
با وجود خبرسازي هاي رويترز درباره كاهش 
صادرات نفت ب�ه 1/1 ميليون بش�كه در روز، 
شواهد نش�ان مي دهد ميزان صادرات نفت با 
كاهش چنداني روبه رو نشده است و امريكايي ها 
در حال عقب نش�يني از مواضع خود هستند. 
به گزارش »جوان«، دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا و برخي ديگر از مقامات مسئول دولت اين 
كشور بارها اعالم كردند قصد دارند ميزان صادرات 
نفت ايران را تا پايان سال 2018 به رقم »صفر« 
برس��انند و به هيچ يك از مش��تريان نفت ايران 
معافيتي نمي دهند. با اين وجود عقب نشيني هاي 
پي در پي كاخ سفيد از مواضع قبلي خود و ايجاد 
معافيت براي برخي كش��ورها نشان مي دهد اين 

برنامه به شكست نزديك شده است. 
گرچ��ه واردات اروپا از ايران كاه��ش يافته، ولي 
كانال هاي مالي خاصي براي از سر گيري صادرات 
نفت به اروپا در دست بررس��ي و تدوين است كه 
اين مهم نشان مي دهد تهديدهاي امريكا از ارزش 
كمتري برخوردار است و كشورهاي جهان براي 
ايجاد مس��يري ديگر براي انتقال پول نفت ايران 

مصمم تر از گذشته شده اند. 
مهم تري��ن مش��كل در ف��روش نف��ت اي��ران، 
تحريم هاي نفتي نيس��ت؛ مس��ئله اصلي در اين 
مي��ان همكاري هاي بانكي با ش��ركت ملي نفت 
ايران است كه سوئيفت نقش اصلي را در شناسايي 

مبادالت بانكي ايف��ا مي كند. چيني ها براي آنكه 
شركت هاي دولتي و خصوصي شان دچار مشكل 
حادي نشوند، مسيرهاي مالي ديگري را در دستور 
كار قرار داده اند و هند نيز اعالم كرده حاضر است 

پول نفت ايران را با يورو و روپيه پرداخت كند. 
  عالقه چين به حفظ واردات

چيني ها با مصرف روزانه 14 ميليون بشكه نفت 
در روز، يكي از كش��ورهاي بزرگ مصرف كننده 
نفت جهان هس��تند. اين كشور در جنگ تجاري 
كه با واشنگتن دارد، تصميم گرفت واردات نفت و 
ال پي جي از امريكا را متوقف كند كه اين كمبود، 
در كنار كاهش صادرات نفت ونزوئال به اين كشور، 
باعث شده تا اتكاي اين كشور به نفت ايران افزايش 
يابد به ويژه آنكه با فرا رسيدن فصل سرما، افزايش 
مصرف نف��ت مهم ترين رخداد براي اين كش��ور 

است. 
از سوي ديگر، ايران ذخيره سازي نفت خود را در 
بندر داليان آغاز كرده كه خبر بسيار مهمي براي 
بازار نفت اس��ت؛ افزايش صادرات نفت به چين 
مي تواند يك خبر بد براي امريكايي ها باش��د كه 
نشان مي دهد مسئوالن اين كش��ور، براي صفر 
كردن صادرات نفت ايران زمان بدي را براي جنگ 

تجاري با پكن آغاز كردند. 
به گزارش يك منبع كش��تيراني در داليان، يك 
نفتكش بسيار بزرگ كه براي شركت ملي نفتكش 

ايران كار مي كن��د، نفت ايران را ب��ه يك مخزن 
متصل در بخش زينگانگ بندر رساند. اين اولين 
محموله نفت ايراني بود كه طي چهار سال اخير 

در اين مخزن تخليه شد. 
منطقه زينگانگ، محل چندي��ن مخزن ذخيره 
نفت است كه ذخاير تجاري و استراتژيك را نگه 
مي دارد. شركت نفت ملي چين و شركت داليان 
پورت هر دو مسئول ذخيره س��ازي نفت در اين 
مكان هس��تند. يك مدير س��ايت ذخيره سازي 
نفت خام در بندر داليان چين نظري نداد و گفت به 
خاطر تحريم هاي امريكا اكنون بدترين زمان براي 

هرگونه اظهار نظر در مورد نفت ايران است. 
اطالعات ردياب ها نشان مي دهد كه نفتكش هاي 
ديگري هم در يك هفته آينده به داليان مي رسند. 
برخي از اين محموله ها قرار است ذخيره شوند، 
چون پااليشگاه هاي اين منطقه تجهيزات فرآوري 
نفت ايران را ندارند. نگه داشتن نفت در مخزن هاي 
ذخيره به مالك آنها اي��ن امكان را مي دهد كه در 
آينده آن را ب��ه چين يا خري��داران ديگر منطقه 

بفرستد. 
  معافيت ها صادر مي شود

در چنين ش��رايطي كه خريداران نفت ايران در 
شرق آسيا به تداوم خريد نفت مشغول هستند، 
امريكا شركت بي پي انگليس را هم در بهره برداري 
از يك ميدان گازي مش��ترك با ايران معاف كرد. 

ميدان گازي ره��ام كه حدود 5 درص��د نياز گاز 
انگليس را برط��رف مي كند، اكن��ون يك مجوز 
جديد براي فعاليت از دفتر كنت��رل دارايي هاي 
خارجي امريكا )OFAC( دريافت كرده اس��ت. 
اين مجوز به شركت سريكا انرژي اجازه مي دهد 
به برداشت خود از س��هم 50 درصدي بريتيش 

پتروليوم در اين ميدان گازي ادامه دهد. 
OFAC اطمينان داد كه مؤسس��ات امريكايي 
تأمين كننده كاال، خدمات و پشتيباني براي رهام 

مشمول تحريم هاي ثانويه امريكا نمي شوند. 
از س��وي ديگر، تارنماي واش��نگتن فري بيكن 
گزارش داد كه دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا معافيت از تحريم هاي نفتي ايران به برخي 
كش��ورها را پذيرفته اس��ت. اين تارنما به نقل از 
چند مقام امريكايي نوشت: دولت ترامپ به رغم 
وعده اي كه براي تش��ديد تحريم ها عليه تهران 
داده بود، پذيرفته است كه به برخي كشورها اجازه 

تداوم واردات نفت از ايران را بدهد. 
اي��ن مقام ه��ا افزودن��د ك��ه برخي كش��ورها از 
تحريم هايي كه قرار است در 4 نوامبر )13 آبان( 
عليه ايران اعمال ش��ود، به صورت موقت معاف 
مي شوند. به نوشته واشنگتن فري بيكن، برخي 
مقام هاي دول��ت ترامپ در تالش هس��تند تا از 
طريق معافيت و ديگر امتيازها، شدت تحريم ها 

عليه ايران را كاهش دهند. 
واشنگتن فري بيكن روز گذشته نيز خبري مبني 
درخواس��ت وزارت خزانه داري امري��كا از دولت 
ترامپ براي حفظ دسترس��ي ايران به بازارهاي 

مالي بين المللي منتشر كرد. 
اين تارنما امريكايي نوشت: مقام هاي ارشد وزارت 
خزانه داري دولت ترام��پ از جمله مقام هايي كه 
اميدوار به حفظ توافق هس��ته اي هستند تالش 
مي كنند تا ايران به سيستم بانكي سوئيفت متصل 
بماند. به گفت��ه منابع آگاه، مقام هاي س��وئيفت 
هفته گذشته در واشنگتن ديدارهايي با مقام هاي 
دولت امريكا انجام دادند تا اطمينان حاصل كنند 
كه ايران همچنان به سيس��تم بانكي بين المللي 
دسترسي خواهد داشت.  منابع گفتند درحالي كه 
ترامپ و مقام هاي ارشد امنيت ملي در كاخ سفيد 
مانند ج��ان بولتون اعالم كرده اند كه س��وئيفت 
و اروپايي ها بايد همكاري ه��اي بازرگاني خود را 
با ايران پايان دهند، گروه��ي از مقام هاي وزارت 
خزانه داري قاطعانه با اين اقدام مخالف  هستند. 

اين گزارش ها حاكي از اخت��الف در درون دولت 
ترامپ بر س��ر توافق هس��ته اي با ايران و شدت 
تحريم هايي است كه در 13 آبان اجرايي مي شود. 
تالش كشورهاي اروپايي و ساختار سياستگذاري 
خارجي امريكا براي جلوگيري از قطع همكاري 
س��وئيفت با ايران نش��ان مي دهد كه فشارهاي 
داخلي و خارجي غلبه رويك��رد بولتوني در كاخ 

سفيد را به عقب رانده است. 

آگــهی فـراخـوا ن منـاقصـه عمـومـی 
یک مرحله اي با ارزیابی ساده 
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مشتريان نفت ايران در صف استقالل از تحريم
شكست هاي پي در پي امريكا در صفر كردن صادرات نفت ايران از راه می رسد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 نقدينگي 3/4  درصد 
و پول 5/8درصد رشد كرد

بررس�ي هاي بانك مركزي نش�ان داد كه نرخ رش�د نقدينگي در 
خردادماه ۹۷ نس�بت به پايان س�ال قبل 3/4 درصد بوده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، اداره بررس��ي ها و سياس��ت هاي اقتصادي بانك 
مركزي، نماگرهاي اقتصادي كش��ور مربوط به بهار 1397 را منتشر و 
اعالم كرد: بررسي ها نش��ان مي دهد كه تغييرات شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي )نرخ تورم( در 12 ماهه منتهي به خرداد ماه 1397 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم( 9/4 درصد، خرداد 97 نسبت 
به ماه قبل از آن 4/3 درصد و خرداد 97 نسبت به ماه مشابه سال قبل 
13/7 درصد بوده است.  همچنين نرخ رشد نقدينگي در خرداد 1397 
نسبت به پايان سال قبل 3/4 درصد، حجم پول 5/8 درصد، شبه پول 

3/1 درصد و سپرده هاي بخش غيردولتي 3/8 درصد بوده است. 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران نيز در دوره بهار 97 رقم108 هزار 
و 873 و ارزش سهام و حق تقدم معامله شده نيز 122/2 هزار ميليارد 
ريال اعالم شده است. در اين دوره حجم سهام و حق تقدم معامله شده 

نيز 57/6 ميليارد سهم بوده است. 

 ثبات مالي جهاني در پي تنش هاي تجاري
 به خطر افتاده است

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول هش�دار داد: ريس�ك هاي كوت�اه 
مدت ب�راي ثب�ات مالي جه�ان تا ح�دي افزاي�ش يافته اس�ت. 
به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول ديروز اعالم كرد ريس��ك هاي 
سيستم مالي جهاني در شش ماه گذشته افزايش يافته و اگر فشار بر بازارهاي 
نوظهور شدت بگيرد يا روابط تجاري جهاني بيش از اين آسيب ببينند، اين 
ريسك ها باز هم افزايش خواهد داشت.  صندوق بين المللي پول در نشست 
فصل پاييز خود با بانك جهاني در اين هفته اشاره كرد در حالي كه سيستم 
بانكي طي اين دهه از زمان بحران مالي جهاني س��ال 2008 تقويت شده 
است شرايط مالي آسان مثل بدهي باال و قيمت گذاري بيش از حد سرمايه 
باعث آسيب پذيري آن مي شود.  توبياس آدريان، مدير بازارهاي سرمايه اين 
صندوق گفت: شوك هاي احتمالي به سيستم مالي به صورت هاي مختلفي 
مثل تورم بيش از حد انتظار كه باعث افزايش ش��ديد نرخ سود مي شود يا 
خروج »آشفته« انگليس از اتحاديه اروپا ظاهر مي شوند.  افزايش بدهي هاي 

چين در سال هاي اخير هم باعث نگراني است. 

چين واردات LPG را هم از امريكا قطع كرد 
در حالي ك�ه چين در س�ال 2۰1۷ دومين خري�دار LPG از امريكا 
محسوب مي ش�د، اما اخيراً و در راس�تاي جنگ تجاري با امريكا 
واردات اين حامل انرژي به اين كشور آسيايي متوقف شده است. 
به گزارش رويترز، چين در س��ال 2017 با واردات 3/6 ميليون تن گاز 
LPG از امريكا دومين خريدار اين حامل انرژي از امريكا لقب گرفت و از 
آن در حوزه هاي پتروشيمي، گاز خانگي، حمل و نقل و گرمايش استفاده 
كرد.  اما واردات اين محصول از امريكا به اين كش��ور آسيايي در سال 
2018 كاهش قابل توجهي را تجربه كرده و در ماه آگوست و زماني كه 
چين بر واردات LPG از امريكا تعرفه 25 درصدي اعمال كرد، به صفر 
رسيد.  مؤسسه مشاوره اي IHS ماركت تخمين زده است كه صادرات 
LPG از امريكا به چين در هشت ماه نخست سال جاري از 2/1 ميليون 

تن در مدت مشابه سال قبل به كمتر از يك ميليون تن رسيده است.

 بازرسی تركيه از شركت هاي
 مشكوك به افزايش بي دليل قيمت ها

در حالي كه بحران ارزي تركيه، تورم در اين كش�ور را به باالترين 
ميزان 1۵ساله رسانده است، دولت اين كشور در تحقيقي روي موارد 
افزايش قيمت مشكوك كاالها از بيش از 1۰۰ شركت بازجويي كرد. 
به گزارش مهر، اين اقدام پس از آن انجام مي شود كه هفته گذشته، رجب 
طيب اردوغان، از ترك ها خواست تا هرگونه افزايش قيمت غيرطبيعي در 
مغازه ها را گزارش كنند.  وي گفت: اين وظيفه دولت است كه در صورت 
لزوم در كار فروش��گاه هاي متخلف مداخله كن��د. در اين ميان، وزارت 
تجارت تركيه خبر داد كه پس از بررسي 69 هزار كاال از 4000 شركت، 
از 114 شركت در مورد افزايش قيمت كاالهاي آنها سؤال كرده است. در 
بيانيه اين وزارتخانه آمده است كه هدف اين تحقيقات دخالت در بازار 
آزاد نيست، بلكه اين كار براي جلوگيري از افزايش قيمت غيرمنصفانه 
صورت مي گيرد.  در ماه سپتامبر، تورم تركيه به 25درصد افزايش يافت و 
به باالترين ميزان 15سال اخير خود رسيد. اين نشان مي دهد كه بحران 

ارزي اين كشور تا چه حد بر مصرف كنندگان فشار وارد كرده است. 

تورم ساالنه ونزوئال به 4888۶5 درصد رسيد
ت�ورم مصرف كنن�ده در ونزوئ�ال ب�ه488 ه�زار و 86۵ درص�د 
رس�يده و به اين ترتيب، ابرتورم اين كش�ور عضو اوپ�ك با افت 
گسترده ش�رايط اقتصادي به ش�تاب گرفتن خود ادامه مي دهد. 
طبق گفته آنجل آلوارادو، نماينده مجلس مخالف دولت، تورم روزانه ونزوئال 
به 4 درصد رسيده است و تورم ماهانه كه در ماه آگوست 223 درصد بود، 
در ماه سپتامبر به 233 درصد افزايش پيدا كرده است.  نيكوالس مادورو، 
رئيس جمهور ونزوئ��ال در تالش براي تثبيت قيمت ها پن��ج صفر را از ارز 
ونزوئال كه بوليوار نام دارد، حذف كرد و حداقل دستمزد را 3000 درصد 

تقويت و دستمزدها را به ارز ديجيتال دولتي پترو مرتبط كرد. 

معاون امور اقتص�ادي و هماهنگي س�ازمان 
برنامه و بودجه كشور گفت: اجراي طرح هاي 
نيمه تمام توس�ط بخ�ش خصوصي ب�راي 1۰ 
س�ال از مالي�ات مع�اف ب�وده و ح�ق بيم�ه 
كارفرمايان را به حداقل ممكن رسيده است. 
به گزارش فارس، سيد حميد پورمحمدي با اشاره 
به پيشرفت اجراي قانون بودجه در قبال واگذاري 
طرح هاي عمراني به بخش هاي غير دولتي اظهار 
داش��ت: قانونگذار به دولت اج��ازه داده 4400 
ميليارد توم��ان از اعتبارات عمران��ي ملي و 20 
درصد اعتبارات عمراني استان ها را صرف يارانه 

تسهيالت كند. 
وي با اشاره به اينكه اين تصميم موجب مي شود، 
تس��هيالت ارزانقيمتي در اختيار فعاالن بخش 
خصوصي كه در طرح هاي نيمه تمام مش��اركت 
يا س��رمايه گذاري مي كنند قرار گيرد، افزود: در 
تأمين مالي اي��ن طرح ها عالوه ب��ر آنكه بودجه 
عمومي به عنوان اهرم وارد عمل مي شود، منابع 
صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، تسهيالت 
بانكي و بورس ني��ز اين طرح ه��ا را تأمين مالي 
مي كنند.  ب��ه گفته پورمحم��دي اگرچه تحريم 
يك تهديد براي اقتصاد است، اما زمينه اي فراهم 
مي كند كه در حالت عادي امكان پرداخت به آن 
ميسر نمي شود، يكي از آنها نگاه كردن به حجم 
بزرگ دولت و واگذاري بخش��ي از دارايي ها و در 
چارچوب اصل 44 قانون اساسي و جلب مشاركت 
مردم در اقتصاد به معناي واقعي است.  وي تصريح 
كرد: به همين منظور قان��ون الحاق و تبصره 19 
قانون بودجه 97، مصوبات شوراي اقتصاد، هيئت 
دولت و ش��وراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا 
فرصت هاي خوبي را ايجاد كرده است تا از لحاظ 
حقوقي بسياري از دارايي هاي دولت را واگذار يا 
از اين طريق مشاركت بخش خصوصي و تعاوني 

براي اتمام اين پروژه ها جلب كنيم. 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان 
دارايي هاي شناخته شده دولت كه وزارت اقتصاد 
تاكنون شناسايي كرده، رقم بسيار بزرگي است كه 
بخش مهمي از آن امكان واگ��ذاري دارد كه اين 
برنامه هم در همين چارچوب طرح هاي نيمه تمام 
دولت قرار دارد. ب��ا حدود 70 ه��زار طرح نيمه 
تمام استاني و 6 هزار طرح نيمه تمام ملي كه اگر 

بخواهيم با اعتبارات موجود به انجام برسد، ساليان 
درازي زمان مي برد و طوالني شدن طرح ها آن را 

از حيز انتفاع مي اندازد. 
وي بودج��ه مورد ني��از ب��راي اتم��ام طرح هاي 
نيمه تم��ام عمراني را حدود 500 ه��زار ميليارد 
تومان ب��رآورد كرد و گفت: دول��ت امكان تأمين 
اين مبلغ را ندارد، ضمن آن كه با طوالني تر شدن 
مدت اجراي پروژه ها، هزينه  اج��را و تكميل نيز 

مجدد افزايش مي يابد. 
پورمحمدي ابهامات بخش خصوصي را براي ورود 
به اين طرح ها در چهار عنوان طبقه بندي كرد و 
گفت: توجيه پذيري اقتص��ادي پروژه ها، اهرمي 
كردن منابع بودجه اي دولت براي استفاده از منابع 
مالي، بانك ها و بازار سرمايه و تأمين مالي خارجي، 
وثايق طرح و در نهايت داوري هنگام اختالف بين 
سرمايه گذار و دولت كه تبصره 19 قانون بودجه 

امسال به همه اين ابهامات پاسخ داده است. 
اين مقام مسئول خاطر نش��ان كرد: طبق قانون 
دولت حق قيمت گذاري ب��راي محصول و توليد 
طرح را نخواه��د داش��ت و اگر خواس��ت بنا به 
ضرورت ها قيمت گذاري كن��د، بايد تفاوت آن را 
بپردازد ي��ا خريد خدمت كند، ضم��ن آنكه اين 
طرح ها را براي 10 س��ال از ماليات معاف كرده و 
حق بيمه كارفرمايان را به حداقل ممكن رسانده 
است.  معاون س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به اين س��ؤال، در حالي كه طرح ه��اي نيمه تمام 
بسياري در كشور وجود دارد، چه ضمانتي وجود 
دارد كه كلنگ زني هاي جدي��د و موازي صورت 
نگيرد، گفت: از سازوكارهايي كه سازمان برنامه 
روي آن دقت دارد و رصد مي كند، كميس��يون 
ماده 23 است كه اگر قرار باشد طرح جديد ملي 
اجرا ش��ود، ابتدا بايد دستگاه اجرايي درخواست 
ضرورت هايش را ارائه دهد كه اگر سازمان هم آن 
را تأييد كند، بايد به تصويب كميسيون برسد تا 

رديف بودجه اي آن ايجاد شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: در حال حاضر اين مسير 
كاماًل متوقف است و دولت هم قصد بازكردنش را 
ندارد، مگر در شرايط ضروري و كليدي، بنابراين 
اولويت اساس��ي كش��ور ابتدا اتم��ام طرح هاي 
نيمه تمام است و بعد مي توانيم به سمت طرح هاي 

جديد برويم. 

 معافيت مالياتي ۱۰ ساله بخش خصوصي
 براي اتمام طرح هاي نيمه كاره

 كميسيون اصل 9۰
 به تخلفات وزارت راه و شهرسازي ورود مي كند

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

477352273توليديمهرام
13698652پرداختالكترونيكسامانكيش

16411781كنترلخوردگيتكينكو
2942140توسعهشهريتوسگستر

5244248بيسكويتگرجي
3984182تراكتورسازيايران

5519235معدنيوصنعتيچادرملو
2380101سرمايهگذاريسپه

6210256مليسربورويايران
19107770سيمانسفيدنيريز

223186س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
589712268پتروشيميفناوران
21165781پااليشنفتتبريز

11105404پااليشنفتاصفهان
10059359حملونقلبينالملليخليجفارس

5398181دادهگسترعصرنوين-هايوب
451381485البراتوارداروسازيدكترعبيدي

5072166شهدايران
269188سايپاشيشه

4523130گسترشنفتوگازپارسيان
638901738قندشيرينخراسان

11000299پااليشنفتاصفهان
5761156سالمين

299879گروهستوسعهصنعتيايران
38423996پتروشيميپارس

4992128لنتترمزايران
5204129پشمشيشهايران

7516184كارتنايران
9792234كالسيمين

4925116تايدواترخاورميانه
15780340گروهصنعتيپاكشو

14275286آسانپرداختپرشين
5423108توسعهمعادنوفلزات
18287364پتروشيميپرديس

27574546نفتسپاهان
18417348شركتارتباطاتسيارايران

6883123پتروشيميفجر
17324280نفتبهران

13252210شهد
450971فوالدكاوهجنوبكيش

19979309معدنيامالحايران
274641سرمايهگذاريصنعتنفت

431060مليصنايعمسايران
551275توسعهمعادنرويايران

7839103پااليشنفتتهران
8646109پتروشيميمبين

20889259سازهپويش
10453129فوالدخوزستان

754793سيمانآرتااردبيل
840896معدنيوصنعتيگلگهر

14200136پااليشنفتبندرعباس
887981صنايعپتروشيميخليجفارس

541944مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
40408309پتروشيميخارك

36445224فرآوريموادمعدنيايران
610428ايرانمرينوس
342215فنرسازيخاور
579412بهنوشايران

731513خوراكدامپارس
18903سرمايهگذاريتوسعهملي

943614فوالدخراسان
64277صنايعپتروشيميكرمانشاه

61465فوالدمباركهاصفهان
39603صنايعكاشيوسراميكسينا

20031سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
26211سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

14540بانكپارسيان
61410فوالدمباركهاصفهان

145670قنداصفهان
44380فوالدكاوهجنوبكيش
13850سرمايهگذاريمسكن

29080صنايعسيماندشتستان
45130سيمانخزر

71000داروسازياسوه
1-18439پتروشيميجم

1-11195فرآوردههايتزريقيايران
2-13574داروييرازك

2-13076فوالداميركبيركاشان
1-3987صنعتيآما
1-3304بيمهدانا

2-6393كاشيوسراميكحافظ
1-2555سامانگستراصفهان

3-5372موتورسازانتراكتورسازيايران
7-11424نوردوقطعاتفوالدي

4-6514سيمانفارس
2-3068داروييلقمان

-54314كيميدارو
1-1289سيمانشرق

11-8793سيماناصفهان
4-2890كابلالبرز

11-7632توليدمواداوليهداروپخش
10-6659داروسازيجابرابنحيان

7-4311گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
19-11304پارسدارو
7-3432پارسمينو

19-9005سيمانهرمزگان
14-6003كاشيالوند

28-11758داروپخش)هلدينگ
9-3654صنعتيبهشهر
7-2460نيرومحركه
19-6627پارسسويچ

19-5681توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
5-1471سرمايهگذارينيرو

17-4396سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
45-11469بهپرداختملت
23-5845همكارانسيستم
19-4678پتروشيميشازند

9-2191لبنياتپاك
6-1409بيمهالبرز

19-4241ريختهگريتراكتورسازيايران
24-5087داروسازيفارابي

7-1354سرمايهگذاريبهمن
21-3974سيمانكرمان

28-5022فرآوردههاينسوزپارس
14-2487توريستيورفاهيآبادگرانايران

19-3153سيمانهگمتان
16-2604سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

17-2444بيمهملت
10-1428بينالملليتوسعهساختمان

22-3034مارگارين
20-2733داروسازيروزدارو

68-8393شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
22-2566بيمهآسيا

134-14974پارسخزر
116-11715خدماتانفورماتيك

19-1918بانككارآفرين
68-6196پتروشيميشيراز

182-15903گروهصنعتيملي)هلدينگ
27-2327بانكملت

39-3000صنايعكاغذسازيكاوه
80-5639افست
121-8432الميران

80-5511گروهمديريتسرمايهگذارياميد
253-17345داروسازيسينا
93-6153سيمانبجنورد

24-1553ليزينگصنعتومعدن
23-1485سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

49-3050پمپسازيايران
25-1522فنرسازيزر

80-4661سرمايهگذاريشفادارو
53-3055كاشيسعدي
25-1429بانكپارسيان

32-1691سرمايهگذاريبوعلي
57-2987سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

42-2180حفاريشمال
92-4557درخشانتهران

154-7536كارخانجاتداروپخش
260-12569سيمانقائن

46-2137توليديكاشيتكسرام
58-2590سرمايهگذاريمليايران

149-6514كاشيپارس
158-6899گروهصنعتيبوتان

رئي�س كميس�يون عم�ران مجل�س گف�ت: 
كميس�يون اص�ل ۹۰ قانون اساس�ي به عنوان 
ناظر ب�ر تخلف�ات دس�تگاه هاي اجرايي پس 
از بررس�ي مفاد گ�زارش كميس�يون عمران و 
انج�ام تحقيق�ات تكميل�ي و اح�راز تخلفات 
انجام ش�ده مي توان�د جمع بندي خ�ود را در 
قالب گزارش به قوه قضائيه ارس�ال كند تا اين 
قوه به تخلفات اتف�اق افتاده رس�يدگي كند. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا رضايي در توضيحاتي 
درباره مخالفت مجلس با ارسال گزارش كميسيون 
متبوع��ش درب��اره بخش��نامه هاي وزارت راه و 
شهرسازي در حوزه قانون نظام مهندسي و كنترل 
س��اختمان به قوه قضائيه گفت: بدنه كارشناسي 

بخش هاي دولتي و خصوصي صدها ساعت براي 
تهيه اين گ��زارش كامل و متقن وقت گذاش��ت، 
اما مجلس به دليل مش��اركت نكردن بخش��ي از 
نمايندگان در رأي گيري با ارس��ال اين گزارش به 
قوه قضائي��ه مخالفت كرد.  نماين��ده مردم جهرم 
در مجلس از ارسال گزارش مذكور به كميسيون 
اصل 90 قانون اساسي خبر داد و افزود: با مخالفت 
مجلس براي ارسال گزارش به قوه قضائيه، گزارش 
مذكور براي رسيدگي به كميسيون اصل 90 قانون 
اساسي فرس��تاده مي ش��ود تا ايرادات كميسيون 
درباره بخش��نامه هاي وزارت راه و شهرسازي در 
حوزه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در 

اين كميسيون بررسي قضايي شود. 

خبر


