
در حال�ي قرار اس�ت در قالب طرح اق�دام ملي 
تولي�د و عرضه مس�كن، ۲۰۰ هزار مس�كن در 
ش�هرهاي جديد س�اخته ش�ود ك�ه مديركل 
دفتر س�رمايه گذاري و اقتصاد مس�كن، گفت: 
در ش�هرهاي جدي�د، س�امانه اي ك�ه م�ردم 
نس�بت ب�ه ثبت ن�ام ب�راي خري�د واحدهاي 
مس�كوني اين طرح اقدام كنند، وج�ود ندارد. 
به گزارش تسنيم، عباس فرهاديه با اشاره به طرح 
اقدام ملي براي س��اخت 200 هزار واحد توس��ط 
شرکت عمران ش��هرهاي جديد، 100 هزار واحد 
توسط بنياد مسكن و 100 هزار واحد توسط شرکت 
بازآفريني ش��هري، اظهار کرد:  در شهرهاي جديد 
توليد و احداث مسكن به روش مشارکتي است. در 
اين شيوه شرکت عمران شهرهاي جديد با همكاري 
انبوه س��ازان يا توسعه گران به س��اخت واحدهاي 
مسكوني در شهرهاي جديد اقدام مي کند. زمين و 
پروانه از شرکت عمران شهرهاي جديد به انبوه سازان 
و توس��عه گران، ارائه و در مقابل س��رمايه گذاري و 

ساخت نيز توسط انبوه سازان انجام مي شود. 
وي يادآور شد: واحدهاي مسكوني که در شهرهاي 
جديد در طرح اقدام ملي احداث مي ش��ود حدود 
75 درصد در اختيار انبوه سازان قرار دارد. بنابراين 
به محض آنكه آمادگي پيش فروش و فروش در آن 

واحدها اتفاق بيفتد، انبوه سازان به دنبال مشتري 
خواهند رفت و واحدهاي مسكوني را عرضه مي کنند 
و مردم مي توانند در شهرهاي جديد از اين امكان، 
بهره ببرند.  وي با اعالم اين که هم اکنون در شهرهاي 
جديد، س��امانه اي که مردم نسبت به ثبت نام براي 
خريد واحدهاي مسكوني اقدام کنند، وجود ندارد، 

تصريح کرد: به نظر مي رسد با پيشرفت فيزيكي که 
شرايط را براي پيش فروش يا فروش مهيا مي کند، 

اين امكان فراهم خواهد شد. 
مديرکل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن در 
ادامه با اش��اره به اين که در بازآفريني ش��هري 80 
هزار واح��د از 100 هزار واحد مربوط به اش��خاص 

حقيقي است، گفت: اين افراد در بافت هاي مورد نظر 
زمين دارند و مي خواهند از تسهيالت، اعم از بانكي، 
تخفيف در عوارض يا امكانات زيرساختي استفاده 
کنند، بنابراين در بهس��ازي و نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده، سامانه اي را براي ثبت نام مردم نخواهيم 
داش��ت. 20 هزار واح��دي که ش��رکت بازآفريني 
ش��هري در بافت ناکارآمد اح��داث مي کند، کليد 
به کليد با زمين هاي داخل بافت فرس��وده تعويض 
مي ش��ود؛ يعني فردي در بافت فرسوده يك ملكي 
را دارد مي تواند از اين واحدهاي توليد شده کليد به 
کليد استفاده و زمين خود را واگذار کند.  فرهاديه 
همچنين از طراحي س��امانه اي براي شناس��ايي 
متقاضيان توسط بنياد مسكن خبر داد و اظهار کرد: 
به محض آنكه سامانه آماده شود، در معرض استفاده 
عمومي قرار خواهد گرفت و مردم مي توانند به اين 
س��امانه رفته و نياز خود را اعالم کنند. 11 خرداد 
امس��ال با حضور وزي��ر راه و شهرس��ازي عمليات 
اجرايي برنامه اق��دام ملي توليد و عرضه مس��كن 
شهرهاي جديد در ش��هر جديد انديشه آغاز شد. 
در اين شهر قرار اس��ت 2500 واحد در قالب طرح 
ملي ساخته شود که 80 درصد از منابع مالي توسط 
دولت و 20 درصد مابقي توس��ط بخش خصوصي 

تأمين خواهد شد. 

ام�ارات، امري�كا، هن�د و... ب�راي افزاي�ش 
س�ود خ�ود پروژه ه�اي بزرگ�ي را ب�راي 
كردن�د.  آغ�از  پتروپااليش�گاه ها  س�اخت 
نگاهي به تغييرات صنايع پااليشي و پتروشيمي جهان 
و حرکت جهاني براي ساخت پتروپااليشگاه ها نشان 
مي دهد ايران اما در اين حوزه در حال درجا زدن است. 
مجلس شوراي اس��المي قرار است با ارائه طرحي به 
دولت، مسير را براي احداث اين واحدها هموار کند 
که گامي بزرگ براي جلوگيري از خام فروشي و آغاز 

اقتصاد مقاومتي در اين بخش به شمار مي رود. 
ب��ا پيش بيني کاهش تقاضا براي س��وخت و رش��د 
تقاضاي جهان��ي محصوالت پتروش��يمي، صنعت 
پااليش در آستانه يك  تحول بزرگ قرار گرفته است. 
پااليش��گران براي تداوم رقابت در بازار و رش��د بايد 
به س��وي متنوع کردن محصوالت توليدي و بهبود 
کارايي فرآيندها گام بردارند. با اين اقدام، ريسك افول 

تدريجي بازار سوخت کاهش خواهد يافت. 
   آينده صنعت پااليش

تعدادي از پااليشگران تالش مي کنند با تداوم شرايط 
کنوني، بازارهاي فعلي خود را حفظ کنند. تعدادي از 
پااليشگران نيز به س��وي تغيير خوراك و استفاده از 
نفت سبك داخلي ميادين ش��يل و افزايش سهم در 

بازار امريكاي التين گام برمي دارند. 
در کشورهاي امريكاي التين، استانداردهاي سوخت 
مصرفي چندان سختگيرانه نيست و سرمايه گذاري 
اندکي براي توسعه ظرفيت توليد سوخت انجام شده 
است. پيش بيني مي ش��ود صادرات روزانه بنزين و 
گازوئيل به امريكاي التين از مرز 8 ميليون بشكه فراتر 
رود. در کنار رشد اندك بازار تقاضاي سوخت بايد به 
اين نكته توجه کرد که نرخ رشد ساالنه محصوالت 
پتروشيمي ۳ تا ۴ درصد است. با افزايش تعداد طبقه 
متوسط، مصرف کاالهاي بسته بندي، پالستيك ها و 
انواع الستيك افزايش چشمگيري دارد. اين شرايط 
به افزاي��ش محبوبيت فناوري هاي نوين پااليش��ي 

منجر شده است. 
پااليشگاه هاي اياالت متحده داراي مزيت رقابتي با 
نرخ باالي کارايي خوراك ارزان و در دسترس، هزينه 
انرژي پايين و زيرساخت هاي توسعه يافته هستند. به 
هر ترتيب، آنها در حال تغيير در مدل تجاري خود بوده 
و به دنبال عبور از چالش هاي تجاري براي سلطه بر 

بازارهاي آسيا هستند. 
 با توسعه پتروپااليشگاه ها، بيش از 50 تا 70 درصد 
توليد محصوالت اين مجتمع ها به صنعت پتروشيمي 
اختصاص يافته است. پااليش��گاه هاي کنوني نيز به 
دنبال تغيير در سبد محصوالت کنوني خود هستند. 
دورنماي راهبردي صنعت پااليش در آستانه تحولي 
بزرگ قرار گرفته و با جذب سرمايه گذاري هاي جديد 

زنجيره ارزش در حال بهبود سريع است. 
   نفتا خوراك محبوب پتروپااليشگاه ها 

پس از اعمال ممنوعيت اس��تفاده از پالستيك هاي 
يك بار مصرف در کش��ورهاي پيشرفته، تقاضا براي 
پلي استرها افزايش يافته است. در پنج سال فرارو اين 
نرخ رشد 5 درصد پيش بيني شده است. از سوي ديگر 
تقاضاي پارازايلين در سال 2028 ميالدي از مرز 1۹ 

ميليون تن فراتر خواهد رفت. 
تقاضا براي محصوالت آروماتيك نظير بنزن و زايلين ها 
نيز در حال افزايش است. پتروشيمي ها خواهان خريد 
خوراك هاي ارزان تر هستند. بدين ترتيب در سال هاي 
آينده، شاهد کمبود نفتا خواهيم بود. به همين دليل 
چيني ها ساخت پتروپااليش��گاه ها را در دستور کار 
خود قرار داده اند. در گذش��ته بخش زيادي از نفتاي 
سنگين پااليشگاه ها به سوخت تبديل شده و مقدار 
کمتري به محصوالت آروماتيك تبديل مي شد. اما 
اين روند دگرگون شده و سهم محصوالت آروماتيك 
از سوخت ها پيشي گرفته است. درمجموع، در نقشه 
راه توسعه فناوري هاي پااليش��ي، کارايي هزينه ها 
در اولويت بوده است. لذا پااليشگاه هاي امريكا براي 
رقابت ب��ا پااليش��گاه هاي جديد چين باي��د رقابت 

دشواري را آغاز کنند. 
   يكپارچگي و انسجام 

پااليشگاه هاي دنيا براي تداوم سودآوري بايد با روند 
تحوالت اين صنعت همراه شوند. پااليشگاه هاي آينده 
عالوه بر انعطاف پذيري با نيازهاي جديد بازار همراه 
خواهند شد. يكپارچگي پااليشگاه ها و پتروشيمي ها، 
کليد کاهش هزينه ها و بهبود کارايي همراه با ايجاد 

ارزش بيشتر خواهد بود. 
اما در اين مس��ير، فناوري هاي پيشرفته يك مزيت 
بزرگ و کليدي براي بهينه کردن عمليات به شمار 
مي رود. در مجتمع هاي يكپارچه، از محاسبات ابري 
براي بهبود کنترل عمليات و راهبري داده ها استفاده 

مي شود. هم اکنون بس��ياري از پااليشگران از پايش 
پيشرفته عمليات با رويكرد پيشگيرانه و تعاملي بهره 
مي گيرند تا همه بخش هاي فرآيند با دقت باال کنترل 
ش��ود. بدين ترتيب موارد کاهش کارايي به سرعت 
شناسايي ش��ده و اقدامات اصالحي انجام مي شود. 
کاهش مصرف انرژي، بهبود ايمن��ي و از بين رفتن 
ميليون ها دالر زيان هدررفت زمان از دستاوردهاي 

اين فناوري محسوب مي شود. 
در اين واحده��ا از هوش مصنوعي، خودکارس��ازي 
عمليات و واقعيت مجازي براي پر کردن چالش هاي 
ورود کارکنان جديد و فاقد تجارب عملياتي سال هاي 

گذشته استفاده مي شود. 
   توسعه سهم در بازار پتروشيمي 

در سايه رشد پرش��تاب توليد گاز ش��يل در اياالت 
متحده، ظرفي��ت واحدهاي کراکر در اين کش��ور از 
رشدي پرش��تاب برخوردار شده است. همچنين در 
خاورميانه، غول ه��اي اين ب��ازار، پروژه هاي بزرگي 
را آغاز کرده اند که مي تواند از س��ال 2025 ميالدي 
بازارهاي جهاني محصوالت پتروشيمي را به چالش 

بكشد. 
ش��رکت ادنوك امارات متحده عرب��ي در نظر دارد 
تا ۴5 ميلي��ارد دالر در بخش صنعت پتروش��يمي 
س��رمايه گذاري کند. با اجراي اي��ن برنامه، ظرفيت 
تولي��د محصوالت پتروش��يمي در منطق��ه رويس 
از ۴/5 ميليون تن کنوني با رش��دي س��ه برابري به 
1۴/۴ ميليون تن خواهد رس��يد. همچنين زنجيره 
عرضه محصوالت ساختماني، افزايه هاي شيميايي 
سرچاهي و محصوالت بهداشتي اين شرکت توسعه 
چش��مگيري خواهد يافت.  در فوريه س��ال 201۹ 
ميالدي، اين غول امارات��ي مطالعات فيد فاز چهارم 
توسعه رويس با ظرفيت ساالنه توليد 1/8 ميليون تن 
خوراك کراکر و ۳/۳ ميليون تن اولفين و آروماتيك 
را آغاز کرد. اين واحد کراکر براي اولين بار در امارات 
متحده عربي از خوراك هاي ترکيبي شامل اتان، بوتان 

و نفتا استفاده مي کند.  
حس��ن احم��د، تحليلگ��ر مؤسس��ه پژوهش هاي 
س��رمايه گذاري آلمبيك گلوبال ادواي��زر مي گويد: 
خاورميان��ه در حال گذار از عص��ر گاز طبيعي ارزان 
است. همه پروژه هاي جديد داراي خوراك ترکيبي 
شامل ۳5 درصد اتان و ۶5 درصد پروپان هستند. بايد 

به اين نكته توجه کرد که نفتا در مقايسه با اتان فاقد 
جذابيت است. 

   آرامكوي سعودي 
آرامكو در نظر دارد تا با مش��ارکت سابيك، مجتمع 
تبديل نفت خام به محصوالت شيميايي را در ينبوع 
احداث کند. براس��اس طراحي اوليه، ۴5 درصد هر 
بشكه نفت به محصوالت پتروشيمي تبديل مي شود. 
به هر ترتيب، ش��رکت آرامكو با ت��الش براي بهبود 
فناوري هاي فرآين��دي خواهان افزاي��ش اين عدد 
است. اين شرکت اميدوار است تا عدد فوق را به ۶0 
تا 70 درصد افزايش دهد. هم اکنون 10 تا 15 درصد 
محصوالت پااليشگاه ها در صنعت پتروشيمي مصرف 
مي شود. هرچند ميان محصوالت خوراك آنها تنوع 

زيادي وجود دارد. 
استفانو زهندر، معاون مؤسسه مشاور آي سي آي اس 
مي گويد: در سال هاي اخير، پااليشگران سهم خود را  
از واحدهاي پتروشيمي افزايش قابل توجهي داده اند. 
در مقابل، سهم سوخت هاي سنتي در سبد توليدات 

آنها در حال کاهش است. 
تعدادي از پااليش��گاه هاي جديد چين تا ۴0 درصد 
توليدات خ��ود را روان��ه مجتمع هاي پتروش��يمي 

مي کنند. 
زهندر افزود: در عربس��تان س��عودي، ديدگاه هاي 
پيش��ين در حال دگرگوني است. غول نفتي آرامكو، 
طرح هاي تجاري فناوري نوظهور تبديل نفت خام به 

محصوالت پتروشيمي را آغاز کرده است. 
آنها خواهان افزايش سهم ۴5 درصدي کنوني هستند 
و بيش از ۹ ميليون  تن ظرفيت جديد ساالنه توليد 
محصوالت پتروش��يمي و روغن هاي صنعتي را در 
دست توسعه دارند. بدين ترتيب شاهد شكل گيري 
توازني جديد ميان محصوالت پتروشيمي و روغن هاي 

صنعتي و انواع سوخت هاي توليدي خواهيم بود. 
احمد از کارشناسان موسسه مشاور آلمبيك گلوبال 
مي گويد: در طرح هاي تبديل نفت خام به محصوالت 
پتروش��يمي، ش��اهد افزايش يكپارچگي و کارايي 
بخش هاي باالدستي و پايين دستي خواهيم بود. در 
همه طرح هاي جديد پتروپااليشي ساخته شده در 
خاورميانه، کارايي هزينه ها و متنوع کردن خوراك ها 

در دستور کار قرار دارد. 
   شتاب در پروژه هاي بزرگ  جهاني

عالوه بر دو ش��رکت آرامكو و ادنوك، در سراسر دنيا 
شاهد س��اخت مجتمع هاي پتروپااليشي هستيم. 
در ژوئن سال گذش��ته ميالدي، شرکت هاي دولتي 
هند )ايندين اويل، هندوس��تان پتروليوم و بهارات 
پتروليوم( قرارداد مش��ترکي با آرامكو و ادنوك امضا 
کردند تا يك مجتمع پااليش��ي و پتروشيمي با ۴۴ 
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ميليون تن محصوالت پتروشيمي احداث نمايند. 
دولت هن��د اعالم ک��رده در س��ال 2020 ميالدي، 
عمليات ساخت اين مجتمع آغاز خواهد شد و در سال 
2025 ميالدي شاهد افتتاح آن خواهيم بود. کشور 
چين يكي ديگر از مقاصد شرکت هاي نفتي خاورميانه 
به شمار مي رود. در فوريه سال جاري، شرکت آرامكو 
قراردادي با ش��رکت هاي نورينكو گروپ و پانجين 
س��ينكن چين امضا کرد تا يك  مجتم��ع يكپارچه 
پااليشي و پتروشيمي در شهر لياونينگ چين احداث 
کند. در سال 202۴ ميالدي، ش��اهد راه اندازي اين 
طرح خواهيم بود. خ��وراك اين مجتمع روزانه ۳00 
هزار بشكه نفت خام و 1/۳ ميليون تن پارازايلين در 
هر سال خواهد بود. 70 درصد خوراك مجتمع توسط 

آرامكو تأمين خواهد شد.
   انفعال وزارت نفت

در حرک��ت جهانی س��اخت پتروپااليش��گاه ها 
مس��ئوالن عال��ی وزارت نفت اي��ران اعتقادی به  
ساخت پترو پااليشگاه ندارند و حتی  آن را به صرفه 

هم نمی دانند! 
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 انفعال وزارت نفت
 در حركت جهاني ساخت پتروپااليشگاه ها

گزارش »جوان« از كشورهايي كه در ساخت پااليشگاه سرعت گرفتند وحیدحاجیپور
گزارشیک

سامانه اي براي ثبت نام خريد مسكن در شهرهاي جديد وجود ندارد
گزارش2

 بانك ها 100 هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد  دارند

مع�اون ام�ور بان�ك، بيم�ه و ش�ركت هاي دولت�ي وزير اقتص�اد از 
ف�روش ۴۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان ام�وال م�ازاد بانك ه�ا ت�ا پايان 
س�ال جاري در كش�ور خب�ر داد و گفت طي يك س�اله گذش�ته 1۲ 
ه�زار ميلي�ارد توم�ان از ام�وال م�ازاد بانك ه�ا فروخت�ه ش�د. 
عباس معمارنژاد در مصاحبه با راديو افزود: طي يك ساله گذشته 12 هزار 
ميليارد تومان از اموال مازاد بانك ها با برنامه اي که وزارت اقتصاد از بانك ها 

گرفته فروخته شده است. 
وي همچنين اظهار داشت: بانك هاي دولتي و خصوصي شده اي که هنوز 
تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهاي صورت گرفته بين 

70 تا 100 هزار ميليارد تومان اموال مازاد در اختيار دارند. 
معاون امور بانك، بيمه و ش��رکت هاي دولتي وزير اقتصاد در پاسخ به اين 
پرس��ش که چرا رقم اموال مازاد بانك ها به صورت دقيق اعالم نمي شود، 
گفت: باالخره برخي بانك ها ارزيابي هاي جدي��دي از اموال خود ندارند يا 
قيمت سهام شرکت ها روزبه روز در حال تغيير است بنابراين به دليل وجود 

نوسان در ارزش و قيمت دارايي ها نمي توان ارقام دقيقي را بيان کرد. 
وي همچنين درخصوص ابالغ س��ند بانكداري آين��ده و تحول ديجيتال 
مبتني بر اقتصاد هوش��مند به راديو اقتصاد اف��زود: به طور کلي هرچقدر 
بانك ها به سمت بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتالي شدن در داخل خود 
گرايش پيدا کنند نتيجه اين جهت گيري ارائه خدمات مطلوب تر، ارزان تر، 

متنوع تر و باکيفيت تر به مردم خواهد بود. 
معمارنژاد اظهار داش��ت: به طور کلي هر تحول ديجيتال��ي درنهايت ارائه 
خدمات بهتر به مردم است بنابراين اگر مستندي در اين حوزه اعالم مي شود 

هدف نهايي همان چيزي است که پيش از اين بيان شد. 
وي در ادامه يادآور ش��د: مردم ش��ريف هم در جريان باش��ند که هرچند 
اسم اين گونه س��ندها بانكداري آينده و تحول ديجيتال مبتني بر اقتصاد 
هوشمند است ولي درنهايت با کاهش قيمت تمام شده خدمات در بانك ها 
منجر به اين خواهد شد که همه آحاد جامعه بتوانند خدمات خود را از نظام 

بانكي با سرعت بيشتر با کيفيت بهتر و ارزان تر دريافت کنند. 

 علت انباشت خودروهاي كف پاركينگ 
دوباره كمبود قطعات اعالم شد!  
وزير صنعت: استعفا نداده ام 

وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت ب�ا تكذيب ش�ايعه اس�تعفاي 
خ�ود عمده تري�ن عام�ل توق�ف خودروه�اي تولي�د ش�ده 
قطع�ات  كمب�ود  را  خودروس�ازان  پاركين�گ  ك�ف  در 
دانش بني�ان و الكترونيك�ي اي�ن خودروه�ا اع�الم ك�رد. 
به گزارش مهر، رضا رحماني در حاش��يه بازديد از هفتمين نمايشگاه 
صنايع و حم��ل و نق��ل ريلي در جم��ع خبرن��گاران، با بي��ان اينكه 
توانمندي هاي بخش ريلي نشان مي دهد که در اين صنعت، به خصوص 
حوزه دانش بنيان صنايع ريلي و بخش توليد داخل پيشرفت محسوسي 
داشته ايم، گفت: وزارت راه و شهرسازي و شرکت راه آهن، به خوبي کارها 

را در بخش ريلي به پيش مي برند. 
وي درباره توليدکنندگان داخلي صناي��ع ريلي گفت: همه واحدهاي 
توليدکننده کشور در حوزه واگن سازي، ظرف 10 سال آينده بازار خوبي 
خواهند داشت و ما در اين بازه 10 ساله، به ۴0 هزار دستگاه انواع واگن 
و لوکوموتيو نياز داريم که بر اين اساس، توليدکنندگان ما بازار خوبي در 
داخل خواهند داشت.  وزير صنعت، معدن و تجارت، عمده ترين مشكل 
توليدکنندگان داخلي واگن را در بخش س��فارش ساخت و نيز تأمين 
مالي آنها عنوان و اظهار داشت: در اين زمينه، پيگيري هايي در دولت 

داشته ايم و قرار شد تأمين مالي ساخت واگن انجام شود. 
رحماني افزود: 75 درصد واگن هاي مس��افري، 85 درصد واگن هاي 
باري و ۳۳ درص��د واگن هاي مت��رو، در داخل توليد مي ش��وند و اگر 
سفارش گذاري ها به خوبي انجام شود، در توليد داخل پيشرفت بيشتري 
خواهيم داشت. اين ميزان درصد از س��اخت هر واگن در داخل نشان 

مي دهد که در حوزه واگن سازي، تقريباً خودکفا هستيم. 
وي با تأکيد بر اينكه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت باجديت از صنايع 
ريلي و توليد واگن و ريل حمايت مي کند، افزود: هر قطعه اي که در داخل 
امكان توليد داش��ته باش��د، به توليدکنندگان اطمينان مي دهيم که يا 
از واردات آن جلوگيري مي کنيم يا موانع جدي بر س��ر واردات خواهيم 
گذاشت تا توليدکنندگان بتوانند با فراغ بال به توليد بپردازند؛ مهم اين 
است که رسانه ها از توليد داخل حمايت کنند و امسال بحث رونق توليد 
فعال ش��ود. به گفته رحماني، به همه واحدهاي اس��تاني ابالغ شده تا از 
توليدکنندگان داخلي حمايت کنند. وي يادآور شد براي تحقق شعار رونق 
توليد، وزارت صنعت، معدن تجارت، سامانه »نياز« و سامانه »محصوالت 
دانش بنيان« را ايجاد کرده تا از توليدکنندگان داخلي حمايت کند.  وي 
تأکيد کرد: خودروهاي توليد شده از سوي خودروسازان داخلي، به دليل 
کمبود قطعات دانش بنيان و الكترونيك خودرو عمدتاً در پارکينگ ها باقي 
مانده اند. رحماني در پاسخ به پرسشي مبني بر استعفاي خود گفت: آقاي 
ربيعي سخنگوي دولت اس��تعفاي مرا تكذيب کرد. اينها شايعاتي بيش 

نيست و نبايد به آنها توجه کرد؛ ما آمده ايم که کار کنيم.

دومينوي جنگ تجاري امريكا به فرانسه رسيد

تهديد به اعمال تعرفه بر واردات از فرانسه
رئيس جمه�ور امري�كا فرانس�ه را مته�م ك�رده كه ب�ر واردات 
برخ�ي كااله�اي امريكاي�ي موان�ع واردات�ي ايج�اد ك�رده 
اس�ت. وي فرانس�ه را تهديد كرد در ص�ورت ادامه اي�ن روند بر 
واردات نوش�يدني از فرانس�ه تعرفه بيش�تري اعم�ال مي كند. 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودي، دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا، 
مجدداً فرانسه را بر ايجاد موانع واردات بر ورود کاالهاي امريكايي بر اين 
کشور متهم کرد. ترامپ قول داده بازار اروپا را براي ورود برخي کاالهاي 
امريكايي از جمله نوش��يدني  بازتر مي کند. وي در مصاحبه با ش��بكه          
CNBC   افزود: فرانسه براي واردات نوشيدني از امريكا تعرفه بااليي 

دارد اما ما بر واردات از فرانسه تعرفه کمي اعمال مي کنيم. 
ترامپ گفت: توليدکنندگان کاليفرنيايي در اين باره به من ش��كايت 
کردند. آنها به من گفته اند که ما براي صادرات به فرانسه بايد پول زيادي 
بپردازيم و شما با هزينه بسيار کمي اجازه واردات از فرانسه را داده ايد و 
اين عادالنه نيست.  وي ادامه داد: مي دانيد چيست؟ اين عادالنه نيست 
و ما در اين باره کاري خواهيم کرد. سال گذشته هم ترامپ طي توئيتي 
به فرانسه حمله کرد و گفت که اين کشور بر واردات نوشيدني از امريكا 

موانع جدي اعمال کرده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

93004287نفتپارس
4370355نيرومحركه

1302118گروهداروييبركت
128471فنرسازيزر

3016279قطعاتاتومبيلايران
518055حملونقلتوكا

3729105سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
343151634خوراكدامپارس

284151353گلوكوزان
12097576فرآوردههاينسوزپارس
10438497س.صنايعشيمياييايران

419471997سازهپويش
20796990مليكشتوصنعتودامپروريپارس

11470546بيسكويتگرجي
19413924صنايعخاكچينيايران

11577551شركتارتباطاتسيارايران
9245440تايدواترخاورميانه

244591164آبسال
16668793سيمانبهبهان

16483784داروسازيسينا
4920234توليديكاشيتكسرام
5341254داروسازيروزدارو

8832420سرمايهگذاريشفادارو
13165626بهنوشايران

11588551قندثابتخراسان
7404352كويرتاير

6038287داروسازيجابرابنحيان
12723605گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

4656221ماشينسازينيرومحركه
3590155سيمانداراب

2237106سرمايهگذاريبهمن
15668746مليسربورويايران

553362635لنتترمزايران
2894137گروهداروييبركت
6890328سامانگستراصفهان

3449164سيمانمازندران
2441116سيمانشمال

7961379توليديچدنسازان
10439497گروهصنعتيسپاهان

11991570قندمرودشت
633433016سپنتا

2533120محورسازانايرانخودرو
2810133توسعهشهريتوسگستر

206798بيمهپارسيان
13462641بهپرداختملت

2224105ليزينگخودروغدير
3170145سيمانصوفيان

5322253گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
177384تأمينسرمايهاميد

2645125گروهصنايعبهشهرايران
2111100گروهپتروشيميس.ايرانيان

2242106بانكپارسيان
7500322شيشهوگاز

156874سرمايهگذارينيرو
4557217بيمهدانا

3342159گروهستوسعهصنعتيايران
2811133مخابراتايران

4825229پگاهآذربايجانغربي
15282727سيمانقائن

2484118بيمهما
8140276پمپسازيايران

2464117تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
5650214فرآوردههاينسوزآذر

2270108ليزينگايرانيان
178184بانكسينا

34-2600سيمانكردستان
4326206داروسازيزهراوي

17990711سالمين
4750132سيمانكرمان
6391159شيشههمدان
4099195بانكملت

6734287سرمايهگذاريساختمانايران
7089337گروهمپنا)سهاميعام(

9208355گلتاش
9011429داروسازيزاگرسفارمدپارس

2809133عمرانوتوسعهفارس
2282108سرمايهگذاريبوعلي

18606552موتوژن
4534215فوالدآلياژيايران
161071بانكپاسارگاد

187336ماشينسازياراك
5359172ايرانخودرو

270080سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
134035سرمايهگذاريخوارزمي

465002214معدنيدماوند
3713168پستبانكايران

160076بيمهالبرز
9906471لولهوماشينسازيايران

3970102حفاريشمال
187564سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

14500277خدماتانفورماتيك
465642217درخشانتهران

11388542نفتپارس
123526سرمايهگذاريسايپا

26600377پارسسرام
839057تامينماسهريختهگري

337070سرمايهگذاريآتيهدماوند
6854146حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

12789362توليدمواداوليهداروپخش
16793608سيمانبهبهان

17-6737صنايعالستيكيسهند
148416سرمايهگذاريمسكن
188027كمباينسازيايران

2607124بانككارآفرين
4072193نوردآلومينيوم

7839373صنايعكاشيوسراميكسينا
2417115س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

1246071پارسالكتريك
69-10300شهدايران

6453307همكارانسيستم
516091سرمايهگذاريصنعتنفت

7980191تراكتورسازيايران
266790سيمانشاهرود
7200257رادياتورايران

14100125پااليشنفتبندرعباس
415245صنايعآذرآب

237958سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
369901125صنايعشيمياييسينا

835064كارخانجاتتوليديشهيدقندي
18003857نوردوقطعاتفوالدي

52232877پتروشيميخارك
610058كابلالبرز

685071لبنياتكالبر
149256سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

49-2820ايركاپارتصنعت
722048مارگارين
7964117قندلرستان

219327تامينسرمايهنوين
22046213صنايعجوشكابيزد

1111229پشمشيشهايران
34-4969ايرانارقام

17310176ايرانمرينوس
4473بانكصادراتايران

4001190سرمايهگذاريمليايران
5730132توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

22200135پااليشنفتتبريز
1797213داروسازيفارابي

46-1832مهركامپارس
215030واسپاريملت
4379بانكتجارت

3-5300سرمايهگذاريصنعتبيمه
540096كشتيرانيجمهورياسالميايران

396088بانكخاورميانه
460001279فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

11-1730گروهبهمن
274058بيمهآسيا

5497228دادهپردازيايران
412871مليصنايعمسايران

74-2450پالسكوكار
470001460معدنيامالحايران

6649135كنترلخوردگيتكينكو
551911لعابيران


