
مديرعام�ل س�ازمان مركزي تعاون روس�تايي 
ايران، از عرضه بيش از ۳ هزار تن محصول ذخيره 
ش�ده خرما در ايام ماه مبارك رمضان خبر داد. 
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني س��ازمان تعاون 
روستايي، حسين ش��يرزاد با تشريح اقدامات انجام 
شده توسط شبكه تعاوني هاي روستايي در چارچوب 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي، طي يك ماه اخير 
منتهي به ماه مبارك رمض��ان، در خصوص عرضه 
خرما در اين ايام گفت: هم اكنون بالغ بر 3 هزار تن 
خرماي ذخيره شده محصول س��ال قبل، شامل 2 
هزار و 500 تن خرماي مضافتي توليدي جيرفت و 
جنوب اس��تان كرمان و همچنين بيش از 500 تن 
خرماي استان بوش��هر همه روزه به صورت عمده و 
با 20 الي 25 درصد زير قيمت بازار توسط اتحاديه 
مركزي تعاون روستايي در حال عرضه به بازارهاي 

كشور است. 
وي در زمين��ه خريده��اي توافق��ي س��اير اقالم و 
محصوالت كش��اورزي افزود: با توجه به آغاز فصل 
برداشت س��ير در برخي اس��تان هاي كشور، برنامه 
خريد 5 هزار تن سير از كش��اورزان زنجان، همدان 
و اردبيل در دستور كار س��ازمان و اتحاديه مركزي 

تعاون روس��تايي كش��ور قرار گرفته كه در مقطع 
كنوني مقدار 2 هزار تن س��ير توليدي از كشاورزان 

استان هاي مذكور خريداري و ذخيره شده است. 
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران، 

ميزان خريد توافق��ي پياز از كش��اورزان جيرفت، 
جنوب كرمان و دزف��ول توس��ط اتحاديه مركزي 
تعاوني هاي روستايي و كش��اورزي را 2هزار و 200 
تن اعالم و خاطرنشان كرد: اين مقدار پياز خريداري 

شده با هدف تنظيم قيمت ها، به تدريج و متناسب 
با عالئم بازاري در حال عرض��ه به مردم عزيز بوده و 
برنامه خريد مازاد پياز توليدي كشاورزان همچنان 
جزو برنامه هاي اصلي شبكه تعاوني روستايي كشور 

قرار دارد. 
شيرزاد همچنين با اشاره به حدود 3 هزار تن خريد 
توافقي گوج��ه فرنگ��ي از كش��اورزان هرمزگان و 
جيرفت توسط ش��بكه تحت پوشش جهت تنظيم 
ب��ازار و جلوگيري از زي��ان توليدكنن��دگان اظهار 
داشت: از اين مقدار گوجه فرنگي نزديك به 2 هزار و 
500 تن آن جهت مصرف مستقيم و 500 تن براي 
صنايع تبديلي و كارخانجات رب س��ازي اختصاص 

يافته است. 
وي تأكيد كرد: بر اساس سياس��ت هاي اتخاذ شده 
توس��ط مديريت كنوني س��ازمان مرك��زي تعاون 
روستايي ايران مبني بر توس��عه خريدهاي توافقي 
و كش��اورزي قراردادي، از اين پس شاهد گسترش 
اقدامات شبكه تحت پوشش اين سازمان در عرصه 
تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي و تعادل بخشي 
ميان عرضه و تقاضاي ارقام پرمصرف مردم كش��ور 

خواهيم بود. 

مبادالت تج�اري كش�ور 1۳/5 درصد كاهش 
يافته و از س�وي ديگر دولتمردان ضمن ابراز 
عالق�ه براي توس�عه ص�ادرات،  نگ�ران فرار 
س�رمايه ها از مس�ير ص�ادرات هس�تند. در 
مقابل برخي صادركنندگان ب�ر اين باورند كه 
با فضاي فعلي س�امانه نيما صادركنندگان به 
نوعي يارانه به واردكنن�دگان مي دهند، زيرا 
آنها ارز خود را به س�امانه نيما مي دهند، ولي 
واردكنن�دگان با ارز ح�دود 10ه�زار توماني 
كاال وارد مي كنن�د و كاالهايش�ان را با قيمت 
ارز 16 هزار تومان�ي در بازارها مي فروش�ند. 
به گزارش »جوان« چهارمين جلس��ه ش��وراي 
راهبردي توس��عه صادرات غير نفتي كه با حضور 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران، فعاالن 
اقتصادي و معاون وزير اقتصادي برگزار ش��د به 
مسائل و مشكالت صادرات كاال و ارائه راه حل ها 

پرداخت. 
  كاه�ش 18 درص�دي ص�ادرات در 

فروردين ماه 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان 
مدير جلس��ه با تأكيد بر اهميت مديريت صحيح 
در سياست ها و برنامه هاي توسعه صادرات گفت: 
صادرات كل كش��ور در فروردين ماه 98 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به لحاظ ارزش 
18/3 درصد كاهش يافته كه البته به لحاظ وزني 
تغيير چنداني نداش��ته ايم و اين ارزش بر اساس 
توافق صادركنندگان در تعديل قيمت ارز كاالها 

بوده است. 
محمدرضا م��ودودي در تش��ريح آم��ار تجارت 
خارجي طي ماه فروردين افزود: صادرات كشور با 
احتساب پتروشيمي و ميعانات گازي 2 ميليارد و 
547 ميليون دالر بود كه بيشترين افت در حوزه 
ميعانات گازي با 21/7 درصد و سپس پتروشيمي 
و صنعت ب��وده، اما در عين حال رش��د صادرات 
محصوالت معدني با افزاي��ش 43 درصدي قابل 

توجه بوده است. 
وي افزود: مي��زان واردات در مدت مذكور حدود 
2/3 ميليارد دالر بود كه نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 7/7 درصد كاهش داشته است. 
تجارت كل كش��ور در فروردين ماه 98 نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 13/5 درصد كاهش 
داش��ته و همچنين تراز تجاري كش��ور با 213 

ميليارد دالر مثبت بوده است. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران با بيان 

اينكه عمده دليل افزاي��ش وزني صادرات اصالح 
قيم��ت پايه ص��ادرات بر اس��اس تواف��ق بخش 
خصوص��ي بوده، گف��ت: در ط��ول فروردين 98 
كش��ور چين با 711 ميليون دالر، عراق با 389 
ميليون دالر و جمهوري كره با 350 ميليون دالر، 

سه مقصد اول صادرات ايران بودند. 
مودودي در ادامه اين نشست با تأكيد بر اينكه در 
نيم قرن اخير نتوانستيم سياست ها و برنامه هاي 
توسعه صادرات را به خوبي مديريت كنيم، گفت: 
در فاصل��ه س��ال هاي 1338 ت��ا 1396 از محل 
صادرات 2هزار و 40 ميليارد دالر درآمد كس��ب 
كرده ايم كه اگ��ر 10 درصد از اي��ن ميزان براي 
توليدات صادراتي سرمايه گذاري مي شد، امروز 
س��هم صادرات غيرنفت��ي رقمي بي��ش از 100 
ميلي��ارد دالر فعلي مي بود، اما متأس��فانه از اين 
رق��م، بيش از ه��زار و 700 ميلي��ارد دالر صرف 
واردات شد كه فرصت توسعه صنعتي و صادراتي 

را از ايران دريغ نمود. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران با بيان 
اينكه بر اساس مصوبات ش��وراي عالي صادرات 
غيرنفتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
فرمانده جنگ اقتصاد مقاومتي معرفي شده است، 
افزود: بسته حمايتي س��ال 98 به گونه اي تدوين 
خواهد شد كه صرفاً شامل مشوق هاي صادراتي 
نبوده و بخشي از اقدامات حمايتي غير مالي نيز به 

آن افزوده مي شود. 
همچنين در اين جلسه دكتراحمد مهدوي، دبير 
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروش��يمي 
گفت: چرا بايد صادر كنندگان ارز خود را با قيمت 
در حدود 10 هزار تومان به سامانه نيما بدهند و در 
اختيار واردكنندگاني قرار دهند كه كاالهايشان را 

با ارز 15 هزار توماني به بازار عرضه مي كنند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه صادركنن��دگان نباي��د به 
واردكنندگان يارانه بدهن��د و صادركنندگان از 
روش فعلي شاكي هستند، گفت: در روش موجود 
رانت بزرگي براي واردكنندگان ايجاد مي ش��ود 
و به ج��اي افزايش صادرات تقاضا ب��راي واردات 

زياد مي شود. 
مهدوي در ادامه بر ناكارآمدي بازار ثانويه ) نيما ( 
تأكيد كرد و گفت: بخش خصوصي به تخصيص 
ارزه��اي 4200 توماني براي كاالهاي اساس��ي 
كاري ندارد، اما در س��اير كاالها بايد سامانه نيما 
اصالح ش��ود، زيرا وقتي فاصله ارزهاي دستوري 
زياد مي شود، از اين س��و براي عده اي رانت ايجاد 

مي كند و از س��وي ديگ��ر تقاضا ب��راي ارز را باال 
مي برد، در حالي كه عرضه ارزه��اي صادراتي در 

روش فعلي محدود شده است. 
وي با بيان اينك��ه بس��ياري از صادركنندگان با 
وضعيت موجود معتقدند ك��ه صادر نكردن بهتر 
است، گفت: امروز اگر كسي مي خواهد در حوزه 

تجارت پولدار شود فقط بايد واردات كند. 
 بخ�ش خصوص�ي و دولت به هم راس�ت 

نمي گويند
همچني��ن در اين نشس��ت مرتضي س��لطاني، 
صادركنن��ده نمون��ه مواد غذايي گف��ت: بخش 
خصوصي و دولت به هم اعتماد ندارند و به يكديگر 
راس��ت نمي گويند و ما س��ال ها در دور تسلسل 

بي اعتمادي به سر مي بريم. 
 وي با اش��اره به وجود جنگ اقتصادي جدي در 
شرايط حال حاضر ادامه داد: در چنين شرايطي 
شفافيت و رفع بي اعتمادي بايد در دستور كار دو 
طرف قرار بگيرد، لذا باي��د يك گفتمان صادقانه 

بين اين دو بخش شكل بگيرد. 
س��لطاني گفت: به عن��وان مثال ظرفي��ت توليد 
ماكاروني بيش از دو برابر توليد فعلي است، ولي 
با تصميمي كه يك شبه گرفته شد، قيمت ها باال 
رفت هر چند كه نمايندگان دولت هم حق دارند 
زيرا بايد از خزانه و اموال بيت المال صيانت كنند. 
 تجرب�ه ۴ جه�ش ارزي و تورم هاي پس 

از آن
رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه 
گفت: تجارب جهش هاي ارزي كشور طي چهار 
دهه گذشته نشان مي دهد كه قيمت ها بعد از هر 
جهش ارزي بعد از س��ال خود را با قيمت جديد 

ارزي تعديل مي كنند. 
محس��ن جالل پور اف��زود: كش��ورمان در چهار 
دهه گذش��ته، چهار  جهش بزرگ را در نرخ ارز 
تجربه كرده است كه به داليل مختلفي از جمله 
بدهي هاي ارزي كشور پس از جنگ تحميلي، افت 
قيمت نفت در بازار جهاني و تحريم ها بوده است. 
وي گفت: نخس��تين جهش ارز ط��ي اين مدت 
مربوط به س��ال هاي 72 تا 74 اس��ت كه در اين 
مدت، نرخ ارز از 161 تومان به 418 تومان رسيد 
و اين يعني رشد 159 درصدي قيمت ارز كه در 
خصوص چرايي اين جهش گفته شد كه به دليل 
بدهي هاي ارزي كشور در دوران جنگ تحميلي 

رخ داده است. 
رئيس دور هش��تم اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: 

دومين جه��ش ارزي در چهار دهه گذش��ته نيز 
كه به دليل افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
تجربه شد، در سال هاي 76 و 77 رخ داد كه نرخ 
ارز از 483 تومان، رشدي 89 درصدي را رقم زد. 
وي با اش��اره به وقوع س��ومين جه��ش ارزي در 
سال هاي آخر دولت دهم به دليل اعمال تحريم ها 
عليه ايران گفت: در س��ومين جهش ارزي كه در 
سال 91 رخ داد، نرخ ارز از هزار و 252 تومان به 
3 هزار و 698 تومان جهش يافت و رش��د 195 
درصدي را در نرخ ارز به دليل تحريم هايي كه عليه 

كشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد. 
جالل پور اف��زود: چهارمين جهش ارزي كش��ور 
در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از 3 هزار و 983 
تومان به يكباره به 13 هزار و 500 تومان رس��يد 
و در ادام��ه هم رش��د قيمت ن��رخ ارز به صورت 
تدريجي ادامه داش��ت ك��ه اين جه��ش ارزي، 
توانست رش��د 235 درصدي نرخ ارز را در سال 

97 ثبت كند. 
رئيس انجمن پسته ايران در ادامه با هشدار نسبت 
به افزايش قيم��ت كاالها در س��ال جاري گفت: 
تجربه اين جهش هاي ارزي در چهار دهه گذشته 
نشان مي دهد كه در هر دوره، طي دو سال قيمت 
متوس��ط كاالها، خودش را با قيمت ارز متعادل 
مي كرد و معموالً متوسط سبد كاال مطابق نرخ ارز 
افزايش مي يافت، ولي پس از رشد 235 درصدي 
نرخ ارز در سال گذشته - گرچه برخي كاالها به 
اين ميزان و برخي كاالهاي ديگر بيش از اين رقم 
افزايش قيمت داش��ته اند- ولي قيمت متوس��ط 
سبد كاال در س��ال 97، 60 درصد افزايش يافته 
و اين يعني ممكن اس��ت ش��اهد افزايش بيشتر 
قيمت در برخي كاالها در س��ال جاري باشيم كه 

قيمت هايشان تعديل نشده است. 
جالل پور با بيان اينكه بانك مركزي به اين نتيجه 
رسيده كه س��امانه نيما كارآمدي الزم را ندارد، 
گفت: گرچه ما شاهد نتايج خوبي در جلسات اخير 
بوديم و امروز بانك مركزي به اين نقطه رسيده كه 
ادامه روند فعلي، امكانپذير نيس��ت و حتي اعالم 
كردند كه صادركنندگان خش��كبار ديگر نيازي 
نيس��ت تا ارز صادراتي خود را به س��امانه نيما و 
س��نا بدهند و تعدادي صرافي براي عرضه ارز به 
ما معرفي كرده اند، ولي چه كسي پاسخگوي 14 
ماه توقف صادرات توسط صادركنندگان واقعي و 

ظهور صادركنندگان صوري است؟ 
رش�د ۴/5 برابر نقدينگ�ي در دولت هاي 

يازدهم و دوازدهم
رئيس اتاق بازرگاني كرمان با اشاره به مشكالت 
اقتصادي كش��ور و رش��د نقدينگي در سال هاي 
اخير گفت: زماني كه دول��ت تدبير و اميد، دولت 
دهم را تحويل گرفت، ميزان نقدينگي در كشور 
480 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب دالر 
3 هزار توماني آن زمان، چي��زي در حدود 160 
ميليارد دالر بود، ولي در هفته گذشته اعالم شد 
كه نقدينگي كشور به 2 هزار و 100 هزار ميليارد 
تومان رسيده است و با احتس��اب دالر با قيمت 
امروز، مي ش��ود كمتر از 160 ميليارد دالر؛ اين 
يعني س��هم ما در اقتصاد دنيا كاهش يافته و ما 

نتوانسته ايم چيزي را توليد كنيم. 
 نگران فرار سرمايه هستيم

در ادام��ه دكتر امير باق��ري، معاون بان��ك، بيمه و 
ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد پس از استماع 
س��خنان صادر كنندگان گفت: در مقطع كنوني با 
اشاره به لزوم تخصيص ارز يارانه اي به 25 قلم كاال با 
ارز 4200 توماني از صادركنندگان خواست تا درباره 
ماهيت جديد يا حتي حذف س��امانه نيما تصميات 

خود را پس از بررسي در جلسه بعد اعالم كنند. 
باقري با اش��اره به اهميت جلوگي��ري از خروج 
سرمايه ها گفت: طرحي كه در اين شوراي عالي 
طراحي خواهد شد، بايد درباره خروج سرمايه و در 
عين حال كنترل قيمت ارز نيز مالحظات جدي 

را لحاظ كنند. 
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سامانه نیما صادرکننده صوری تولید کرده است
گزارش »جوان« از چهارمين جلسه شوراي عالي صادرات 

يارانه سنگين صادركنندگان  به واردكنندگان گران فروش را متوقف كنيد

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

توزيع ۳ هزار تن خرما براي تنظيم بازار ماه رمضان
   خبر

 تحرکات پشت پرده واگذاري 
يك شرکت دولتي 

عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكري به وزير اقتصاد خواستار 
شفاف سازي در واگذاري شركت دولتي صنايع پتروشيمي ايران شد. 
به گزارش تس��نيم، حس��ينعلي حاجي دليگاني در تذكري خطاب به 
وزير اقتصاد خواستار شفاف سازي درخصوص واگذاري شركت صنايع 
شيميايي ايران شد. ظاهراً شركت صنايع ش��يميايي ايران در ليست 
واگذاري به بخش خصوصي نيست، ولي در عمل برنامه واگذاري آن را 
آن هم با شرايط مبهم دنبال مي كنند. حاجي دليگاني در تذكري به وزير 
اقتصاد علت اين پنهان كاري و اظهارات غير واقعي را جويا شده است. 
وي تأكيد كرده منافع چه كس��اني در واگذاري اين شركت حساس و 
استراتژيك وجود دارد. متن كامل اين تذكر كه در آن به نحوه واگذاري 

پتروشيمي بيستون نيز اشاره شده در ادامه قابل مشاهده است. 

افزايش صادرات گاز به عراق و تمايل ترك ها 
براي تمديد قرارداد

 در ماه ه�اي پيش رو ص�ادرات گاز اي�ران به عراق ب�ه ۴0 ميليون 
مترمكع�ب در روز خواهد رس�يد كه اي�ن مقدار مجم�وع حجم 
ص�ادرات در قال�ب دو ق�رارداد ب�ا مقصد بغ�داد و بصره اس�ت. 
حسن منتظر تربتي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفت وگو با 
تسنيم اظهار داشت: حجم صادرات گاز ايران به عراق مرتب در حال 
افزايش است و در حال رسيدن به س��قف قرارداد است. پيش بيني 
مي كنيم در ماه هاي آينده كه اوج گرماي تابستان را داريم و مصرف 
برق عراق افزايش مي يابد، ص��ادرات گاز ايران به عراق افزايش پيدا 

كند. 
معاون وزي��ر نفت با بيان اينك��ه »در ماه هاي پي��ش رو صادرات گاز 
ايران به عراق به 40 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد«، گفت: 
اين مقدار مجموع حجم ص��ادرات در قالب دو قرارداد با مقصد بغداد 

و بصره است. 
منتظر تربتي در خصوص وضعيت قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه 
گفت: اجراي اين قرارداد بر اساس مفاد آن در حال انجام و پيگيري است 

و هيچ مشكلي براي صادرات گاز به تركيه نداريم. 
وي ادامه داد: در قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه ديده شده كه براي 
تمديد آن، در پنج س��ال آخر دو طرف وارد مذاكرات شوند كه بر اين 
اس��اس از س��ال آينده به طور جدي بحث تمديد قرارداد صادرات گاز 

ايران به تركيه مطرح و پيگيري مي شود. 
مديرعامل شركت ملي گاز ايران تصريح كرد: صحبت هايي كه تاكنون 
مطرح شده بر اين منوال اس��ت كه تركيه خواهان تمديد اين قرارداد 
است و ايران نيز مشكلي براي تمديد اين قرارداد ندارد و آماده است كه 

گاز مورد نياز اين كشور همسايه را تأمين كند. 
معاون وزير نفت همچنين در خصوص صادرات گاز ايران به پاكستان 
گفت: ما اميدواريم كه پاكستان متقاعد شده باشد كه احداث خط لوله 
صادراتي در خاك اين كشور را دنبال كند. خريد گاز از ايران، راهكاري 

مطمئن براي تأمين انرژي پاكستان خواهد بود. 

 میزان ارز ۴۲۰۰ توماني  تخصیص يافته
 به کاالهاي اساسي در  سال گذشته

از ابت�داي س�ال 1۳97 ت�ا ۴ اس�فندماه 1۳97، ح�دود 
8/۳ ميلي�ارد دالر ارز ترجيح�ي باب�ت واردات كااله�اي 
اساس�ي مصرف�ي و نهاده ه�اي دام�ي اختص�اص يافت�ه 
و  ذرت  واردات  باب�ت  دالر  ميلي�ارد   1 /9 ح�دود  ك�ه 
ح�دود 1/5 ميلي�ارد دالر باب�ت واردات برن�ج ب�وده اس�ت. 
به گ��زارش فارس، مي��زان ارز ترجيحي اختصاص يافت��ه به واردات 
كاالهاي اساس��ي مصرفي و نهاده هاي دامي از ابتداي سال 1397 تا 
4 اسفندماه 1397، حدود 8 ميليارد و 297 ميليون دالر بوده است. 
براساس آمارهاي منتشر ش��ده در گزارش جديد مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره ارز ترجيحي، در دوره زماني مورد اش��اره، مجموعاً 3 
ميليارد و 536 ميليون دالر ارز ترجيحي )4200 توماني( بابت واردات 
كاالهاي اساسي مصرفي شامل برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن 

خام، گوسفند و گاو زنده اختصاص يافته است. 
همچنين در اين دوره زماني، مجموعاً 4 ميليارد و 761 ميليون دالر ارز 
ترجيحي بابت واردات كاالهاي اساسي نهاده  هاي دامي شامل كنجاله 

سويا، ذرت، جو و دانه سويا اختصاص يافته است. 
براس��اس اين گزارش، كل ارز ترجيحي تخصيص يافت��ه به كاالهاي 
اساسي )بجز دارو( از ابتداي سال 1397 تا 4 اسفندماه 1397، معادل 

10 ميليارد و 642 ميليون دالر بوده است. 

افزايش قیمت طال و سكه
رئيس كميسيون تخصصي طال و جواهر از افزايش قيمت ارز و سكه 

در بازار خبر داد.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما گفت: امروز 
در بازار شاهد افزايش قيمت هاي سكه و طال بوديم كه ناشي از افزايش 

قيمت ها در بازار جهاني است. 
وي گفت: هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 5 ميليون و 100 
هزار تومان و س��كه طرح قديم 4 ميليون و 920 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 850 هزارتومان 
و س��كه يك گرمي نيز يك ميليون و 20 هزار تومان به فروش رسيده 
است. وي گفت: روز گذش��ته هر انس طال در بازار هاي جهاني 1298 
دالر معامله شده است. هر گرم طالي 18 عيار نيز 464 هزار 500 تومان 

به فروش رسيده است. 
 

 امريكا ۴ شرکت چیني مرتبط با ايران را
 تحريم کرد

 ش�ش ش�ركت چيني از ص�ادرات محص�والت فناوري با منش�أ 
امريكا ممنوع ش�دند كه چهار تا از اين ش�ركت ها مرتبط با ايران 
بوده اند  و ادعا ش�ده ب�ه اي�ران كاال و خدم�ات ص�ادر كرد ه اند. 
به گزارش رويترز، وزارت بازرگاني  امريكا در بيانيه اي اعالم كرد: چهار 
ش��ركت چيني كه در هنگ كنگ هم دفتر دارند ت��الش مي كردند تا 

كاالهاي با منشأ امريكا را براي حمايت از ايران صادر كنند. 
اين بيانيه مدعي شده اس��ت كه حمايت هاي اين شركت در راستاي 
ساخت سالح هاي مخرب ايران استفاده مي ش��ده و ناقض برنامه هاي 

تحريم امريكا عليه ايران است. 
وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرده كه دو شركت چيني ديگر هم به دليل 
صادرات به شركت ها و سازمان هاي وابسته به »سالح هاي آزاد مردمي« 
به فهرست شركت هاي تحريمي اضافه ش��ده ا ند. ممنوعيت صادرات 
پس از آن اعالم شد كه جنگ تجاري امريكا و چين در روزهاي گذشته 

افزايش بيشتري يافته است.
  امريكا روي 200 ميليارد دالر كاالي چيني تعرفه را از 10 به 25 درصد 
افزايش داده و چين ه��م روي 60 ميلي��ارد دالر كاالي امريكا تعرفه 
گذاشته اس��ت. وزارت بازرگاني امريكا گفته است كه ما نمي توانيم به 

چيني ها اجازه دهيم كه امنيت ملي امريكا را تضعيف كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران


