
رئي�س دي�وان محاس�بات گف�ت: تخلف�ات خصوصي س�ازي ها 
از نظ�ر دي�وان اح�راز ش�ده و قطع�ي اس�ت و ت�ا ش�ش 
مي ش�ود.  نهاي�ي  تخلف�ات  اي�ن  پرون�ده  ديگ�ر  م�اه 
عادل آذر در گفت وگو با خانه ملت، با اشللاره به اعللام برخي تخلفات 
سازمان خصوصي سازي در جريان قرائت تفريغ بودجه سال 96، گفت: 
مواردي كه در صحن علني مجلس درباره سللازمان خصوصي سللازي 
مطرح شد رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات را داشت، يعني از نظر 

بخش حسابرسي ديوان اين تخلفات محرز است. 
رئيس ديوان محاسللبات افزود: معموالً پس از قرائللت خاصه تفريغ 
بودجه كه در دي ماه قرائت مي شود، پرونده ها نهايي و به دادسرا ارسال 
مي شللود كه در حال حاضر پرونده هاي خصوصي سازي ها نيز در حال 

ارسال به دادسراست. 
  پرونده تخلفات خصوصي سازي ها به دادسرا مي رود

عللادل آذر با بيللان اينكلله مللواردي از پرونده هللاي تخلللف همانند 
خصوصي سللازي كشللت و صنعت دشللت مغان به اسللتان ها مربوط 
مي شللد، ادامه داد: كميسلليون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر 
اجراي اصل 44 قانون اساسللي جلسه اي براي رسلليدگي به تخلفات 
خصوصي سللازي ها برگزار كرده است تا بر اين اسللاس گزارش تفريغ 
بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصي سازي ها را بررسي كند. پرونده 
تخلفات خصوصي سازي ها به دادسرا مي رود و پس از تأييد، دادستان در 

اين باره دادخواست مي دهد. 
عادل آذر بللا تأكيد بر اينكه تا شللش ماه ديگر پرونللده تخلفات در 

خصوصي سللازي ها نهايي مي شللود، اضافلله كرد: اين نشسللت و 
برخاسللت ها تغييري در يافته هاي ديوان محاسبات ايجاد نمي كند 
و تخلفات از نظر ديوان احراز شده و قطعي است و رأي هيئت عمومي 
را دارد كه شواهد امر نيز نشان داده كه رأي ديوان محاسبات تغييري 

نمي يابد. 
رئيس ديوان محاسبات با بيان اينكه پرونده تخلفات خصوصي سازي ها 
به دادسللرا مي رود و پس از تأييد، دادسللتان در اين باره دادخواسللت 
مي دهد، تصريح كرد: سللپس پس از طي اين مراحل مستشاري رأي 
مي دهد كه آيا اين تخلفات قطعي است يا خير و چه مجازاتي بايد براي 
متخلفان در نظر گرفته شود كه اين مجازات ها اعم از انفصال و جبران 

ضرر و زيان است.

رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان با اشاره 
به اينكه فعاليت هاي تجاري ايران و افغانستان 
محدود اس�ت، گفت: لغو فعالي�ت آرين بانك 
تاثيري در مبادالت تجاري دو كش�ور ندارد. 
سيد عاء ميرمحمد صادقي در گفت وگو با فارس، در 
مورد تأثير لغو جواز فعاليللت آرين بانك، تنها بانك 
ايراني در افغانستان بر روابط تجاري دو كشور گفت: 
اطاعي از لغو جواز اين بانك ندارم، اما در صورتي كه 
اين اتفاق افتاده باشد، تأثير چنداني بر روابط تجاري 

ميان ايران و افغانستان ندارد. 
رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان با بيان اينكه 

مبادالت تجاري ايران و افغانسللتان بسيار محدود 
است، افزود: براساس اطاعاتي كه در اختيار دارم، 
دولت افغانستان يكي از سهامداران آرين بانك بوده 
اسللت، ضمن اينكه افغانسللتان در تصميماتي كه 
اتخاذ مي كند، به الطاف ايران در مورد اين كشللور 

توجه دارد. 
وي در پاسللخ به اين سللؤال كه مبادالت تجاري ما 
با اين كشللور چگونه انجام مي شللود، بيان داشت: 
اگر بانك هاي افغانستان ال سللي براي تجار ايراني 
باز كننللد، بانك هاي ايللران آن چللك را در اختيار 
صادركننده قرار مي دهند و صادركننده ايراني پول 

خود را از بانك ايراني دريافت مي كند، بنابراين اگر 
مبادالت بين بانكي برقرار باشد و در صورتي كه اين 
مبادالت بانكي برقرار باشد، هيچ ارتباطي با آن بانك 

خاص ندارد. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: در حال حاضر 
مبادالت تجاري بين دو كشور در حد مطلوب نيست، 

البته سطح اين مبادالت قابل گسترش است. 
وي اظهار داشت: دولت افغانستان مايل به برقراري 

ارتباطات حسنه با ايران است. 
مير محمد صادقي در پاسللخ به اين سللؤال كه چرا 
سطح روابط تجاري دو كشور راضي كننده نيست، 

گفت: به هرحال دولت افغانستان با مشكاتي مواجه 
اسللت و برخي ناآرامي ها در مرزها مانللع برقراري 

ارتباطات تجاري با اين كشور مي شود.
وي در پايان با بيان اينكه از دليل لغو فعاليت آرين 
بانك در افغانسللتان اطاعي ندارم، بيان داشللت: 
در مجموع دولت هللاي ايران و افغانسللتان تمايل 
دارند تا سللطح روابط اقتصادي و تجاري دو كشور 

گسترش يابد. 
بانك مركزي افغانستان اعام كرده كه جواز فعاليت 
آرين بانك، تنهللا بانك ايراني در افغانسللتان را لغو 

كرده است. 

كاه�ش ارزش يوآن چين در پي به بن بس�ت 
رس�يدن مذاك�رات تج�اري اي�ن كش�ور و 
امري�كا روي داد و ب�ه تبع آن چي�ن از ادامه 
مذاكرات با امريكا منصرف ش�د  و به فروش 
اوراق قرضه امري�كا ادامه داد ك�ه اين عمل 
را مي توان فاز جديد جن�گ اقتصادي چين 
و امريكا در مح�دوده جنگ ارزي دانس�ت. 
هر دو كشللور براي حمايت از اقتصاد هايشللان 
دستورات ويژه اي صادر كرده اند. رئيس جمهور 
امريللكا خواسللتار توجه بلله توليللدات داخلي 
كشورش شد تا شللركت هاي امريكايي از تأثير 
جنگ تجاري با چين در امللان بمانند و تهديد 
كرد كه به زودي روي تمامللي كاالهاي چيني 
تعرفه 25 درصدي وضع خواهد كرد و در مقابل 
نيز چين روي كاالهللاي امريكايي تعرفه اعمال 
كرده كه ارزش هر يك بلله ترتيب 200 و 120 
ميليارد دالر است. به اين ترتيب مي توان قيمت 
تمام شده محصوالت را در هر دو كشور به نوعي 
تورم تحميلي دانست، زيرا براساس آمار وزارت 
بازرگاني چين، مازاد تجاري اين كشور با امريكا 
در سال 2018 با رسيدن به مبلغ 323 ميليارد 
و 300 ميليون دالر ركللورد جديدي را برجاي 

گذاشت. 
صادرات چين در سللال 2018 بلله امريكا 478 
ميليللارد و 400 ميليون دالر و ميللزان واردات 
آن از اين كشور نيز 155 ميليارد و 100 ميليون 

دالر رقم خورد. 
صندوق بين المللي پول درباره رشللد اقتصادي 
كشورهاي جهان چندي پيش پيش بيني كرده 
بود كه جهان از ايللن تقابل اقتصللادي متضرر 

خواهد شد. 
صندوق بين المللي پول با ابراز نگراني از افزايش 
منازعللات تجللاري، پيش بيني كرد كه رشللد 
اقتصادي امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن كاهش يابد. 
اين صندوق در گزارشي پيش بيني كرده است 
متوسط رشللد اقتصادي جهان از 3/6 درصد در 
سال 2018 به 3/3 درصد در سال 2019 برسد 

كه برابر با رشد سال 2016 و ضعيف ترين رشد 
ثبت شده از زمان ركود سال 2009 است. 

صندوق بين المللي پول رشللد اقتصادي امريكا 
براي سال 2019 را 2/3 درصد پيش بيني كرده 
كه حدود 0/7 درصد كمتر از رشد اقتصادي سال 

گذشته اين كشور است. 
  فراخ�وان همه جانبه تحري�م و واكنش 

چيني ها 
اما اعمال تعرفه تنها از سللوي چيني ها مد نظر 
نيست، بلكه تحريم كاالهاي معروف و پر خريدار 
امريكايي مانند آيفون و بوئينگ نيز در دستور كار 

قرار گرفته است. 
مسئوالن چيني در سللال 2012 در پي سردي 
روابط با ژاپن كارزارهايي براي تحريم هماهنگ 
خودروهاي ژاپني به راه انداختند. نظير همين 
كارزارهللا در سللال 2017 عليلله خودروهاي 
كره اي به راه افتاد. در اثللر اين تحريم ها فروش 
خودروهاي اين دو كشور در چين در عرض كمتر 

از يك ماه تا حد 50 درصد كاهش يافت. 
به عاوه آنطور كه خبرگزاري فرانسه نوشته است: 
چين براي بوئينگ بازار بسيار بزرگي بود؛ زيرا اين 
كشور به تنهايي خريدار يك چهارم هواپيماهاي 
ساخته شده اين شللركت امريكايي است، اما به 
تازگي خبرگزاري فرانسه نوشته است: »با آنكه 
شركت بوئينگ گفته كه به خريد چين اطمينان 
دارد، اين كشور ممكن است سفارش هاي خود را  

از بوئينگ كاهش دهد. «
رئيس جمهور چيللن در پايان ماه مللارس و در 
جريان ديدار از پاريس، قرارداد خريد 300 فروند 

هواپيماي ايرباس را از فرانسه امضا كرد. 
به عاوه بيشترين بدهي هاي امريكا در جهان نزد 
چين بوده است، اما با تشديد اختافات بين چين 
و امريكا بر سر مسائل تجاري، اين كشور در حال 
فروش گسترده اوراق قرضه وزارت خزانه داري 
امريكاسللت، به گونه اي كه طبللق آخرين اعام 
وزارت خزانه داري امريكا، حجللم اوراق دالري 
در اختيار اين كشور تا پايان ماه مارس به 1/12 

تريليون دالر كاهش يافته است. 
در 12 ماه اخير چين حدود 67/2 ميليارد دالر 
از اوراق در اختيار خود را واگذار كرده اسللت تا 
دارايي هاي اين كشللور در اين قسمت با كاهش 
5/6 درصدي همراه شود. چين در حال حاضر 7 
درصد كل اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا 

را در اختيار دارد. 
به نظر مي رسللد اختاف چين و امريكا بر سللر 
مسائل تجاري و جنگ تعرفه اي با توجه به رفتار 
اخير چين در بازار اوراق قرضه تشديد خواهد شد. 
چين پيش تر نيز با هللدف حمايت از ارزش پول 

ملي خود اقدام به فروش اين اوراق كرده بود. 
شيراگ ميراني، استراتژيست بانك »يو بي اس« 
گفت: تداوم روند فروش اوراق قرضه توسط چين 
مي تواند باعث تحوالتللي در بازارهاي جهاني و 
كاهش چشللمگير بازدهللي اوراق قرضه وزارت 

خزانه داري امريكا شود. 
اما چنين گزينلله اي همچنين ممكن اسللت با 
تصميمات عجوالنه بلله ضرر ميليون هللا نفر از 
شللهروندان خود چين نيز منتهي شود كه مثًا 
براي شركت هاي امريكايي و نمايندگان و شركاي 
داخلي شان كار مي كنند. آنچنان كه گفته مي شود 
بخشي از سرمايه گذاري شركت هاي خارجي نيز 
به سوي هند گسيل شده اسللت و از سوي ديگر 
حتي ممكن است با فروش بيشللتر اوراق قرضه 
امريكا خزانه داري چين نيز تا حدودي تحت تأثير 
اين اقدام قللرار بگيرد و حتي ممكن اسللت كه 
خروج سرمايه از چين توسللط چيني ها داشته 
باشلليم، اما آنچه در اين روزها قابل تأمل اسللت 
رفتار چيني ها در واكنش به ايللن زياده خواهي 
امريكاسللت. آنچنان كه اين روزهللا مغازه هاي 
چيني در برخي كشور ها اجناس خود را با تعرفه 
25 درصدي به امريكايي ها مي فروشند و در باالي 
سر در مغازه  هايشان زده اند: اگر اعتراض داري به 

سفارت خود مراجعه كنيد!
  اقدام متقابل امريكا چه خواهد بود؟ 

همانطور كه دو كارشللناس ايرانللي در تحليل 

وضعيت موجود كشللور گزارش داده اند امريكا 
احتماالً با اصاح تراز نفتي خود سعي خواهد كرد 
تا هزينه تمام شده قيمت كاالهاي چيني را باال 
ببرد كه اين نيز با افزايش احتمالي قيمت انرژي 

و نفت خواهد بود. 
حسين راغفر و احسللان سلطاني، دو كارشناس 
اقتصادي با بررسللي وضعيت تراز انرژي امريكا 
نوشللته بودند: واردات نفت خام و فرآورده  هاي 
نفتي امريللكا از ميانگيللن روزانلله 14 ميليون 
بشللكه در سللال 2006 ميادي بلله 9 ميليون 
بشكه در سللال 2018 ميادي كاهش يافت و 
در همين حال صادرات نفت خام و فرآورده  هاي 
نفتي امريكا با 9برابر افزايش از ميانگين روزانه 
يك ميليون به 9ميليون بشللكه در سال 2018 
ميادي افزايش پيدا كرده و به عاوه تراز تجاري 
)حجمي( نفللت و فرآورده  هاي نفتللي امريكا از 
ميانگين روزانه منفي 13ميليون بشكه در سال 
2005 ميادي بلله منفي 2 ميليون بشللكه در 
سللال 2018 ميادي كاهش يافت. تراز تجاري 
)حجمللي( ماهانه نفللت و فرآورده هللاي نفتي 
امريكا به منفللي ميانگين روزانلله 0/8 ميليون 
بشكه در دسللامبر 2018 ميادي سقوط پيدا 
كرد. تراز تجاري )حجمي( نفت و فرآورده  هاي 
نفتي امريكا به پايين  ترين ميزان تاريخي در نيم 

قرن اخير رسيده است. 
در دوره 2018- 2008 ميادي، واردات نفت و 
فرآورده هاي نفتي امريكا از 500 به 240 ميليارد 
دالر كاهش و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي 
اين كشللور از 77 به 190 ميليارد دالر افزايش 
يافت. تراز تجللاري نفللت و فرآورده  هاي نفتي 
امريكا از منفي 425 ميليارد دالر در سال 2008 
ميادي به منفي 50 ميليارد دالر در سال 2018 
ميادي بهبود پيدا كرد، كه پيش  بيني مي  شود 

در سال 2019 ميادي به حدود صفر برسد. 
اين در حاليست كه واردات نفت و فرآورده  هاي 
نفتي چين دو برابر شده و از 170 به 350 ميليارد 
دالر افزايش يافته است و در نتيجه تراز تجاري 
نفتي اين كشللور از منفي 140 بلله منفي 300 
ميليارد دالر رسلليد كه پيش بيني مي  شود در 
سال 2019 ميادي كسللري تراز تجاري نفتي 
به زيان چين افزايش يابد و اين موضوع احتماالً 
موانع جدي اي در مسللير رشد اقتصادي رقباي 
جهاني خود يعني، اتحاديه اروپا، ژاپن، هند و در 

رأس همه آنها چين ايجاد خواهد كرد. 
  پيش بين�ي نف�ت ۹۰ دالري تحت تأثير 

۳ عامل
در اين باره بانك امريكايي مريل لينچ پيش بيني 
كرد با افزايش تنش هللاي نظامي در خاورميانه 
و ضعف دالر قيمت نفت خللام برنت مي تواند به 
90 دالر در هر بشكه برسد.  اويل پرايس به نقل 
از بانك امريكايي مريل لينچ نوشللت: نفت خام 
برنت مي تواند به 90 دالر در هر بشللكه برسللد. 
قوانين جديد سللازمان دريايللي بين المللي در 
مورد سوخت كشتي ها و دالر ضعيف تر باعث اين 

اتفاق مي شود. 
اكنون بايد ديد كه چيللن در مقابل آثار متقابل 
تصميمات خود و امريكا و آثار آن روي اقتصادش 
چه تصميمي مي گيرد. بديهي است در اين ميان 
ايران به عنللوان يكي از توليد كننللدگان نفت و 
تأمين كننده انرژي جهان مي تواند در راه اندازي 
جنللگ قيمتي در نفللت از سللوي امريكا نقش 
ايفا كند به شللرط آنكه تنش ها در خاورميانه با 

هدف هاي اقتصادي امريكايي باال نگيرد. 
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جنگ تجاری چين و امريكا وارد فاز ارزی شد
گزارش »جوان« از تبعات احتمالي تقابل اقتصادي امريكا و چين 

 تك و پاتك هاي اقتصادي امريكا و چين از مرحله تجاري به مرحله ارزي رسيده 
كه آثار آن ممكن است در قيمت نفت و حتي ركود جهاني نمود پيدا كند 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

پروندهتخلفاتخصوصيسازيهابهدادسرامیرود

آرينبانكتأثيريدرمبادالتتجاريايرانوافغانستاننداشت

   گزارش 2

   بانک

آخرين وضعيت عرضه و قيمت ميوه هاي نوبرانه 
پياز 2 هزار تومان شد

رئيس اتحاديه بارفروش�ان ب�ا توضيح آخرين وضعي�ت عرضه و 
قيمت ميوه هاي نوبران�ه در بازار، از كاهش قيم�ت پياز در ميدان 
مركزي مي�وه و تره بار تهران ب�ه كيلويي 2هزار توم�ان خبر داد. 
حسن صابري در گفت وگو با مهر با اشاره به ورود هلوي نوبرانه به بازار 
ميوه گفت: اين ميوه هنوز پيش َرس و قيمللت آن نيز در هر كيلوگرم 
بين 7 تا 8 هزار تومان است.  رئيس اتحاديه بارفروشان با بيان اينكه در 
ماه مبارك رمضان از ميوه استقبال چنداني نمي شود، اضافه كرد: تنها 
محصول پر مشتري اين ماه هندوانه است كه قيمت آن نيز بين هزار و 
500 تا 3 هزار تومان است.  وي درباره قيمت نوبرانه هايي مانند چغاله 
و گوجه سبز نيز افزود: اين محصوالت در ابتدا كه وارد ميدان مركزي 
شده بودند توسط چرخ دسللتي ها در خيابان ها به قيمت هاي گزاف به 

فروش مي رسيدند كه اين قيمت ها نيز منطقي نبود. 
صابري گفت: چون چرخي ها، اين نوبرانه ها را مي شويند، پُرزهاي آنها را 
مي گيرند و در مقدار كم عرضه مي كنند نرخ آنها نيز باالست، درحالي كه 

در خود ميدان مركزي از چنين قيمت هايي خبري نيست. 
وي با بيان اينكه هم اكنون قيمت هركيلوگرم چغاله در ميدان مركزي 
بين 50 تا 60 هزار تومان اسللت، قيمت هركيلوگرم گوجه سبز را نيز 

حداكثر 15 تا 20 هزارتومان اعام كرد. 
صابري با اشللاره به اينكه گياس هللاي موجود در بازار نرسلليده و به 
اصطاح تلخك هستند، گفت: اين قبيل محصوالت تا زماني كه ميوه 

كامل قابليت عرضه به بازار را پيدا كند، شامل قيمت گذاري نيستند. 
وي همچنين به كاهش قيمت پياز در بازار اشاره كرد و افزود: قيمت اين 
محصول در ميدان مركزي ميوه و تره بار كيلويي حداكثر 2 هزار تومان 
است، ضمن اينكه توليد نقاطي مانند اصفهان، دزفول و... وارد بازار شده 

و قيمت را شكسته است. 

فروش محصوالت پتروشيمي  20 درصد 
گران تر از قيمت صادراتي!

رئيس انجمن توليدكنندگان ظروف يكبار مصرف گفت: قدرت خريد 
مردم پايين آمده و اميدي به بازار داخل نداريم. اين تعداد واحدي 
هم كه هنوز به فعاليت ادامه مي دهند به خاطر صادرات است كه اگر 
مشكالت مواد اوليه ما به خصوص تفاوت قيمتي مواد اوليه توليدي 
خودمان با رقباي خارجي حل نشود و بازار رقابتي بورس بخواهد 
به همين من�وال كار كند آنها نيز با مش�كل مواجه خواهند ش�د. 
حميد صمدي، رئيس انجمن توليدكنندگان ظروف يكبار مصرف در 
گفت وگو با ايلنا در خصوص آخرين وضعيللت واحدهاي فعال در اين 
 PET ،P. P حوزه گفت: متأسفانه هنوز تأمين مواد اوليه به خصوص
و قيمت غير واقعي آنها مشكل اصلي ماست و همين امر سبب شده كه 
ادامه فعاليت كارخانه هاي توليد ظروف يكبار مصرف با مشكل مواجه 
شود.  وي ادامه داد: مواد اوليه توسط پتروشيمي ها در بورس كاال عرضه 
مي شود، اما ناگهان يك مواد خاص ضريب رقابت 50 درصد مي خورد كه 
اين افزايش به سبب شيطنت پتروشيمي ها و دالل هاست شركت هاي 
پتروشيمي در يك اقدام هماهنگ ناگهان عرضه يك كاال را در بورس كم 
مي كنند و از طرف ديگر دالل ها شروع به قيمت سازي كاذب مي كنند، 
همين عوامل باعث مي شود ناگهان يك مواد خاص آنقدر باال برود كه 
عمًا توليد كننده هيچ سودي از آن نتواند بكند، به طوري كه در هفته 
پيش هنگام عرضه الكل ضريب رقابت تا 150 درصد باال رفت و سازمان 

مجبور شد معامله آن را باطل كند. 
رئيس انجمن توليد كنندگان ظروف يكبار مصرف در خصوص صادرات 
اين حوزه گفت: شركت هاي ما با سختي فراوان در نمايشگاه ها شركت 
مي كنند، هزينه هاي زيادي مي كنند تا مشتري خارجي پيدا كنند، اما 
در نهايت مي بينند كه رقيب آنها كه از همان مواد اوليه ايراني استفاده 
مي كند 20 تا 30 درصد ارزان تر قيمت مي دهد، چون قيمت صادراتي 
مواد پتروشيمي ارزان تر از داخل اسللت حاال همان قيمت تازه به بازار 
بورس مي آيد و با ضريب رقابتي كه مي بيند تا 50 درصد افزايش پيدا 

مي كند. 
وي ادامه داد: قرار بود قيمت داخل 5 درصد پايين تر از FOB صادراتي 
قرار گيرد، اما اين مسئله هنوز اجرايي نشده و سود كان همچنان به 

جيب شركت هاي خصولتي مي رود.
 

 ماکارونی را گندم گران کرد
تن ماهی را صادرات

مديركل دفتر صنايع غيرفل�زي وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه قيمت گندم براي مصارف صنف و صنعت بيش از س�ه 
سال ثابت مانده بود، گفت: محاسبه قيمت گندم به نرخ تمام شده 
و افزايش قيمت ديگر ملزومات باعث افزايش قيمت ماكاروني شد. 
به گزارش ايسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدي صادقي 
نياركي در خصللوص افزايش نرخ ماكاروني گفللت: قيمت گندم براي 
مصارف صنف و صنعت بيش از سه سال ثابت مانده بود. تاكنون گندم 
مورد نياز صنف و صنعت با قيمت 900 تومان محاسبه مي شد، اما در 
بودجه امسال با نرخ تمام شده يعني هزار و 850 تومان محاسبه شده 
و يك افزايش 100 درصدي را تجربه كرده است.  وي افزود: آرد و ساير 
هزينه هاي توليد اعم از بسته بندي، دستمزد كارگر و غيره هم افزايش 
قيمت داشته است. مجموع اين اتفاقات نرخ ماكاروني را افزايش داده 
اسللت. البته توليدكنندگان به واسطه ماه مبارك رمضان تخفيفاتي را 

براي اين كاال ارائه كرده اند. 
  تن ماهي چرا گران شد؟ 

مديركل دفتر صنايع غيرفلللزي وزارت صنعت، معللدن و تجارت در 
خصوص افزايش قيمت تن ماهي گفت: دو منبع براي تأمين ماهي تن 
داريم. يكي صيد در آب هاي آزاد توسط صيادان ايراني و ديگري واردات 
است كه با ارز نيمايي انجام مي شود. وقتي واردات با ارز نيمايي انجام 
مي شللود، طبيعتاً افزايش قيمت به همراه دارد.  صادقي نياركي ادامه 
داد: از سوي ديگر چون براي ماهي صيد شللده توسط صيادان ايراني 
امكان صادرات وجود دارد و ممنوعيتي براي صادرات ماهي تن نداريم، 
قيمت هاي داخلي هم بنابر قيمت هاي صادراتي افزايش پيدا كرده است.  
وي اظهار كرد: اقام ديگر مورد نياز تن ماهي همچون ورق حلب قوطي 
تن ماهي افزايش قيمت داشته است. ورق حلب تن ماهي براساس نرخ 
نيمايي وارد و عرضه مي شود كه در افزايش قيمت اين كاال مؤثر است. 

 اردوغان کشورهاي غربي را
 به فشار بر اقتصاد ترکيه متهم کرد

رئيس جمه�ور تركيه گف�ت: پ�س از انتخابات مجدد اس�تانبول، 
دخالت هاي غرب در امور اقتص�ادي تركيه را خنثي خواهيم كرد. 
به گزارش ايسللنا به نقللل از رويترز، رجللب طيب اردوغان كلله در بين 
دانشجويان شهر استانبول حضور يافته بود، ضمن متهم كردن كشورهاي 
غربي به اعمال فشار بر اقتصاد تركيه از طريق نرخ برابري ارز، نرخ بهره و 
نرخ تورم گفت كه پس از انتخابات شهرداري استانبول در ماه ژوئن به اين 
بازي ها پايان داده خواهد شللد. وي افزود: در انتخابات قبلي، غرب سعي 
كرد با فشار آوردن بر نرخ ارز و تورم و همچنين نرخ بهره ما را به كنار براند.  
اردوغان كه هيئت عالي انتخابات تركيه با تقاضايش براي برگزاري مجدد 
انتخابات شهرداري در استانبول موافقت كرده است، افزود: به محض اينكه 

كار انتخابات به پايان برسد، اين توطئه ها را خنثي خواهيم كرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
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3490153ايراندارو
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5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
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157751سرمايهگذاريبهمن
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13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
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3573111بيمهملت
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181256قطعاتاتومبيلايران
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322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
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129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
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18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران


