
ب�ر اس�اس آم�ار س�ازمان برنام�ه و بودجه 
كش�ور، س�هم آب بها در س�بد خانوار كم تر 
از ني�م  درصد اس�ت و در نتيجه ش�هروندان 
براي استفاده از تجهيزات كم مصرف ترغيب 
نمي ش�وند و مناب�ع مال�ي انج�ام پروژه هاي 
مديريت مصرف آب هم تأمين نخواهد ش�د. 
به گزارش ايسنا، قيمت ها در دولت دهم تثبيت و 
در دولت يازدهم نيز هر چند اندك افزايش پيدا 
كرد، اما به اعتقاد برخي كارشناسان، از آنچه قانون 
پيش بيني كرده، بسيار كمتر بود و نتيجه اين شد 
كه با وجود قيمت تمام شده معادل ۱۲۰ تومان، 
برق ۶۶ تومان و در آب با وجود قيمت تمام  شده 
هزار تومان، اي��ن كاال ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه 
ش��ود، يعني تنها ۵۰ درصد از هزينه ها توس��ط 

وزارت نيرو دريافت مي شود. 
اين در شرايطي است كه ميزان افزايش هزينه هاي 
آب و برق بسيار كم تر از متوس��ط نرخ تورم اين 
سال ها بوده، يعني آهنگ افزايش قيمت در ساير 
كاالها و خدمات بس��يار باالتر از افزايش قيمت 
در آب و برق بوده اس��ت، در دولت فعلي نيز، در 
ارديبهشت ماه سال گذش��ته، تعرفه آب و برق 7 
درصد افزايش يافت، اما به گفته تحليلگران، اين 
رقم نيز نتوانسته فاصله قيمت تمام شده و آنچه از 

مشتركان اخذ مي شود را پر كند. 
از س��وي ديگر همچني��ن مصوبه دول��ت درباره 
»افزايش بهاي آب و برق از ابتداي ارديبهش��ت 
س��ال ۱۳۹۸« ابالغ شده كه بر اس��اس آن قرار 
شد بهاي آب ش��رب و برق از ابتداي ارديبهشت 
سال جاري ساالنه به ميزان 7درصد افزايش يابد. 

با تمام اين اوصاف، كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه واقعي شدن تعرفه هاي آب در كاهش مصرف 
سرانه آب بسيار مهم است. بر اساس آمار سازمان 
برنامه كشور سهم آب بها در س��بد خانوار كم تر 
از نيم درصد اس��ت، در نتيجه ش��هروندان براي 
استفاده از تجهيزات كم مصرف ترغيب نمي شوند 
و منابع مالي انجام پروژه هاي مديريت مصرف آب 

تأمين نمي شود. 
در اين باره، مديرعامل آبفاي جنوب شرقي استان 
تهران با بيان اينكه س��رانه مصرف آب در حوزه 
ش��هرهاي جنوب ش��رقي اس��تان تهران، كمتر 
از ۲۰۰ ليتر در ش��بانه روز اس��ت، اظهار كرد: در 

حالي كه طبق اس��تانداردي كه از سوي شركت 
مهندسي آبفاي كشور اعالم شده، سرانه مصرف 
خانگي ۱۸۰ ليتر در شبانه روز و در مصوبه هيئت 
وزيران براي ش��رايط خش��ك و تغيير اقليم در 
شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ۱۰۵ ليتر 

در شبانه روز در نظر گرفته شده است. 
عليرضا كارگري با تأكيد بر اينكه با اين ش��رايط 
بايد به س��مت اص��الح مصرف به س��وي الگوي 
اس��تاندارد برويم، گفت: بايد عدد كم تر از ۲۰۰ 
ليتر را به ۱۵۰ ليتر در شبانه روز و در مرحله بعدي 

به ۱۰۵ ليتر در شبانه روز برسانيم. 
از س��وي ديگر بنا بر اعالم شركت آب و فاضالب 

اس��تان تهران، در مناطقي كه در حاشيه حوزه 
خدمات شهري هس��تند، انشعاب هاي غيرمجاز 
مديريت ش��ده و انش��عاب هاي غيرمجازي كه 
در خ��ارج از مح��دوده پوش��ش ش��ركت و در 
حوزه خط��وط آب خام بوده اند ب��ا هماهنگي با 
فرمانداري ها و دادگس��تري جمع آوري ش��ده 

است. 
همچنين در سال گذش��ته ۳ هزار و ۶۰۰ رشته 
انش��عاب غيرمجاز شناس��ايي ش��ده كه تنها در 
۱۰۰ مورد آن نياز ش��د از ظرفيت ه��اي قانوني 
استفاده ش��ود و ۳ هزار و ۵۰۰ مورد با استفاده از 
ظرفيت هاي محلي حل و به انش��عاب هاي مجاز 

بدل شدند. 
بر اين اساس با توجه به اينكه در شرايط موجود 
۴۰ درصد از هزار و ۴۰۰ كيلومتر شبكه توزيع آب 
در آبفاي جنوب شرقي اس��تان تهران به اصالح 
نياز دارد، به گفته مديرعامل آبفاي جنوب شرقي 
اس��تان تهران، بازسازي ش��بكه هاي توزيع آب، 
نه تنها پاشنه آشيل شهرهاي جنوب شرقي استان 
تهران اس��ت، بلكه در بسياري از شهرهاي كشور 

وضعيت همين گونه است. 
در ايران بيش ترين لوله هايي كه در ش��بكه هاي 
توزيع آب ش��هري اس��تفاده مي ش��ود از جنس 
پلي اتيل��ن و ميانگين عم��ر آنها در تأسيس��ات 
۲۰ سال اس��ت كه براي حفظ ش��رايط موجود 
شبكه هاي توزيع آب، بايد ساالنه حدود ۵ درصد 
از آنها اصالح شود كه به گفته مسئوالن مربوطه، 
با توجه به پايين  بودن قيمت آب بها براي اين كار 

محدوديت منابع مالي وجود دارد. 

ضع�ف عملك�ردي وزي�ر نف�ت و افزاي�ش 
انتقاده�ا نس�بت ب�ه ك�م كاري وزارت 
نف�ت،  ص�ادرات  تثبي�ت  ب�راي  نف�ت 
اس�تيضاح وي را در مجل�س كلي�د زد. 
 چن��دي پيش بود ك��ه ع��زت اهلل ضرغامي در 
توييتي نوش��ت وزير نف��ت از اقدامات قضايي 
واهمه دارد و ب��ه همين دليل ب��راي دور زدن 
تحريم ها انگيزه اي ن��دارد. او در توييت خود از 
عدم آرايش جنگي وزارت نفت نوشت تا با حمله 
و هجمه طرفداران دولت مواجه ش��ود. پس از 
اين توييت بود كه براي نخستين بار، وزير نفت 
به جاي روابط عمومي خود دست به قلم برد و به 
ضرغامي نوشت كه وزارت نفت يك سال است 

كه آرايش جنگي به خود گرفته است. 
با اين وجود، اشاره دقيقي كه ضرغامي و برخي 
سياسيون به كم كاري وزارت نفت براي دور زدن 
تحريم داشتند، موجب شده است كه زمزمه ها 
براي بركناري بيژن زنگنه جدي شود، كما اينكه 
شنيده شده وي گفته اس��ت نمي تواند در اين 

شرايط كار كند. 

كاهش ص��ادرات نفت كش��ور، باندب��ازي در 
انتصاب��ات، افزاي��ش حق��وق برخ��ي مديران 
نفتي، از دس��ت دادن بازارهاي گازي، افزايش 
مصرف بنزين، بي توجهي به حوزه پااليش��ي، 
تش��ديد افت توليد طبيعي مخازن، اشتباهات 
اس��تراتژيك در تصميم گيري هاي بين المللي 
بخش��ي از داليلي اس��ت كه وزير نف��ت را به 
استيضاح نزديك كرده است. اين داليل را بايد 
در كنار نامه سال گذشته بيش از 7۰ نماينده 
مجلس خطاب به روحان��ي ديد كه در آن نامه 
بخشي از عملكرد عجيب زنگنه مورد اشاره قرار 
گرفته و از رئيس جمهور خواسته شده بود براي 
جلوگيري از ضررهاي بيش��تر ف��رد ديگري را 

راهي وزارت نفت كند. 
آن نامه با واكنش تند وزير نفت مواجه ش��د و 
وي را عصب��ي كرد. حمالت وي و رس��انه هاي 
وابس��ته اش به مجل��س و نماين��دگان با اين 
كليد واژه كه شاهد ضعيف ترين مجلس هستيم 
ش��ديدتر ش��د، اما امروز كه روحاني همكاري 
خود را با زنگنه قطع نكرده، نمايندگان به فكر 

استيضاح افتاده اند. 
نكته جالب در اين باره آن اس��ت ك��ه مدافعان 
سرس��خت زنگنه در مجلس، از عزم خود براي 
اس��تيضاح وزير نفت گفته اند. به عنوان نمونه 
عبدالحميد خدري، نماينده مردم بوش��هر در 
مجلس شوراي اس��المي با اش��اره به موضوع 
اس��تيضاح وزير نفت گفت: زنگنه مرد ميدان 
جنگ و تحريم نيست و نه تنها او بلكه تعدادي 

ديگر از وزرا هم اينگونه فكر نمي كنند. 
وي افزود: بنده قطعاً درخواست استيضاح آقاي 
زنگنه را امضا مي كنم. نماينده مردم بوشهر در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: زنگنه مي ت�وانست 
با برخي اقدامات و كارها از خام فروش��ي نفت 
جلوگيري ك��رده و مانع از قط��ع ارتباط تعداد 
زيادي از كشورهاي شرقي و خريداران سنتي 
كه نفت و گاز ايران را مي خريدند مي شد، ضمن 
اينكه متأس��فانه روابط نفت��ي و گازي ايران با 
كشورهاي همسايه از سوي زنگنه با بي محلي 

مواجه و قطع شده است. 
ديگر عضو كميس��يون ان��رژي مجلس گفت: 

اس��تيضاح بيژن نامدار زنگنه، وزي��ر نفت را به 
دليل عملك��رد ضعيفش به جري��ان انداخته و 

هفته آينده امضاهاي آن را تكميل مي كنيم. 
هدايت اهلل خادمي با اش��اره به عملكرد ضعيف 
وزير نفت در دوره هاي مختلف مديريتي گفت: 
به دليل ضعف عملكرد زنگنه طرح استيضاح وي 
را آماده كرده ايم، زيرا معتقديم وي مرد روزهاي 
س��خت در وزارت نفت نيس��ت و توان آرايش 
جنگي در هنگام تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
ايران را ندارد. استيضاح زنگنه را در هفته بعد به 
جريان مي اندازيم كه حتماً ب��ا اقبال ويژه اي از 

سوي نمايندگان مواجه خواهد شد. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بنده��اي مختل��ف اس��تيضاح و موارد 
تخلف��ات و عملكرده��اي منفي وزي��ر نفت را 
استخراج كرده ايم و امضاهاي نمايندگان را در 

اين خصوص جمع آوري خواهيم كرد. 
  چه سرانجامي در كار است؟

موض��وع اس��تيضاح وزي��ر نفت اين ب��ار كمي 
جدي تر از گذشته مطرح است، چراكه بسياري 
از كارشناسان و چهره هاي تأثيرگذار سياسي به 
اين جمع بندي رسيده اند كه با مدل فكري حاكم 
بر وزارت نفت نمي توان به جنگ تحريم ها رفت، 
زيرا اين تفكر هرگونه فروش نفت غيررس��مي 
را »قاچاق نفت« مي دان��د و حاضر به دور زدن 
نيست؛ اطالق قاچاق به دور زدن تحريم همان 
واژه اي اس��ت كه امريكايي ها براي ايران به كار 
مي برن��د و متأس��فانه در وزارت نفت اين تفكر 
حاكم شده است،  درس��ت برخالف دوره هاي 
گذشته كه براي تثبيت و افزايش ميزان فروش 
نفت در زمان تحريم ها، از همه توان و ابزار براي 

سرپا ماندن اقتصاد كشور بهره گرفته شد. 
با اين وجود براي استيضاح وزير نفت كه داليل 
منطقي و مختلفي را در پي دارد راه زيادي باقي 
مانده است؛ اين چندمين باري است كه موضوع 
استيضاح زنگنه مطرح شده است، اما نمايندگان 
به خوب��ي مي دانند براي موفق ش��دن با موانع 

محكم مواجه هستند.
به هر صورت، بايد منتظر بود ابتدا تعداد امضاها 
براي استيضاح زنگنه مشخص شود و در مرحله 
بعد، نوع بازي اس��ت كه دولت و مجلس  براي 
ماندن يا نماندن زنگنه انتخاب مي كنند. البته 
كساني كه موافق ماندن زنگنه در نفت هستند 
از اين امتياز برخوردار خواهن��د بود كه پس از 
پايان دوره نمايندگي خود، اس��تخدام وزارت 

نفت شوند!
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زنگ استيضاح نفتي
طرفداران و هواخواهان سنتي وزير نفت هم از لزوم استيضاح مي گويند و آماده امضايش هستند!

وحیدحاجیپور
گزارشیک

سهم نيم درصدي آب بها در سبد خانوار

سايه سنگين بازار متشكل ارزي بر سر دالالن
زمزمه ه�اي راه ان�دازي ب�ازار متش�كل ارزي كاف�ي ب�ود 
ت�ا دالالن ه�ر روز س�ايه س�نگين آن را ب�ر س�ر معامالت 
خود حس كنن�د؛ موضوع�ي كه مي ت�وان آن را ب�ه صورت 
واض�ح در مكالم�ات و م�راودات معامله گ�ران فردايي ديد. 
به گزارش مه��ر، نگراني دالالن از راه اندازي بازار متش��كل ارزي 
موجب شده آنها به هم گروهان خود توصيه كنند كه با احتياط پا 
در راه خريد و فروش هاي ارز با قيمت هاي بي ثبات كنوني بگذارند. 
آنها بر اين باورند كه هر لحظه ممكن اس��ت بازار متش��كل ارزي 
راه اندازي شده و جو رواني آن، بسياري از خريدارها و فروشندگان 

كالن را متأثر كند. 
 اين جو تا جايي پيش رفته كه رؤس��اي كانال هاي داللي ارز، به 
معامله گراني كه سابقه چنداني در خريد و فروش و معامالت ارزي 
نداشته يا مي خواهند سرمايه اندكي را وارد اين بازار كنند، توصيه 
مي كنند كه كل سرمايه را وارد نكنند و نيمي از آن را در اين بازار به 

كار گيرند؛ چراكه با راه اندازي بازار متشكل ارزي مشخص نيست 
كه چه اتفاقي رخ خواهد داد.  

اكنون توپ تشكيل بازار متش��كل ارزي در زمين »شركت بازار 
متشكل ارزي« است؛ شركتي كه با سهامداري فرابورس و چندين 
نهاد ديگر تشكيل شده است تا زمينه را براي شكل گيري قانوني 
فرآين��د نقش آفريني بازار متش��كل ارزي فراهم كن��د. به گفته 
عبدالناصر همت��ي، رئيس كل بانك مركزي، سياس��تگذار ارزي 
كشور هر آنچه الزم بوده در مورد راه اندازي و ايجاد بازار متشكل 
ارزي انجام داده و از اينجا به بع��د، كار در حوزه هيئت مديره اين 

بازار پيگيري خواهد شد.  
همتي اعالم ك��رده كه بازار متش��كل ارزي محلي اس��ت كه 
مي توان در قالب آن، نرخ اس��كناس ارز را هم بر اساس منطق 
عرضه و تقاضا و نه به صورت صوري، تعيين ك��رد و از مزاياي 

آن بهره مند شد.  

محمود شكس��ته بند، مديرعامل بازار متشكل ارزي نيز در رابطه 
با آخرين وضعيت راه اندازي بازار متشكل ارزي گفته است: تمام 
مراحل ثبت شركت در سامانه ثبت شركت ها انجام شده و كار وارد 
فاز عملياتي شده است؛ كارهاي كارشناسي، برنامه هاي نرم افزاري 
و سيس��تم هاي موردنياز اين بازار نيز در ح��ال طراحي و تدوين 
است و به طور مرتب هيئت مديره شركت، جلسات مستمري را با 

كارشناسان فناوري اطالعات برگزار مي كند. 
 اكنون خبرها حكايت از آن دارد كه ساختمان محل استقرار بازار 
متشكل ارزي نيز تجهيز شده است و به محض نهايي شدن ثبت 
شركت، هيئت مديره، مديران و كارشناسان در محل بازار متشكل 

ارزي مستقر مي شوند. 
آنگونه كه يك مقام مسئول در نظام بانكي پيش تر در گفت وگو با 
مهر اعالم كرده بود، قرار است محل تشكيل بازار متشكل ارزي، 

ساختمان بانك مركزي در خيابان فردوسي باشد. 

گزارش2

بازار

رابطه اقتصادی چين و امريكا شكرآب شد
چي�ن در جنگ تجاري ب�ا امريكا موض�ع تهاجمي ت�ري گرفت و 
اعالم كرد: از س�رگيري مذاك�رات ميان دو اقتص�اد بزرگ جهان 
تا زماني كه واش�نگتن روند خود را عوض نكند، بي معني اس�ت. 
به گزارش ايسنا، مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين هفته گذشته پس 
از اقدام پكن در وضع تعرفه هاي تالفي جويان��ه عليه واردات كاالهاي 
امريكايي به بن بست خورد. مقامات امريكايي پكن را متهم كرده اند از 
وعده هايي كه در جريان ماه ها مذاكره داده است عقب نشسته و دولت 
ترامپ به يك��ي از بزرگ ترين و موفق ترين ش��ركت هاي چيني ضربه 

سنگيني زده است. 
لو كانگ، سخنگوي وزارت خارجه چين در خصوص گزارش رسانه هايي 
مبني بر اينكه مذاكرات تجاري بيشتري صورت نخواهد گرفت، گفت: 
چين همواره خواس��تار حل اختالفات با امري��كا از طريق گفت وگو و 
مشورت بوده اس��ت، اما به دليل اقداماتي كه طرف امريكايي در طول 
مشورت هاي تجاري قبلي ميان دو كشور انجام داده اند، ما بر اين باوريم 
كه اگر قرار باش��د مذاكرات معني داشته باشد بايد صداقت نشان داده 
شود.  امريكا هفته گذشته با قرار دادن شركت هوآوي در فهرست سياه 
كه معامله با اين شركت را براي شركت هاي امريكايي دشوار مي كند، 
خش��م چين را برانگيخت.  بازارهاي س��هام جهان كه هفته گذشته با 
چشم انداز دور جديد مذاكرات تجاري امريكا و چين صعود كرده بودند، 
به ريزش جديدي تن دادند و يوآن چين به پايين ترين حد پنج ماه اخير 

در برابر دالر امريكا سقوط كرد. 
پس از اينكه مذاكرات براي حل اختالفات تجاري امريكا و چين هفته 
گذشته به بن بست رسيد ترامپ با افزايش تعرفه ها از ۱۰ به ۲۵ درصد 
روي ۲۰۰ ميليارد واردات چين فشارها روي پكن را تشديد كرد. چين 
نيز روز دوشنبه با اعالم تعرفه هاي باالتر روي ۶۰ ميليارد دالر واردات 
محصوالت امريكايي تالفي كرد.  نشريه ساوت چاينا مورنينگ پست 
به نقل از يك منبع آگاه نوشت: يك عضو ارشد حزب كمونيست چين 
اعالم كرده كه جنگ تجاري ممكن است رشد اقتصادي چين در سال 

۲۰۱۹ را به ميزان يك درصد كاهش دهد. 

افزايش صادرات عربستان به هند
آرامكوي عربس�تان از م�اه جوالي تا دس�امبر ماهان�ه 2ميليون 
بش�كه نفت خ�ام اضاف�ي ب�ه ش�ركت ايندي�ن اوي�ل فروخت. 
به گزارش رويترز، آرامكوي عربس��تان از ماه جوالي تا دسامبر ماهانه 
۲ ميليون بشكه نفت خام اضافي به شركت ايندين اويل صادر مي كند. 

دهلي نو به دنبال جبران بشكه هاي ازدست رفته نفت ايران است. 
عربستان سعودي ماه گذشته با سخت تر شدن تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به خريداران هندي پيشنهاد داد براي جبران از دست رفتن نفت 
ايران، نفت اضافي را از عربس��تان بخرند. امريكا در نوامبر تحريم هاي 
جديدي عليه ايران وضع ك��رد و در ابتدا به هند و هفت كش��ور ديگر 
معافيتي ش��ش  ماهه براي ادام��ه واردات نفت از اي��ران داد، ولي اين 
معافيت ها تمديد نشده اند.  شركت ايندين اويل قراردادي براي خريد 
۵/۶ ميليون تن نفت از آرامكوي عربستان در سال مالي ۲۰۱۹-۲۰۲۰ 
بسته اس��ت كه از اول آوريل آغاز ش��د و يك گزينه هم براي خريد ۲ 
ميليون تن نفت اضافي دارد.  اي كي شرما، مدير مالي شركت ايندين 
اويل گفت: »ما به آنها گفتيم تا ش��ش ماه به صورت ماهانه ۲ ميليون 
بشكه نفت مي خريم )در كل حدود ۱/۶ميليون تن( كه از جوالي آغاز 
مي شود و عربستان هم قبول كرده است.«  هند بزرگترين مشتري نفت 
ايران پس از چين اس��ت كه روابط ديپلماتيك نزديكي با ايران دارد و 
مي خواهد از نزديك با امريكا هم كار كند. در ۲۰۱۲ وقتي ايران تحت 
دور قبلي تحريم ها قرار داشت، عربس��تان و عراق سهم خود را در بازار 
آسيا افزايش دادند. از آن زمان، با ورود امريكا و ساير توليدكنندگان نفت 

خام، مسير تجارت عوض شده است. 
هند طي معافيت هاي شش ماهه اي كه امريكا داده بود، روزانه حدود 
۳۰۰ هزار بشكه نفت ايران را خريده است. فقط پااليشگاه هاي دولتي 
هند حدود ۶۰ درصد از ۵ ميليون بشكه در روز ظرفيت پااليشي هند را 
در اختيار دارند. اين پااليشگاه ها از نوامبر نفت خود را از ايران خريده اند. 
هند حدود ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ بش��كه نفت ايران را بين ژانويه تا آوريل 

۲۰۱۹ وارد كرده است. 
شركت ايندين اويل كه بزرگ ترين خريدار هندي نفت ايران در ۲۰۱۹-
۲۰۱۸ بود، هيچ قراردادي در سال مالي جديد براي خريد نفت از ايران 
ندارد. ايندين اويل منابع نفتي خود را متنوع كرده اس��ت. شرما گفت: 
»ما از عربستان سعودي درخواست نفت اضافي كرديم. ما قراردادهايي 
با ادنوك )شركت ملي نفت ابوظبي(، كويت و مكزيك داريم در صورت 

لزوم از آنها هم تقاضاي نفت مي كنيم.«

واكنش امريكا به تخليه محموله ۱۳۰ هزار تني 
نفت ايران 

س�خنگوي دولت امري�كا در پاس�خ به س�ؤالي در م�ورد تخليه 
محمول�ه نفت�ي اي�ران در يك بن�در چيني گف�ت: واش�نگتن با 
متخلف�ان از تحريم ه�اي اي�ران ب�ا جدي�ت برخ�ورد مي كن�د. 
 به گزارش رويترز، يك نفتكش كه حاوي تقريباً ۱۳۰ هزار تن نفت خام 
ايران بود، محموله خود را در يك مخزن ذخيره نزديك شهر ژوسان چين 
تخليه كرده است. يك سخنگوي دولت امريكا گفت: »امريكا با تمام اين 
فعاليت ها با جديت برخورد مي كند و اق��دام الزم را انجام مي دهد. ما 
حتماً تحريم هاي خود را اجرايي مي كنيم مخصوصاً تحريم هايي كه به 

بخش هاي نفت و پتروشيمي ايران مربوط مي شود.«
وي گف��ت دولت امريكا از اين گ��زارش خاص باخبر بوده اس��ت، ولي 
نظري در اين مورد نداد. دولت دونالد ترامپ با لغو معافيت هايي كه به 
خريداران اصلي نفت ايران داده بود، اقداماتي جهت صفر كردن صادرات 

نفت اين كشور انجام داده است. 
محصوالت پااليش شده مثل نفت كوره كه بيش��تر از آن براي موتور 
كشتي ها و توليد برق استفاده مي شود، تحت اين معافيت هاي موقتي 
قرار نداش��تند. تنش ها در روزهاي اخير با نگران��ي در مورد درگيري 
احتمالي بين ايران و امريكا باال گرفته است. امريكا در اين هفته به دنبال 
حمله به چهار نفتكش در خليج فارس، برخي از كاركنان ديپلماتيك 

خود را از سفارتش در عراق بيرون كشيد. 

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

حسن حسيني |شانا


