
پس از برجام كه قرار بر انعق�اد قرارداد جديد 
ميان اي�ران و خودروس�ازان فرانس�وي بود، 
بسياري به خودروسازان و وزارت صمت نسبت 
به بدعهدي قبلي تذك�ر دادند، ام�ا بي فايده 
بود. اخي�راً نيز قائم مقام س�ازمان گس�ترش 
از خ�روج ۶۵ ميليون ي�ورو به ص�ورت نقد از 
كشور توسط ش�ركت رنو پرده برداشته است . 
به نظر مي رس�د اكنون تنها نهادهاي نظارتي 
هس�تند ك�ه مي توانند ب�ا عب�ور از كليدواژه 
»محرمانه« به مف�اد قراردادهاي ايران خودرو 
و سايپا با رنو و پژو وارد شوند و بگويند كه اين 
قراردادها چه پش�ت پرده هايي داشته است. 
قرارداده��اي خارج��ي خودروس��ازان ايراني با 
فرانس��وي ها را حتماً مي توان ي��ك تركمنچاي 
در عرص��ه قراردادهاي صنعت خودرو دانس��ت. 
حرف از قراردادهايي اس��ت كه ب��ا ُمهر محرمانه، 
اجازه ورود حت��ي نمايندگان مجل��س را هم به 
پيش نويس خود ندادند؛ وقتي اين قراردادها امضا 
شد، بس��ياري از مديران صنعت خودروسازي كه 
مسئوليت خطاهاي احتمالي اين قراردادها برعهده 
آنهاست، همواره اين جمله را تكرار مي كردند كه 
در قراردادهاي جديد با خودروس��ازان فرانسوي، 

نگاه ما رو به جلو است. 
آن روزهايي كه پژو دوباره سر از صنعت خودروي 
ايران درآورد، شايد بيش��تر از همه، مديران گروه 
صنعتي ايران خودرو از آمدن شريك قديمي شان 
خوشحال بودند. تمام اينها در شرايطي بود كه آنها 
خوب مي دانستند كه فرانسوي ها در تحريم هاي 
س��ال ۹۱- ۹۰ با ترك قرارداد خود، چه بر س��ر 
صنعت خودروی ايران آورده اند، اما باز هم با آنها 
پاي ميز مذاكره نشستند و اعالم كردند كه جزئيات 
قرارداد ايران خودرو با پژو محرمانه اس��ت. همان 
روزها انتقادات بس��ياري روي قرارداد پژو با ايران 
مطرح شد، قراردادي كه اما و اگرهاي بسياري در 
مورد پرداخت غرامت قرارداد قبلي اين مجموعه با 
ايران خودرو در آن روزها مطرح مي شد، اما برخي 
مديران يك تنه ايس��تادند و با محرمانه خواندن 
قرارداد، يك بار ديگر آبروي شريك فرانسوي خود 

را در ايران خريدند. 
طبق قراردادي كه ميان ايران خودرو و پژو به امضا 
رسيد و هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو در آن روزها، بخش هاي��ي از آن را 
بازگو كرد، بابت غرامت قرارداد قبلي، پژو بايد به 
ايران ۴۲۷ ميليون و ۶۰۰ هزار يورو مي پرداخت 
كه از اين رقم، ۱۱۶ ميليون يورو مربوط به مسائل 
حال و گذشته بود و ۳۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار يورو 
نيز در مسائل آينده ديده شده اس��ت. او البته به 
اين نكته هم اش��اره كرد كه از ۱۱۶ ميليون يورو 
خسارت مربوط به مس��ائل جاري و گذشته، ۲۵ 
ميليون يورو بابت درياف��ت قطعات مجاني از پژو 
محاسبه خواهد شد كه به گفته وي در آن روزها، 

البته ايران بخشي از آن را دريافت كرده بود. 
اما نكته حائز اهمي��ت در اين مي��ان، گفته هاي 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در نشست 
خبري مش��ترك خود با مديرعامل پ��ژو بود كه 
عنوان شد ظرف سه س��ال، داخلي سازي قطعات 
در ايران به ۷۰ درصد خواهد رسيد. درست مهرماه 
۹۵ بود كه او اين جمله را اعالم كرد كه در سال اول 
اجراي قرارداد پژو با ايران، ميزان داخلي س��ازي 

قطعات به ۴۰ درص��د خواهد رس��يد و اين رقم 
ظرف سه سال تا ۷۰ درصد افزايش مي يابد؛ يعني 
اكنون كه سال ۹۸ است، ايران بايد حداقل دوسوم 
مسير را تا دستيابي به داخلي سازي ۷۰ درصدي 
پيش رفته باشد؛ موضوعي كه حداقل تا به حال، 
در هيچ رسانه اي از آن عدد و رقمي به ميان نيامده 

و گزارش كاري ارائه نشده است. 
حال با خروج مجدد ش��ركت پژو-  س��يتروئن از 
ايران، وقت آن رس��يده كه يك بار براي هميش��ه 
از اين خودروس��از فرانس��وي دل كنده شود يا به 
صراحت اعالم ش��ود كه ثمره حضور دو ساله اين 
خودروساز فرانس��وي در صنعت خودروي ايران 
چه بوده اس��ت؟ آيا كار با همان مونتاژ هميشگي 
خودروه��ا و ادام��ه توليد خودروه��اي قديمي و 
فرس��وده پژو پيش رفت ي��ا واقع��اً، تكنولوژي و 
داخلي سازي به همان ش��رايطي كه در تعهدات 
- البته محرمانه! -  ذكر شده بود، مطابق با قرارداد 

ادامه يافت؟
  معاون وقت وزارت صنعت: قرارداد با رنو 

هم محرمانه است!
مهرماه سال ۱۳۹۵ بود كه خودروسازان فرانسوي 

به دومين توافق خود با ايراني ها دست پيدا كردند 
كه براساس آن مقرر شد يك شركت جوينت ونچر 
براي توليد محصوالت مش��ترك در ايران ايجاد 
ش��ود كه ۴۰ درصد س��هام آن، متعل��ق به ايدرو 
)سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته 
به وزارت صم��ت( و ۶۰ درص��د آن متعلق به رنو 
باشد. قرار بود آورده سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران در اين همكاري مش��ترك، س��ايت 
خودروسازي بن رو باشد و رنو نيز نسبت به انتقال 

تكنولوژي و سرمايه گذاري اقدام كند. 
اين قرارداد جديد در دو فاز پيش بيني ش��ده بود 
تا در فاز اول توليد ۱۵۰ هزار خودرو در سال و در 
فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو توليد شود، اما مفاد اين 
قرار داد در كمتر از دو س��ال رها ش��د و اخيراً نيز 
بهزاد اعتمادي، معاون سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران اعالم كرد كه شركت فرانسوي رنو، 
۶۵ ميليون يورو به صورت نقد بابت سرمايه اي كه 
به صورت مش��ترك به ايران آورده است، از ايران 
خارج كرده و از پرده ديگري از تخلفات فرانسوي ها 

در ايران رونمايي كرد. 
  ض�رورت ورود قوه قضائي�ه ب�ه پرون�ده 

قراردادهاي خارجي خودروسازان 
اكنون تنها نهادهاي نظارتي هستند كه مي توانند 
با عبور از كليدواژه »محرمانه« به مفاد قراردادهاي 
ايران خودرو و سايپا با رنو و پژو وارد شوند و بگويند 
كه اين قراردادها، چه پشت پرده هايي داشته است. 
قراردادهاي��ي كه ميليون ها دالر ب��راي ايران آب 
خورد و ضرر و زيان آن را امروز ۸۰ ميليون ايراني 
پرداخت مي كنند كه عالوه بر اينكه خودروهايي به 
مراتب با نرخ بسيار باالتر از آنچه ارزش آنها است را 
خريداري كرده اند، اشتغال را نيز از دست داده اند. 
اين آزم��ون تاريخ��ي قوه قضائيه اس��ت كه مفاد 
قراردادهاي خارجي خودروسازان را بررسي و در 
مورد آن اعالم نظر كند. به خصوص اينكه اكنون 
قائم مقام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
مي گويد كه شركت رنو، ۶۵ ميليون يورو را بعد از 
لغو يكطرفه قرارداد، به ص��ورت چمداني از ايران 

خارج كرده است.

رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني ب�ا تأكيد ب�ر اينکه بدعه�دي كره اي ها 
را با ت�وان داخل جب�ران كرده اي�م از اجراي 3 
ميلي�ارد دالر ط�رح معدني و صناي�ع معدني با 
اش�تغالزايي ۶ هزار نفري در س�ال جاري خبر 
داد و گفت: اكتش�افات امس�ال رونق مي گيرد. 
طبق برنامه شش��م، رش��د س��االنه ارزش افزوده 
معدن۸/۸درصد، رش��د س��االنه س��رمايه گذاري 
صنعت و معدن  ۲۶/۱ درصد و رش��د بهره وري كل 
عوامل ۴/۲ درصد پيش بيني ش��ده است. به گفته 
كارشناس��ان، ايران در بخش بهره وري نيروي كار 
در بين كشورهاي آسيايي ضعيف عمل كرده و در 
بهره وري تمامي حوزه ها ضعف هاي بسياري  دارد. 
آمارهاي رش��د ارزش اف��زوده در بخش معدن طي 
سال هاي ۷۵ تا ۹۶ حاكي از آن است كه اين حوزه 

تنها ۶/۷ درصد رشد داشته است. 
رئيس سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني معتقد است كه بهره وري فقط كاهش مصرف 
آب و برق نيس��ت، بلكه بايد در حوزه هاي ديگر نيز 
بهره ور عمل كرد. خداداد غريب پور در شش��مين 
همايش بهره وري معادن و صناي��ع معدني گفت: 
بهره وري موضوعي آشناست و در بخش معدن بايد 
به شكل بهره ور در مراحل مختلف عمل كرد، چراكه 
منابع غنيمت و ارزشمند هس��تند. از سوي ديگر، 
هفت درصد آب كش��ور در بخش معادن استفاده 

مي شود و بايد در اين زمينه هم بهره ور بود. 
وي اظهار داشت: اگر شركت ها همراه با وارد كردن 
تجهيزات به كشور، ملزم به وارد كردن دانش فني 
هم بودند در حال حاضر ظرفيت بيشتري در بخش 
صنعت داش��تيم كه اين مس��ئله نوع��ي بهره وري 

محسوب مي شود. 
وي افزود: در جلس��ه روز گذشته در وزارت صنعت 
بحث هايي در مورد توس��عه اكتشاف ظرفيت هاي 
معدني مطرح ش��د و تأكيد كرديم ك��ه از ظرفيت 
كنسرسيوم هاي موجود در اكتشاف معادن استفاده 
بيشتري ش��ود كه اين مس��ئله مي تواند بهره وري 
بخش معدن را افزايش دهد. رئيس سازمان توسعه 
و نوس��ازي معادن و صناي��ع معدن��ي تأكيد كرد: 
 در ش��رايط تحريم، توسعه منابع انس��اني يكي از 
رويكردهاي بهره وري محسوب مي شود كه بايد به 

اين مسئله در برنامه ريزي ها توجه ويژه شود. 
  بدعهدي كره اي ها را جبران كرديم

غريب پور در ادامه با بيان اينكه قرار بود يك شركت 
كره اي در صنعت پتروشيمي با يكي از شركت هاي 
ايراني همكاري كند و يك دستگاه به طرف ايراني 
تحويل دهد، گفت: اين اتفاق به دليل تحريم هاي 
امريكا عملي نشد ولي توانستيم با اعتماد به ظرفيت 
داخل كار دس��تگاه را در داخل انجام دهيم. وي با 
تأكيد بر اينك��ه بايد به تحقيقات بها داده ش��ود تا 
شاهد رشد سازمان ها باش��يم، گفت: دانشگاه هاي 

كشور را بر اساس ظرفيت هاي معدني استان ها به 
۱۰ منطقه تقسيم بندي كرده ايم تا از اين ظرفيت در 
بخش معادن و صنايع معدني استفاده شود. رئيس 
سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني 
با بيان اينكه در بخش معدن باي��د به بهره وري در 
مراحل مختلف توجه شود، گفت: با ارتقاي بهره وري 

در پايه آموزش، حوادث معدني كاهش مي يابد. 
به گفته غريب پور سوار شدن بر تكنولوژي يكي از 
شاخص هاي بهر ه وري است و سازمان توسعه معادن 
تالش مي كند با افزايش س��طح دانش فني معادن 

بهره وري اين بخش را باال ببرد. 
رئيس سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 

معدني وع��ده داد كه در س��ال جاري اكتش��افات 
رونق گرفته و از اجراي ۳ ميليارد دالر طرح معدني 
و صنايع معدني در س��ال جاري خبر داد و افزود: با 
اجرايي شدن اين طرح ها، براي ۶ هزار نفر اشتغال 
ايجاد مي ش��ود كه نش��ان مي دهد معدن ظرفيت 
بااليي براي اش��تغال آفريني و حركت رو به جلوي 

صنايع وابسته دارد. 
غريب پور ادامه داد: در حوزه معدن و صنايع معدني 
بايد ضريب استحصال را باال برد و معدن را بهره ور 
كرد؛ اين در حالي است كه هر يك از صنايع معدني 
بر پايه يك ماده از جمله آب يا برق بنا نهاده ش��ده 
است و بايد در هر يك از اين بخش ها، كار را بهره ور 

پيش برد. 
  اقدامات درخور توجهي در بخش بهره وري 

انجام نشد
همچنين معاون سازمان ملي بهره وري كه در اين 
همايش سخن مي گفت با تأكيد بر اينكه اقدامات 
درخ��ور توجهي در بخ��ش بهره وري از س��ال ۷۵ 
تا كنون انجام نش��ده اس��ت، افزود: بهترين دوره 
اقتصادي ايران طي س��ال هاي ۶۸ تا ۸۶ بوده است 
و سال هاي ۸۶ تا ۹۳ به دليل مشكالت اقتصادي، 
اقدامات درخ��ور توجهي در بخش به��ره وري نيز 

انجام نشد. 
عرفان مرداني با اشاره به اينكه نهادها، زيرساخت، 
پذي��رش ICT و ثب��ات اقتص��اد كالن از جمل��ه 
ش��اخص هاي رقابت پذيري جهان در سال ۲۰۱۸ 
معرفي شده اند، گفت: رتبه ايران در بين ۱۴۰ كشور 
به ۸۹ رسيده و بايد در زمينه رقابت پذيري فعاليت 

بيشتري داشته باشيم. 
به گفته وي، ايران از نظ��ر اركان نهادها و پايه هاي 
اقتصادي امتيازات پاييني كس��ب كرده اس��ت كه 
بايد براي بهبود اين شاخص ها به افزايش بهره وري 

برنامه ريزي شود. 
وي ايج��اد س��اختار س��ازماندهي ش��ده و تحول 
تكنولوژيك در حوزه بهره وري ب��ه منظور افزايش 
ش��اخص هاي اقتصادي را ضروري دانست و گفت: 
بخش معدن و صنايع معدني به دليل طراحي جايزه 
و اهتمام به پياده س��ازي بهره وري، نسبت به ديگر 

بخش هاي اقتصادي پيشرو است. 
معاون پايش و پژوهش سازمان ملي بهره وري ايران 
گفت: در بخش بهره وري داراي ضعف هاي بسياري 
هستيم. آمارهاي رشد ارزش افزوده در بخش معدن 
طي س��ال هاي ۷۵ تا ۹۶ حاكي از آن است كه اين 

حوزه تنها ۶/۷ درصد رشد داشته است. 
مرداني با اشاره به اهميت بهره وري نيروي كار اعالم 
كرد: ايران در بخش بهره وري ني��روي كار در بين 

كشورهاي آسيايي ضعيف عمل كرده است. 
وي اظهار كرد: بسياري از مديران رفتار حرفه اي و 
اثربخش نسبت به مقوله بهره وري ندارند و اميدواريم 
اين خأل ساختار در اجتماع، با اهتمام بيشتر مديران 

به اين حوزه مرتفع شود. 
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بدعهدیکرهایهاراباتوانداخلیجبرانکردهایم

قرار بود يک شركت كره اي 
در صنع�ت پتروش�يمي با 
يکي از ش�ركت هاي ايراني 
همکاري كند و يک دستگاه 
ب�ه ط�رف ايران�ي تحويل 
دهد،  اي�ن اتفاق ب�ه دليل 
تحريم هاي امري�کا عملي 
نشد ولي توانستيم با اعتماد 
به ظرفيت داخل كار دستگاه 
را در داخ�ل انج�ام دهي�م

رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی:

امسال 3 ميليارددالر طرح معدنی اجرا می شود

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

قوه قضائيه به قراردادهاي خارجي خودروسازان    ورود كند
شركت رنو، ۶۵ ميليون يورو را بعد از لغو يکطرفه قرارداد، به صورت چمداني از ايران خارج كرده است

   گزارش 2

ميانگينارزشهرتنکاالياساسي
فقط2دالرافزایشیافت

مدي�ركل دفت�ر تأمي�ن، توزي�ع و تنظي�م ب�ازار وزارت صم�ت 
ب�ا اش�اره ب�ه افزاي�ش كنترل ه�ا ب�ر ارزش پروفرم ه�اي 
واردات�ي در س�ال ۹۷ گف�ت: به رغ�م افزاي�ش 2۰ درص�دي 
قيم�ت جهان�ي گوش�ت، ذرت و برخ�ي كااله�اي اساس�ي، 
ميانگي�ن ارزش پروفرم ه�اي واردات�ي ب�ه ۷۰۰ دالر رس�يد. 
محمدرضا كالمي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به واردات كاالهاي 
اساس��ي و كنترل هاي صورت گرفت��ه براي حراس��ت از ذخيره ارزي 
كشور گفت: در سال ۹۷، يكي از موضوعاتي كه مورد توجه قرار گرفت، 
كنترل ارزش پروفرم ها براي واردات كاالهاي اساس��ي كه مشمول ارز 
دولتي مي ش��وند، بود.  وي افزود: اين افزايش كنترل به اين دليل بود 
كه با توجه به اختالف قيمت بااليي كه بين ارز دولتي و نرخ ارز در بازار 
آزاد وجود داش��ت، انگيزه زيادي براي غيرواقع��ي بودن ارزش گذاري 
پروفرم ها و دريافت ارز دولتي بيش��تر وجود داشت، ولي خوشبختانه 
در سال گذشته، با كنترل بيشتر بر ارزش پروفرم هاي وارداتي نتيجه 

جالبي حاصل شد. 
وي گفت: در س��ال ۹۶، ميانگين ارزش ثبت س��فارش هر تن كاالي 
اساسي، چيزي در حدود ۶۹۸ دالر بود، ولي در سال ۹۷، به رغم افزايش 
بعضاً شديد قيمت جهاني برخي كاالهاي اساس��ي از جمله گوشت و 
برخي كاالهاي ديگر، ميانگين ارزش ثبت سفارش هر تن كاالي اساسي 
فقط ۲ دالر افزايش يافت و به ۷۰۰ دالر رسيد. كالمي ادامه داد: اين در 
حاليست كه در سال گذشته به نسبت سال ۹۶، قيمت گوشت بين ۱۵ 
تا ۲۰ درصد در بازارهاي جهاني گران تر شده بود يا قيمت جهاني ذرت 

هم از ۱۸۰ دالر به ۲۴۰ دالر رسيده بود. 
مديركل دفتر تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت خاطرنش��ان 
كرد: اين كنترل باعث ش��د تا با واقعي تر شدن پروفرم ها، هم از ذخيره 
ارزي كشور حراست شود و هم از فسادي كه در اين بخش وجود داشت 

جلوگيري شود. 

نظارت بر بازار ميوه تعطيل است

تفاوت5برابريقيمتهندوانه
درفاصلهکمتراز2کيلومتر

در حالي كه به گفته نايب رئيس اتحاديه بارفروشان قيمت هندوانه 
به صورت عمده در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران كيلويي ۵۰۰ 
تا هزار تومان اس�ت در حالی كه  در فاصله دو كيلومتري ش�مال 
اين ميدان، قيم�ت هندوانه كيلوي�ي 2 هزار و ۵۰۰ تومان اس�ت. 
اين روزها ورود نوبرانه ها به بازار قيمت ها را آنچنان باال برده كه تنها قشر 
خاصي از مردم توان خريد دارند، اين درحاليست كه قيمت اين ميوه ها 
در ميدان مركزي پايتخت چهار تا پنج برابر ارزان تر است، اما دسترسي 

مصرف كنندگان به اين بازار بسيار محدود است. 
علي حاج فتحعلي درخص��وص گراني قيمت مي��وه در روزهاي اخير 
گفت: افزايش قيمت ميوه در بازار طي چند هفته گذشته متأثر از ورود 
نوبرانه ها به بازار بود كه با ورود حجم انبوه ميوه هاي تابستانه تا ۱۰ روز 

ديگر قيمت ها كاهش زيادي خواهد داشت. 
نايب رئيس اتحاديه بارفروشان افزود: در حال حاضر قيمت بسياري از 
ميوه ها روند كاهشي را آغاز كرده به طوري كه هندوانه از كيلويي ۵۰۰ 
تا هزار تومان در ميدان ميوه  و تره بار مركزي به فروش مي رسد. قيمت 
سيب زميني هم به كيلويي ۳ هزار تومان رسيده است. به گزارش فارس، 
قيمت هندوانه در بازار تهران كيلويي ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است يعني 
تفاوت قيمت ميدان مركزي و بازار از ۲/۵ تا پنج برابر يعني ۲۵۰ تا ۵۰۰ 
درصد است. نبود نظارت بر بازار ميوه باعث شده به رغم كاهش قيمت در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران كه محل عرضه مستقيم كشاورزان 

است، همچنان قيمت هاي نجومي را در بازار شاهد باشيم. 
تنها در فاصله كمتر از دو كيلومتر از ضلع شمالي ميدان مركزي ميوه و 
تره بار قيمت هندوانه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش مي رود، در حالي كه 

هزينه حمل اين فاصله براي هر كيلو ۵۰ تومان هم نمي  شود. 
  سيب زميني گران تر شد

وعده ارزاني فعاالن بازار ميوه و صيفي در حالي بود كه رئيس اتحاديه 
بارفروشان از افزايش هزار توماني قيمت سيب زميني در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار تهران خبر داد و گفت: نرخ اين محصول در ميدان مركزي 

به كيلويي ۵ تا ۷ هزارتومان رسيده است. 
حس��ن صابري در گفت وگو ب��ا مه��ر از افزايش ه��زار توماني قيمت 
سيب زميني در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران خبر داد و گفت: نرخ 
اين محصول در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران به ۵ تا ۷ هزارتومان 
در هر كيلوگرم رسيده است. محصول سيب زميني گرگان، كرمانشاه و 

دزفول در حال عرضه به بازار است، ولي متأسفانه كافي نيست. 
وي با اشاره به وقوع سيل در ابتداي سال جاري اضافه كرد: اين مسئله 
در كنار صادرات، باعث شد عرضه نسبت به تقاضا كمتر باشد و تا زماني 
كه محصول اصفهان و همدان وارد بازار شود، قيمت ها در همين حدود 
باقي مي ماند. صابري قيمت هركيلوگرم سيرخشك را نيز بين ۵ تا ۱۰ 
هزارتومان و گوجه فرنگي را هم بين ۳ تا ۵ هزارتومان در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار تهران اعالم كرد. وي ادامه داد: قيمت پياز نيز نس��بت به 
هفته گذشته مقداري كاهش داشته و هم اكنون نرخ هركيلوگرم پياز 
شيري در ميدان مركزي بين ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان و پياز زرد 

هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان است.
 

هشداراوکراینبهاروپا
برايآمادهشدندربرابربحرانگاز

اوكراين ب�ه كش�ورهاي اروپاي�ي هش�دار داد براي بح�ران گاز 
آماده باش�ند، زيرا عقد قرارداد جديد ترانزيتي با روس�يه قبل از 
انقضاي قرارداد فعلي با ش�ک و ش�بهه هايي مواجه ش�ده است. 
به گزارش بيزينس مي��رر، احتمال دارد پس از پاي��ان قرارداد فعلي تا 
اول ژانويه هيچ قرارداد جديدي بسته نشود كه نشان مي دهد قرار داد 
انتقال س��وخت از روس��يه، بزرگترين عرضه كننده س��وخت اروپا، به 
مصرف كنندگان منطقه اي از طريق اين كشور محوري با ترديدهايي 
مواجه شده است.  اولنا زركال، معاون وزير امور خارجه اوكراين گفت: 
» در حالي كه روس��يه مذاكرات در مورد قرارداد آت��ي را متوقف كرده، 

سناريوي غم انگيز يك بحران گاز بسيار جدي است«. 
به همين دليل اس��ت كه كش��ورهاي اروپايي مث��ل اوكراين در حال 
افزايش سهم خود در سايت هاي ذخيره هستند.   اوكراين براي مقابله با 
ريسك توقف عرضه گاز روسيه، پيشنهاد دسترسي به تأسيسات عظيم 
ذخيره سازي و اتكا به تأمين مالي از طريق مؤسسات مالي بين المللي را 
داده تا ظرفيت خود را باال ببرد. الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه گفت: 
اين كشور به يك قرارداد جديد اميدوار است و قصد دارد تاريخي براي 

مذاكرات سه جانبه با اتحاديه اروپا و اوكراين در سپتامبر تعيين كند. 
بيش از يك سوم گاز اروپا از روسيه مي آيد و بيشتر اين گاز از طريق خط 
لوله هاي اوكراين صادر مي شود. اوكراين پيش��نهاد داده اتحاديه اروپا ۴ 
ميليارد متر مكعب گاز در تأسيسات زيرزميني خود ذخيره كنند تا امنيت 
عرضه گاز به شرق اروپا تضمين شود. ش��رق اروپا به شدت وابسته به گاز 
روس��يه اس��ت.  انتقال گاز از طريق اوكراين براي اروپا در زمستان آينده 
حياتي اس��ت، چون خط لوله نورد استريم ۲ كه مس��تقيماً از زير درياي 
بالتيك از روسيه به آلمان مي رود، احتماالً با تأخير مواجه مي شود كه دليل 
آن روند مجوز گيري از دانمارك و تهديد تحريم هاي احتمالي امريكاست. 

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


