رو الزم 
است بانك مركزي در كنار تمامي تالش هايي 
كه براي كاه��ش نرخ ارز و احي��اي ارزش پول 
ملي مي كند، كنت��رل دقيقي نيز ب��ر موضوع 
تخصيص ارز براي واردات انجام دهد و همچنان 
سياست خريد و فروش هدفمند ارز را با جديت 

دنبال كند.
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بازگشت ارزهای بالشتی به بازار

عكس: رضا دهشيری / جوان

بازار در انتظار دالر 9 هزار توماني است

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

  وزير صنعت :خودروسازان بايد به تدريج  
قيمت ها را كاهش دهند

خودروها گران شدند که بعداً ارزان شوند! 
وزير صنعت و تجارت با تأكيد بر اينكه ب�ا افزايش 20درصدي قيمت 
خودرو موافقت نكرده ايم، گفت: دس�ت خودروس�ازان براي عرضه 
خودروهاي غيرمش�مول با قيمت ۵ درص�د كمتر از بازار باز اس�ت. 
س��رانجام بعد از گذش��ت چند روز، وزير صنعت و تجارت افزايش قيمت 
خودروها را پذيرفت، اما تأكيد كرد كه قرار است خودروسازان با افزايش 
توليد قيمت هاي��ي را كه گ��ران كرده اند، به تدريج كاه��ش دهند. حال 
اين س��ؤال مطرح اس��ت، با توجه به بدهي 8 هزار ميلي��اردي هر يك از 
خودروسازان و كاهش توليد در ماه هاي اخير، آيا با افزايش قيمت خودرو 
تا 5درصد كمتر از قيمت بازار آزاد مي توان انتظار داشت تا اين بنگاه هاي 
توليدي ظ��رف ماه هاي آينده قيمت ها را كاه��ش دهند ؟ افزايش قيمت 
خودرو با چراغ س��بز دولت و وزارت صنعت در حاليس��ت كه بسياري از 
توليد كنندگان قيمت هايشان را كاهش داده اند، اما خودروسازان به بهانه 
كنترل قيمت حاش��يه بازار به دنبال گراني قيمت ها هس��تند، به طوري 
كه اخيراً يكي از خودروس��ازان در پيش فروش اخي��ر خود قيمت برخي 

محصوالت خود را حتي تا 38 ميليون تومان افزايش داد. 
يك بام و دو هواي رضا رحماني در بخش خ��ودرو در هفته هاي اخير، از 
البي خودروس��ازان با وزير جديد حكاي��ت دارد، به طوري كه رحماني از 
يكسو تعيين قيمت را از اختيارات س��ازمان حمايت عنوان مي كند و از 
سوي ديگر به خودروسازان اين اختيار را مي دهد كه قيمت خودروهاي 
باالي ۴5 ميليون تومان را تا 5 درصد كمتر از قيمت بازار گران كنند. به 
گفته فعاالن بازار اين اظهارات متفاوت وزير صنعت نشان دهنده آنست 
كه وي براي حوزه مهم خودرو هيچ برنامه اي ندارد و تحت تأثير سخنان 
خودروسازان و ذينفعان اين صنعت است. روز گذشته رحماني در حاشيه 
مراسم تفاهم نامه ايجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن با سازمان برنامه 
و بودجه در جمع خبرنگاران در خص��وص تعيين تكليف قيمت خودرو 
اظهار داش��ت: قرار اس��ت قيمت هايي را كه در بازار تعيين ش��ده پايين 
بياوريم و اين مستلزم افزايش توليد است. اكنون توليد در دو خودروساز 
عمده به شدت پايين آ مده است و از اول سال حدوداً با افت توليد روبه رو 
شديم. وي گفت: در حال حاضر، قيمت گذاري خودرو به دو بخش تقسيم 
مي شود، خودروهاي مش��مول قيمت گذاري و خودروهايي كه مشمول 
نبودند. خودروس��ازها با يك برنامه در رابطه با خودروهايي كه مشمول 
قيمت گذاري نيستند، در حاشيه بازار به قيمت 5 درصد از پايين تر از نرخ 
بازار عرضه مي كنند و روند كاهشي قيمت ادامه خواهد يافت و از طرفي 
افزايش توليد دنبال مي شود تا رانت داللي ايجاد شده از بين برود و قيمت 
در حالت متعادل تري قرار بگيرد. رحماني در پاس��خ به اين سؤال كه به 
مفهوم اقتصادي بازار وجود ندارد و عرض��ه و تقاضا تعيين كننده قيمت 
نيستند، بنابراين چگونه مي توان توقع داش��ت 5 درصد كمتر از قيمت 
بازار خودرو عرضه كرد، گفت: اين خودروها مشمول قيمت گذاري شوراي 
رقابت نيستند و آنچه خودروهاي مشمول بودند، فرآيند ديگري دارند كه 

بايد در كارگروه تنظيم بازار تعيين شود. 
  افزايش 20 درصدي  هزينه هاي خودروسازان را نپذيرفتيم

وي در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه چه زماني قيم��ت خودروهاي 
مشمول قيمت گذاري ش��وراي رقابت تعيين تكليف خواهد شد، گفت: 
كارهاي كارشناسي آن در حال انجام است و يك جلسه نيز در كارگروه 
روي آن بحث شد و مجدداً بايد مباحث كارشناسي آن تمام شود، البته از 
خودروسازان برنامه جامعي خواستيم و بايد متعهد شوند خودروهايي كه 
پيش فروش شده عيناً بايد عمل شود، بحث قطعه سازي و اين صنعت مهم 
است و مطالبات آنها بايد پرداخت شود. دنبال اين هستيم كه نقدينگي 
خودروسازها از طرق مختلف به خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان 
و اموال غيرتوليدي تأمين شود بخش��ي را نيز از طريق تسهيالت بانكي 
تأمين كنيم.  وي با اشاره به اينكه خودروهاي زير ۴5 ميليون تومان تا 
دو هفته آينده تعيين تكليف مي شوند، افزود: اينگونه نيست كه هر آنچه  
آنها )خودروسازان( مي گويند پذيرفته شود، زيرا هزينه هاي مالي خود 
را باالي 20 درصد اعالم كردند، اما سازمان حمايت قطعاً آن را نپذيرفته 
اس��ت و گفته ش��د كه از محل بهره وري و اصالح فرآيندهاي مديريتي 
هزينه ها پايين بيايد. وظايفي كه در اختيارات خودش��ان اس��ت شروع 
كردند و بعضي بخش ها مانند قيمت گذاري تا يك يا دو هفته ديگر نهايي 
مي شود، البته بيشتر روي بسته جامع تأكيد داريم و از خودروسازان نيز 

تعهد خواستند تا تيراژ و كيفيت داخلي سازي را انجام دهند. 

 

رئيس اتحاديه امالك با بيان اينكه تالطم بازار 
مسكن ناشي از خريد و فروش سفته بازانه در 
حال فروكش است، گفت: معامالت در 1۸ روز 
ابتداي آذر 139۷ در كل كش�ور و شهر تهران 
به ترتيب كاهش 1۵ و ۶0 درصدي نشان مي دهد. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: از يك��م تا هجده��م آذرم��اه 13۹۷ بالغ بر 
2۷ ه��زار و ۶۴۹ قرارداد خريد و فروش مس��كن 
)مبايعه نامه( در كل كش��ور به امضا رس��يده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد كاهش 
يافته است. درخصوص اجاره نيز 22 هزار و 8۴2 
مورد قرارداد امضا ش��ده كه كاهش 13 درصدي 
اجاره نامه را نس��بت به آذرماه س��ال قبل نش��ان 

مي دهد. 
وي اف��زود: همچنين در ش��هر ته��ران معامالت 
مس��كن طي 18 روز ابتداي آذرماه 13۹۷ بالغ بر 
۴805 مورد بوده كه نس��بت به زمان مشابه سال 
قبل كاهش ۶0 درص��دي را نش��ان مي دهد. در 
همين مدت ۶۶2۴ مورد اجاره نامه در تهران امضا 
شده كه نشان از افت 1۷درصدي نسبت به آذرماه 

سال قبل دارد. 
خس��روي در تحليل ش��رايط فعلي بازار مسكن 
گفت: براي وضعيت فعلي از واژه كسادي استفاده 
مي كنم و ركود را قبول ندارم، زيرا ركود به معناي 

آن است كه هيچ معامله اي انجام نشود، در حالي كه 
هم اكنون خريد و فروش مسكن در جريان است، اما 
مهم ترين علت اينكه معامالت به طور محسوسي 
كاهش يافته به افزايش قيمت مسكن ناشي از رشد 
بازارهاي موازي و افزايش قيمت مصالح ساختماني 

مربوط مي شود. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران با بيان اينكه 
معتقدم تالطم بازار مسكن در حال فروكش است، 
تصريح كرد: اگر به تجربه سال 13۹1 دقت كنيم 
سه برابر شدن قيمت ارز به ايجاد شوك قيمتي و 
افت معامالت در بازار مس��كن منجر شد، اما بعد 
از مدتي وضع به حالت عادي برگش��ت. در حال 
حاضر نيز همان اتفاق تكرار شده و انتظار داريم در 

ماه هاي آينده اوضاع بهتر شود. 
وي ادام��ه داد: از انته��اي س��ال گذش��ته مردم 
س��پرده هاي خود را از بانك بيرون كشيدند و به 
خريد ارز، طال و مس��كن رو آوردند. در اين مقطع 
زماني برخي سرمايه گذاران به قصد فروش يا اجاره 
اقدام به خريد مسكن كردند، اما هم اكنون آن تب 
و تاب خوابيده و بازار ب��ه مصرف كنندگان واقعي 
رس��يده و پيش بيني اين اس��ت كه بازار ملك تا 
پايان سال به ثبات قيمتي برسد و احتمال افزايش 
قيمت ها بعيد است. س��پس متقاضيان واقعي به 

تدريج وارد بازار مسكن مي شوند. 

در م�ورد ش�رايط ب�ازار نف�ت ب�ا وزي�ر 
ان�رژي امري�كا گفت وگ�و ك�رده اس�ت. 
به گزارش رويترز، خالد الفالح، وزير انرژي عربستان 
گفت: در مورد شرايط بازار نفت با ريك پري، وزير 
انرژي امريكا در روز دوشنبه در ظهران گفت وگو 

كرده است. 
اين مالقات پس از آن اتفاق افتاد كه كش��ورهاي 
صادركننده نفت اوپك و غير عضو اوپك فشارهاي 
دونالد ترامپ را براي كاهش بيشتر قيمت نفت و 

پايين نياوردن توليد رد كردند. 

اوپك و متحدانش به رهبري روسيه در روز جمعه 
توافق كردند توليد نفت را 1/2 ميليون بشكه در روز 

از ماه ژانويه پايين بياورند. 
الفالح گف��ت: »ما همچنين در م��ورد تالش هاي 
عربستان براي توسعه تكنولوژي هاي كاهش توليد 
كربن، كارآمدي انرژي و فرصت هاي همكاري فني 
بين دو كشور صحبت كرديم«. سهيل المزروعي، 
وزي��ر ان��رژي ام��ارات در اظهار نظ��ري در مورد 
فش��ارهاي امريكا گفت: »اوپك از كسي دستور 

نمي گيرد. هر كشوري يك حق استقالل دارد.« 

فروکش تالطم بازار مسكن نزديك است

رئيس اتحاديه امالك:

  وزير انرژی عربستان:
 درباره در مورد بازار نفت با امريكا مذاکره کردم

   خبر

   جهان نما


