
رئيس سازمان برنامه و بودجه به دليل ترافيك هاي 
طوالن�ي و اتالف وقت در جاده چال�وس از مردم 
عذرخواهي كرد و گفت: متعهد مي شوم كه قطعه 
يك آزادراه تهران-  شمال امسال افتتاح شود. 
فاز ي��ك آزاد راه تهران – ش��مال پس از گذش��ت 
س��ال ها قرار اس��ت تا دوماه آينده ب��ه بهره برداري 
برسد. مديران دولتي و نمايندگان مجلس در چند 
ماه اخير در بازديد هاي جداگانه از اين آزاد راه، وعده 
دادند كه فاز يك آن در س��ال جاري به بهره برداري 
برسد. روز گذشته نيز محمدباقر نوبخت در حاشيه 
بازديد از قطعه يك آزادراه تهران - شمال در جمع 
خبرنگاران، با بي��ان اينكه ۶۰۰ ميلي��ارد تومان با 
همكاري بنياد مستضعفان براي تكميل قطعه اول 
آزادراه تهران - ش��مال در نظر گرفته ش��ده است، 
اظهار داش��ت: ۶۰ كيلومتر از اي��ن آزادراه احداث 
مي شود كه با راه اندازي آن، مسير تهران تا چالوس 

به دو ساعت كاهش خواهد يافت. 
وي با بي��ان اينكه به دليل ترافيك ه��اي طوالني و 
اتالف وق��ت مردم در ج��اده چال��وس عذرخواهي 
مي كنم، گفت: اگر قطعه اول احداث شود، وقت مردم 
كمتر تلف مي شود همچنين در نظر داريم تا پايان 

امسال ۳۰۰ كيلومتر آزادراه ديگر احداث كنيم. 
معاون رئيس جمهور با اش��اره به اتصال دو اس��تان 
گيالن و آذربايجان غربي به ش��بكه ريلي در س��ال 
گذشته ادامه داد: امسال نيز در نظر داريم قطعه ريلي 
ميانه بستان آباد راه اندازي شود و به دنبال آسايش و 
امنيت مردم هستيم. از اين رو تا پايان امسال قطعه 

يك آزادراه تهران- شمال به بهره برداري مي رسد. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا به  رغم وعده 
معاون اول رئيس جمه��ور مبني ب��ر افتتاح قطعه 
آزادراه تهران - شمال در سال گذشته، اين اتفاق رخ 
نداد؟ گفت: به آرشيوهايتان مراجعه كنيد و ببينيد 
آيا من چنين قولي داده بودم يا نه؟ هر وعده اي كه 
من دادم مانند اتصال دو استان گيالن و آذربايجان 

غربي به شبكه ريلي در سال گذشته محقق شد. من 
از وعده هاي جهانگيري بي خبرم؛ در حال حاضر نيز 
وعده مي دهم و متعهد مي شوم كه قطعه يك آزادراه 

تهران- شمال در سال جاري افتتاح شود. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه درباره قطعات دوم 
و س��وم آزادراه تهران - ش��مال تصريح كرد: اجازه 
دهيد قطعه يك تكميل ش��ود، پس از اتمام قطعه 
يك، درباره جزئيات قطعات دوم و سوم نيز توضيح 

داده خواهد شد. 
نوبخت درب��اره آزادراه همت-  ك��رج گفت: بخش 
زيادي از اين آزادراه تا پايان امس��ال به بهره برداري 
مي رس��د با اي��ن اقدامات، ب��ار س��نگين ترافيك 
خودروهاي عبوري كه از مسير استان البرز و كرج به 
ساير استان ها تردد مي كنند، كاهش خواهد يافت. 

  كاهش وابس�تگي بودجه ب�ه درآمد نفتي 
به ۱۰ درصد

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه هاي 

تدوين شده دولت جهت وابس��تگي به درآمدهاي 
نفتي براساس منويات رهبر معظم انقالب گفت: طي 
امسال و سال آينده وابستگي بودجه به درآمدهاي 

نفتي به ۱۰ درصد كاهش مي يابد. 
نوبخت در حاشيه بازديد از آزادراه تهران -  شمال در 
پاسخ به سؤالي مبني بر جزئيات برنامه اعالم شده 
براي كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي اظهار 
كرد: طرح اعالم شده چهار محور و 2۳ برنامه دارد 
كه ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت، صرفه جويي 
در هزينه هاي كار، ثبات اقتصادي و تقويت بودجه 
در رابطه با مجلس، دول��ت و قوه قضائيه محورهاي 

اين طرح است. 
وي با بي��ان اينكه منابع جديدي ج��اي منابع هاي 
نفت��ي را خواهد گرف��ت، تصريح كرد: ب��راي ثبات 
اقتصادي برنامه داريم. امسال ۱۱ برنامه از 2۳ برنامه 
اجرايي مي شود و كار ۱۳ برنامه ديگر نيز امسال آغاز 

و در سال 99 ادامه خواهد داشت. 

رئيس س��ازمان برنامه و بودجه با تأكي��د بر اينكه 
وابس��تگي به نفت را بر اس��اس اين طرح به حداقل  
می رسانيم و در ادامه آن را قطع خواهيم كرد، افزود: 
امس��ال دريافت ها و پرداخت ها متأثر از نوس��انات 
قيمت نفت ب��ود با توجه ب��ه اين مس��ئله در حال 
جايگزيني بودجه هستيم كه در نهايت وابستگي به 
درآمدهاي نفتي را به ۱۰ درصد كاهش خواهد داد. 
نوبخت با يادآوري اينكه يك شنبه گذشته در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي اين بودجه ارائه شده كه 
پس از تأييد رهبر معظم انقالب الزم االجرا خواهد 
ش��د، اظهار كرد: مصمم هس��تيم با منابع موجود 
مس��ير توس��عه را طي كنيم. در اين زمينه كارها را 

اولويت بندي كرد ه ايم. 
وي همچنين از تخصيص 27 ه��زار ميليارد تومان 
اعتبار از خزانه به طرح هاي عمراني طي ديروز خبر 
داد و گفت: سال گذشته 54 هزار ميليارد تومان براي 
طرح هاي عمراني اختصاص يافت كه ۳۰ درصد از 

اعتبارات سال 9۶ بيشتر بود. 
وي با بيان اينكه امس��ال بودجه هزينه هاي جاري 
نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است، 
گفت: بسياري از طرح ها را با اولويت بندي مي توانيم 
امسال به بهره برداري برسانيم براي قطعه يك آزادراه 
تهران -  ش��مال دولت و بنياد مستضعفان هر كدام 
۳۰۰ ميليارد تومان تأمين اعتبار كرده اند كه امسال 

اين قطعه به بهره برداري خواهد رسيد. 
نوبخت همچنين با بيان اينكه براي بخش مس��كن 
برنامه داريم گفت: برنام��ه ما در حوزه رونق توليد و 
اشتغال مشتمل بر هش��ت برنامه است كه بر اساس 
آن امس��ال 988 هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود. 
بخش��ي از اين اشتغال مربوط به مس��كن و به ويژه 
بافت فرسوده اس��ت. به غير از برنامه ساخت ۱۰۰ 
هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده ساخت 5۰ 
هزار واحد مسكن روستايي و 5۰ هزار واحد مسكن 

شهري حمايتي را در برنامه داريم. 

در ش�رايطی كه وزارت صمت ت�الش می كند 
با تدوين برنامه ه�ای جديد، صنعت خودروی 
كشور را سر و سامان دهد دالالن و واسطه های 
خودرو ب�ه دنبال راه ه�ای جديد برای س�ود 
بيشتر هستند، به طوری كه به گفته سخنگوي 
اتحاديه كش�وري كس�ب و كارهاي اينترنتي 
پس از ممن�وع ش�دن درج قيم�ت در آگهي 
خودرو، فروش�ندگان و خري�داران خودرو به 
شبكه هاي اجتماعي غيررسمي كشانده شدند. 
اواسط ارديبهشت ماه امس��ال به دنبال باالرفتن 
قيمت خودرو و مسكن در بازار آزاد، رئيس مركز 
مبارزه با جرائم ملي و س��ازمان يافته پليس فتا 
ناجا، قيمت سازي كاذب در بازار خودرو و امالك را 
نشئت گرفته از داللي ها در فضاي مجازي دانست 
و به دنبال آن از برخورد جدي با دالالن اين حوزه 
خبر داد. موضوع��ي كه به دنب��ال آن تعدادي از 
دالالن دستگير ش��دند و قيمت گذاري خودرو و 

مسكن در سايت هاي آگهي ممنوع شد. 
با گذش��ت چند روز از ممنوع شدن درج قيمت 
خودرو و مسكن در س��ايت هاي آگهي، اتحاديه 

كش��وري كس��ب و كارهاي مج��ازي از توافق با 
مسئوالن دادس��تاني و اتحاديه نمايشگاه داران 
اتومبيل خب��ر داد كه در پي آن مقرر ش��ده بود، 
ب��ا اعالم ن��رخ روزانه خ��ودرو از س��وي اتحاديه 
نمايشگاه داران اتومبيل، فروشندگان خودرو مجاز 
باش��ند قيمت خودروی خود را تا 2 الي ۳ درصد 
باالتر از قيمت روزانه اعالم ش��ده، در سايت هاي 
آگهي درج كنند؛ موضوعي كه بازگش��ت قيمت 
ب��ه آگهي هاي خودرو را مي توانس��ت ب��ه دنبال 

داشته باشد. 
اما ب��ا وجود توافق��ات صورت گرفته، بازگش��ت 
قيمت ها به آگهي هاي ف��روش اينترنتي خودرو 
اتفاق نيفتاد و براساس آنچه در اخبار منتشر شد، 
با عدم همكاري اتحاديه نمايشگاه هاي اتومبيل 
پايتخت در ارائه ليست قيمت روزانه خودروها، به 
سايت هاي آگهي دهنده، عماًل بازگشت قيمت ها 
به آگهي خودرو در س��ايت هاي آگهي امكانپذير 

نشد. 
اكنون با گذشت بيش از يك ماه از حذف قيمت ها 
از آگهي فروش خ��ودرو در س��ايت هاي آگهي، 

به نظر مي رس��د، دالالن براي ادامه فعاليتش��ان 
به كانال هاي تلگرامي و پيج هاي اينس��تاگرامي 
كوچ كرده و البته با حذف س��ايت هاي رس��مي 
كشور از اعالم قيمت خودرو و مسكن، توانسته اند 
مخاطبان بسياري را جذب خود كنند. اين يعني 
كشانده شدن خريداران و فروشندگان از فضاي 
رسمي كشور به كانال هاي غيررسمي و شبكه هاي 
اجتماعي خارجي كه متأسفانه هيچ نظارتي هم 

بر آنها وجود ندارد. 
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهد بعد از 
تاريخ ۱2 ارديبهش��ت ماه امسال كه درج قيمت 
در آگهي فروش حذف ش��د، فعاليت حداقل ۳۱ 
پيج در اينس��تاگرام و ۳9 كانال در تلگرام، روي 
قيمت گذاري خودرو متمركز شده و بعضاً كانال ها 
و پيج هايي با اس��تفاده از نام س��ايت هاي آگهي 
پرمخاطب، اقدام به جذب ه��زاران فالور كردند 
و مديريت اين كانال ها و پيج ها در اختيار دالالن 

خودرو قرار گرفته است. 
جالب ت��ر اينك��ه بررس��ي تع��داد مخاطب��ان 
و دنبال كنندگان اي��ن پيج ه��ا و كانال ها از ۱2 

ارديبهشت ماه و همزمان با حذف قيمت خودرو از 
سايت هاي آگهي، به شدت افزايش يافته است و 
به طور ميانگين ميزان افزايش روزانه فالورهاي ۱۰ 
پيج پرمخاطب اينستاگرام پس از ۱2 ارديبهشت 

ماه، بين دو تا ۱۰ برابر رشد داشته است. 
رضا الفت نسب در گفت وگو با تسنيم، با تأييد آمار 
فوق اظهار كرد: متأسفانه پس از حذف قيمت از 
آگهي فروش خودرو در س��ايت ها و پلتفرم هاي 
موجود در كش��ور، همان اتفاقي كه بس��ياري از 
كارشناسان آن را پيش بيني مي كردند، افتاد و پاي 
خريداران و فروشندگان خودرو به واسطه حذف 
قيمت از سايت هاي رسمي كشور، به شبكه هاي 
اجتماعي و ش��بكه هاي غيررسمي كه مهم ترين 

آنها تلگرام و اينستاگرام است، كشيده شد. 
س��خنگوي اتحاديه كش��وري كس��ب و كارهاي 
اينترنتي ب��ا بيان اينكه قيمت گ��ذاري در برخي از 
اين كانال ها و پيج ها تا ۳۰ درص��د بيش از قيمت 
واقعي بازار بوده است، خاطرنش��ان كرد: اين كوچ 
از س��ايت هاي رسمي به ش��بكه هاي غيررسمي و 
كانال ه��اي تلگرامي در ش��رايطي رخ داد كه هيچ 
نظارتي بر اين شبكه هاي اجتماعي و كانال ها وجود 
ندارد و دالالن ب��ا قيمت گذاري كاذب، س��عي در 
ملتهب كردن بازار خودرو دارند. در حال حاضر ۶۳۰ 
هزار خريدار خودرو در دام 2۰ كانال و پيج دالالن 
افتاده اند و متاس��فانه هيچ نهاد نظارتی بر فعاليت 

غيرقانونی اين صفحات مجازی نظارت نمی كند.
وي با تأكيد بر اينكه كاهش قيمت خودرو به دليل 
كاه��ش ارزش دالر در كش��ور رخ داده و كاهش 
قيمت خودرو ارتباطي با ح��ذف قيمت از آگهي 
سايت هاي فروش نداشته است، افزود: متأسفانه 
در ش��رايطي كه همه دنيا به سمت شفاف سازي 
و ش��فافيت پيش مي روند، در كشورمان تصميم 
گرفته ش��د تا درج قيم��ت در آگهي هاي فروش 
حذف ش��ود و اي��ن تصمي��م در نهاي��ت باعث 
خرسندي و خشنودي كساني شد كه در فضاي 
غيرشفاف، به دنبال س��ود و منافع خود هستند.  
الفت نسب با بيان اينكه بايد هرچه سريع تر فضا 
را به سمت ش��فافيت برد و در عين حال جلوي 
جوالن دالالن در س��ايت هاي رس��مي آگهي را 
با سياس��ت گذاري هاي صحيح گرف��ت، گفت: 
س��ايت هاي درج آگهي اين آمادگي را دارند تا با 
همكاري ساير دستگاه ها و استفاده از بانك هاي 
اطالعاتي خودرو، اين ام��كان را فراهم كنند كه 
تنها دارندگان واقعي خودرو بر اساس مؤلفه هايي 
همچون شماره شاس��ي و كد ملي، مجاز به درج 

آگهي فروش خودرو در اين پلتفرم ها باشند.
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كوچ دالالن خودرو به تلگرام و اينستاگرام
۶۳۰ هزار خريدار در دام 2۰ كانال و پيج دالالن افتادند 

  گزارش  یک

قطعهيكآزادراهتهران-شمالتادوماهديگربهبهرهبرداريميرسد
براي قطعه يك آزادراه تهران -  شمال دولت و بنياد مستضعفان هر كدام ۳۰۰ ميليارد تومان تأمين اعتبار كرده اند

طبق مصوبه تيرماه ۱۳۹۷ هيئت وزيران، تمامي ارگان هاي دولتي 
به كاهش 2۰ درصدي مصرف آب موظف شدند و براي تحقق آن، 
شركت آب و فاضالب با شناسايي مراكز پرمصرف و هشدار به 
اين مراكز، نخستين قدم را برداشتند. اكنون كه حدود يك سال 
از اين مصوبه گذشته است، ش�ركت هاي دولتي بايد پاسخگو 
باش�ند كه آيا مصرف خود را 2۰ درصد كاه�ش داده اند يا خير. 
بر اس��اس مصوبه س��يزدهم تيرماه ۱۳97 هيئت وزيران، تمامي 
ارگان هاي دولتي به كاهش 2۰ درصدي مصرف آب موظف شدند 

و در اين راس��تا و در امتداد اجراي برنامه هاي س��ازگاري با كم آبي 
در اماكن دولت��ي و عمومي، وزارت نيرو از هتل ه��ا به عنوان اماكن 
عمومي بسيار مناسب براي مديريت مصرف آب، براي نصب لوازم 
كاهنده هاي مصرف دعوت به عمل آورد.  در اين راستا، علي سيدزاده، 
مديركل دفتر مديريت و كاهش آب بدون درآمد شركت مهندسي 
آب و فاضالب كشور در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه مذكور 
اظهار كرد: اركان دولتي بايد پاسخگوي اين موضوع باشند كه آيا در 
مصرف آب صرفه جويي كردند يا خير. بعد از آنكه اين مصوبه ابالغ 

شد، شركت آب و فاضالب، اقدامات الزم را براي اطالع رساني به عمل 
آورد.  وي افزود: درواقع شركت آب و فاضالب به همه شركت ها اعالم 
كرد و همه آنها هم به ادارات دولتي، هتل ها و س��اير مجموعه هاي 
ذيربط نامه زدند. حتي ش��ركت هاي آب و فاضالب مميزي كرده و 
اعالم كردند به صورت رايگان به مراكز مشاوره فني مي دهند.  وي با 
بيان اينكه در اكثر مراكز استان ها مراكز پرمصرف دولتي شناسايي 
شدند، گفت: بعد از شناس��ايي به اين مراكز اعالم شد كه پرمصرف 

هستند و بايد مصرف خود را كاهش دهند. 

   گزارش 2

    خبر

 درآمد ۱۰۰۰ ميلياردي دولت
 از ماليات  سكه هاي پيش فروشي
۶ ميليون سكه مشمول ماليات شد

بين�ي  پي�ش  ماليات�ي،  ام�ور  س�ازمان  پيش�ين  سرپرس�ت 
ك�رد، از ط�رح مالي�ات ب�ر س�كه هاي پي�ش ف�روش ش�ده 
ح�دود ۱۰۰۰ ميلي�ارد توم�ان درآم�د عاي�د دول�ت خواه�د ش�د. 
محمد قاسم پناهي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه، درطرح ماليات بر 
سكه هاي پيش فروش شده پيش بيني مي شود، حدود هزار ميليارد تومان 
درآمد كسب شود، گفت: 5۰ هزار نفر كمتر از 2۰۰ سكه خريده بودند و ما 
به اين نتيجه رسيديم كه ممكن است اين افراد با ضوابط و تكاليف مالياتي 
آشنا نبوده و ممكن است اگر در يك س��ال اظهارنامه ارائه نكنند با جرائم 
مالياتي رو به رو شوند. به اين ترتيب شيوه اي در بخشنامه اخير سازمان امور 

مالياتي مطرح شد. 
به گفته پناهي، 7/۶  ميليون سكه از سوي بانك مركزي فروخته شده كه 
بيش از ۶ ميليون سكه پيش فروش شده مشمول ماليات بر درآمد خواهد 
بود. بقيه معاف از معاليات خواهد بود. به هر حال محاسبات نشان مي دهد، 

در اين طرح درآمدي حدود هزار ميليارد تومان وصول خواهد شد. 
 وي با بيان اينكه، از جزئيات ماليات بر اخاللگري در فعاليت هاي اقتصادي 
اطالعي ندارم و اين اليحه در وزارت اقتصاد پيگيري ش��ده اس��ت،  گفت: 
سازمان امور مالياتي با كليات اليحه ماليات بر عايدي سرمايه موافق بود و 

كليات آن تقديم وزير اقتصاد شده است. 
مش��اور وزير اقتصاد گفت: اليحه ماليات بر امالك در مجلس طرح ش��ده 
بود همان زمان به كميسيون اقتصادي اطالع داديم كه با كليات آن موافق 
هستيم، اما از آنجا كه اين طرح محدود و يك بعدي است اجازه دهيد اليحه 
جامع ماليات بر عايدي س��رمايه به مجلس ارائه شود. در حال حاضر يك 
پيش نويس اوليه غير قابل استناد از سوي س��ازمان آماده شده و به هيئت 

انديشه ورزي رفته است. 
وي در پاسخ به زمان تعيين شده از سوي كميس��يون اقتصادي به دولت 
جهت ارائه اليحه جامع مالياتي گفت: در حال حاضر مسئوليتي در سازمان 
مالياتي نداش��ته و زمان ارائه اليحه به مجلس از سوي وزير اقتصاد تعيين 

مي شود.

فرصت سوزي شغلي دهه شصتي ها
»انباش�ت بي�كاران« ب�ه دلي�ل فرصت س�وزي ش�غلي ب�راي دهه 
ش�صتي ها، در كنار »متقاضيان جديد بازار كار« سرعت كاهش نرخ 
بيكاري و افزايش نس�بت اش�تغال را با كن�دي مواجه كرده اس�ت. 
به گزارش مهر، مهم ترين و اصلي ترين چالش بازار كار امروز كشور، عالوه 
بر ماهيت »بيكاري«، بروز چالش »بيكاري بلند مدت« است؛ چالشي كه 
امروز در ادبيات مسئوالن و سياست گذاران تحت عنوان انباشت نيروي كار 

نيز از آن ياد مي شود. 
انباشت نيروي كار باعث شده، به رغم بهبود نسبي متغيرهاي بازار كار در 
چهارساله نخس��ت دولت يازدهم، اما همچنان س��رعت كاهش جمعيت 
بيكاري با كندي پيش برود و دولت عالوه بر پاسخ به نياز شغلي متولدين 
دهه 7۰ و متولدين اوايل دهه 8۰، با چالش بيكاري جمعيت دهه ۶۰ نيز 
مواجه باشد. گروهي كه بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 95 
حدود ۱۶ ميليون و 8۰2 هزار نفر معادل 2۱ درصد جمعيت كش��ور را به 
خود اختصاص مي دهند.  عدم پاسخ به نياز شغلي متولدين دهه ۶۰ امروز 
بازار كار را با چالش »انباشت نيروي كار« مواجه كرده كه آمارهاي رسمي 

نيز ٌمهر تأييدي بر اين ادعاست. 
آمار رسمي، جمعيت حدود ۳ ميليون و 2۰۰ هزار نفري بيكاران را روايت 
مي كند كه جمعيت بيكار متولد دهه ۶۰، به اس��تناد همين آمار رس��مي 
حدود يك ميليون و 7۳4 هزار نفر است؛ يعني 5۳ درصد از جمعيت بيكار 
كش��ور را متولدين دهه ۶۰ به خود اختصاص مي دهد.  سهم 5۳ درصدي 
جمعيت بيكار دهه ۶۰ از كل جمعيت بيكار، بدون ترديد ادعاي »انباشت 
نيروي كار« و عدم سياست هاي بلند مدت اشتغالزايي را اثبات مي كند تا 
امروز عالوه بر جمعيت انباش��ت بيكار دهه ۶۰، متقاضيان جديد بازار كار 
يعني متولدين دهه 7۰ و متولدين نيمه نخست دهه 8۰، به حجم تقاضاي 

ورودي به بازار كار اضافه شوند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

399507438سازهپويش
8286817كارخانجاتتوليديشهيدقندي

270622508گلوكوزان
1213110فنرسازيزر
3055269فيبرايران

6779484لبنياتكالبر
2678187مخابراتايران
2357164سيمانخزر
10981759سيمانتهران

425002631گروهصنعتيپاكشو
167994سيمانصوفيان

6042338كابلالبرز
5659303صنايعشيمياييفارس
420252156گروهصنعتيپاكشو

12118577گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
11026525شركتارتباطاتسيارايران

14555693سيمانقائن
232951109آبسال

18489880صنايعخاكچينيايران
11037525قندثابتخراسان

8412400سرمايهگذاريشفادارو
17146815نوردوقطعاتفوالدي

4340206بيمهدانا
2676127عمرانوتوسعهفارس

3183151گروهستوسعهصنعتيايران
3310157لبنياتپاك

6708318حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
2136101بانكپارسيان

7466353صنايعكاشيوسراميكسينا
196993بيمهپارسيان
15875747سيمانبهبهان

19806931مليكشتوصنعتودامپروريپارس
7864369پمپسازيايران
527012469لنتترمزايران
12539586بهنوشايران

5436254فرآوردههاينسوزآذر
10924510بيسكويتگرجي

476982226دشتمرغاب
2757128گروهداروييبركت

7052327كويرتاير
4686217توليديكاشيتكسرام

187886مهركامپارس
14922681مليسربورويايران

3285149سيمانمازندران
180882سرمايهگذاريپرديس

326811482خوراكدامپارس
118453گروهداروييبركت
213195سرمايهگذاريبهمن

12389551پارسالكتريك
3879172نوردآلومينيوم

2634115سيمانكردستان
13121565سيمانبجنورد
3435147سيمانداراب
4037172سيمانخزر

234799تامينسرمايهلوتوسپارسيان
7428309سراميكهايصنعتياردكان

6771278كاشيالوند
164267صنايعريختهگريايران

143658سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
168968تامينسرمايهاميد

211985ليزينگخودروغدير
6800271سرمايهگذاريپارستوشه

9970396سيمانفارسنو
209683ليزينگصنعتومعدن

14640561معادنمنگنزايران
2767106سرمايهگذاريصدرتامين

170065ليزينگايران
241392محورسازانايرانخودرو

9245352نيروترانس
11521435فرآوردههاينسوزپارس
4435163ماشينسازينيرومحركه
252092گروهصنايعبهشهرايران

6943249رادياتورايران
14223486خدماتانفورماتيك

17134583ايرانمرينوس
6752228گروهمپنا)سهاميعام(

218173سرمايهگذاريتوسعهملي
4618154سيمانكرمان

5736191دودهصنعتيپارس
13256438كاشيپارس

3300109توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
23041749كربنايران

160152بينالملليتوسعهساختمان
603271958سپنتا

9435303لولهوماشينسازيايران
5069156گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

17279527سالمين
16185493سيمانبهبهان

13588412جامدارو
443471337درخشانتهران

11763354پرداختالكترونيكسامانكيش
302589سيمانصوفيان
6232179شيشههمدان
5187143ايرانخودرو
8994247شكرشاهرود

181148سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
8582224داروسازيزاگرسفارمدپارس

7993207سيمانفارسنو
12239301كالسيمين

7789187تراكتورسازيايران
236656بيمهما

10369240شهدايران
5598125توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

354576پستبانكايران
6047119پارسمينو

450883سيماناروميه
6933125دادهگسترعصرنوين-هايوب

8805154تايدواترخاورميانه
38683653فرآوريموادمعدنيايران
15909251آسانپرداختپرشين

467873كمكفنرايندامين
146822سرمايهگذاريمسكن

257737سيمانشاهرود
10839154كاشيوسراميكحافظ

19428244گروهصنعتيملي)هلدينگ
15699190داروسازيسينا

174121گروهبهمن
12821153بهپرداختملت

252430پالسكوكار
316036صنايعسيماندشتستان

188021سيمانشرق
328335تجارتالكترونيكپارسيان

833387تامينماسهريختهگري
13443140پتروشيميجم

27807268فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
230222س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

508746داروسازيروزدارو
431939فوالدآلياژيايران

120910سرمايهگذاريسايپا
169714بانكسينا

232119سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
587747آلومينيومايران

267721توسعهشهريتوسگستر
258520سرمايهگذاريسپه

1093881پارسسويچ
223216سيماندورود

994266گروهصنعتيسپاهان
420527بانكاقتصادنوين

232514سيمانشمال
740239ايرانترانسفو

381117سرمايهگذاريمليايران
1795977داروسازيفارابي

281312سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
936736كنترلخوردگيتكينكو

1800169المپپارسشهاب
18377ماشينسازياراك
35865133صنايعشيمياييسينا

495617صنايعپتروشيميخليجفارس
530317سرمايهگذاريصنعتبيمه

1705553پارسدارو
51355117پتروشيميخارك

20114گروهپتروشيميس.ايرانيان

كشمكش روسيه و امريكا 
براي تصاحب بازار انرژي اروپا

معاون وزير خارجه امريكا در امور انرژي در اظهاراتي كه نشان دهنده 
افزايش درگيري ها با مسكو بر سر سياست »سلطه انرژي« ترامپ 
است، گفت: » روس�يه از تالش هاي امريكا براي عرضه گاز طبيعي 
به اروپا انتق�اد مي كند، چ�ون از رقابت در بازار آزاد مي ترس�د.«

به گزارش رويترز، امريكا سريع ترين رشد را در صادرات گاز طبيعي مايع 
در جهان داشته و تبديل به سومين صادركننده بزرگ اين محصول در 
س��ال جاري ش��ده و دليل آن هم افزايش توليد از ميادين شيل است. 
ترامپ مي گويد عرضه گاز طبيعي امريكا جايگزيني براي انرژي روسيه 
در اروپا اس��ت.  فرانك فانون، معاون وزير خارجه امريكا در امور انرژي 
گفت: » آنها اين ايده را دوس��ت ندارند، حتي مفهوم رقابت را دوس��ت 
ندارند، چون باعث تغيير در رفتارشان مي شود. آنها ترجيح مي دهند 
در شرايط پر ابهام فعاليت كنند. آنها از انرژي كه امريكا توليد و صادر 

مي كند مي ترسند.«
در جديدترين انتقاد روس��يه از صادرات انرژي امريكا، ايگور سچين، 
مديرعامل رزنفت و يكي از بزرگ ترين متحدين پوتين، امريكا را متهم 

كرد از انرژي به عنوان يك سالح سياسي استفاده مي كند. 
مقامات امريكا اغلب همين اتهامات را به روسيه مي زنند كه بارها باعث 
توقف عرضه گاز به اوكراين در زمستان به خاطر درگيري بر سر قيمت 
شده است.  سچين گفت: » تالش هاي امريكا براي رساندن گاز به اروپا 
همزمان شده با تهديدهاي قانونگذاران اين كشور براي تحريم روسيه 
كه شامل خط لوله نورد استريم 2 هم مي شود. دولت ترامپ مثل اوباما با 
اين خط لوله مخالف است و مي گويد سلطه اقتصادي روسيه را در اروپا 
افزايش مي دهد.« فانون اظهارات سچين را رد كرد و گفت: هدف دولت 
ترامپ يك بازار آزاد و شفاف اس��ت.  ترامپ قوانين مربوط به حفاران 
امريكايي را تخفيف داده تا صادرات نفت و گاز را به متحدان و شركايش 

افزايش دهد و نام اين را سياست سلطه انرژي گذاشته است. 

سهام آسيايي رشد كرد
س�هام آس�يايي دي�روز ني�ز در ت�داوم رون�د روز گذش�ته  
از منتف�ي ش�دن  ب�ا آس�ودگي س�رمايه گذاران  و  خ�ود 
وض�ع تعرف�ه ب�ر واردات امري�كا از مكزي�ك رش�د كردن�د. 
به گزارش رويترز، روز سه شنبه، پس از اينكه ترامپ برنامه وضع تعرفه 
بر واردات مكزيك را كنار گذاشت، سهام آسيايي رشد كردند، هر چند 
تهديدهاي جديد امريكا ب��ر عليه چين، هرگونه بهب��ود حال و هواي 

بازارهاي جهان را محدود كرده است. 
دوشنبه شب، دونالد ترامپ گفت آماده است در صورتي كه از مذاكرات 
خود با رئيس جمهور چين در اجالس جي 2۰ نتيجه نگيرد، دور جديدي 

از تعرفه هاي تنبيهي خود را بر واردات چين وضع كند. 
رئيس جمهور امريكا بارها گفته است كه انتظار دارد در اجالس 28- 29 
ژوئن در اوساكاي ژاپن با ش��يء جين پينگ ديدار كند، اما چين هنوز 

چنين ديداري را تأييد نكرده است. 
گسترده ترين شاخص سهام آسيا- اقيانوسيه ام اس سي آي در خارج از 

ژاپن ۰/2 درصد ونيكي ژاپن ۰/29 درصد رشد كرد. 

شرکتهایدولتیمصرفآبراکاهشندادند


