
مصرف خانگ�ي گاز، در ش�رايطي ب�ه مقصر 
نخست خاموشي هاي اخير و ايجاد كمبود گاز 
در ساير بخش هاي مصرفي تبديل شده كه به 
نظر مي رس�د زياده روي در گازرساني به همه 
شهرها و همچنين  توجه نکردن به بهينه سازي 
مصرف اي�ن روي�ه را تش�ديد كرده اس�ت. 
وزارت نفت مي گويد روزانه بيش از 800ميليون 
مترمكع��ب گاز تولي��د مي ش��ود ك��ه ح��دود 
610ميلي��ون مترمكعب آن در بخ��ش خانگي 
مصرف مي شود؛ مصرفي كه براي خود يك ركورد 

دست نيافتني است. 
مطابق گ��زارش اوپ��ك، ايران س��همي معادل 
6/7درصد تقاضاي گاز جهان را به خود اختصاص 
داده و اين در شرايطي است كه فقط 1/1درصد 

جمعيت دنيا را داراست. 
اين اعداد نش��ان مي دهد س��رانه مصرف گاز در 

ايران شش برابر جهان است.
محمدرضا جواليي، مدير ديس��پچينگ شركت 
مل��ي گاز ايران اع��ام كرده كه مص��رف روزانه 
گاز كل كشور در نخس��تين روز زمستان امسال 
در مقايس��ه با دوره مشابه پارس��ال، ۵۵ميليون 

مترمكع��ب افزايش يافت��ه و ب��ه 7۴0ميليون 
مترمكعب رسيده است. 

سهم بخش خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده از 
اين مقدار، بيش از 600ميليون مترمكعب بود كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از 1۵درصد 

افزايش يافته است. 
مصرف صنايع عم��ده 1۲0ميليون مترمكعب و 
نيروگاه ها ه��م ۵۵ ميلي��ون مترمكعب بوده كه 
گازرساني به نيروگاه هاي كشور نسبت به زمان 
مشابه پارسال ۲۴درصد كاهش يافته و دليل آن 

افزايش مصرف مشتركان بخش خانگي است. 
اين در حالي اس��ت كه مص��رف گاز طبيعي در 
نخستين روز زمس��تان پارس��ال 68۵ ميليون 
مترمكعب بود، هرچند افزايش تعداد مشتركان 
گاز در اين روند رو به رشد تأثير داشته است، اما 
به گفته كارشناسان، مصرف گاز نبايد تا اين اندازه 

افزايش داشته باشد. 
به استناد آمار هاي ارائه ش��ده ميزان مصرف گاز 
ايران طبق آمار هاي جهاني با مجموع 9كش��ور 
روماني، كويت، لهس��تان، تاي��وان، عمان، قطر، 
بنگادش، باروس و تركمنستان برابري مي كند، 

اما متأسفانه شاخص رشد مصرف گاز در كشور 
10 برابر اياالت متحده امريكا، 11برابر روسيه و 

چهار برابر ژاپن است. 
رضا اردكانيان، وزير نيرو ضمن مقايس��ه ميزان 
گاز مصرف بخش خانگي با مي��زان مصرف گاز 
در نيروگاه هاي كشور گفت: »براي پاسخگويي 
به ني��از برقي همه مش��تركان در تمام بخش ها، 
حدود 180ميليون متر مكعب گاز نياز داريم، اما 
 تنها براي تأمين گاز خانگي حدود چهار برابر اين 
رقم گاز طبيعي مصرف مي ش��ود كه رقم بسيار 

بااليي است.«
  چرا مصرف گاز باالست؟

بسياري از كارشناس��ان، گازرساني بدون برنامه 
و همه جانبه به روستاها و شهرها را مقصر اصلي 
مي دانند؛ اينكه دولت ها براي گازرس��اني به هر 
نقطه اي از كش��ور بدون آنكه نيازسنجي دقيقي 
از آن داشته باش��ند، تبديل به مش��كل بزرگي 
ش��ده اس��ت كه در صورت نقد آن، نمايندگان 
مجلس دس��ت ب��ه ش��كايت مي برن��د؛ يكي از 
نقدهايي ك��ه همواره به عملك��رد همه دولت ها 
وارد شده، رهابودن موضوع گازرساني به شهرها 

و روستاهاست كه ماراتن وحشتناكي را به نمايش 
گذاشته است. 

معادل ك��ردن گازرس��اني با عدال��ت، تبديل به 
مقوله اي ش��ده كه مصرف باالي گاز در كشور را 

كليد زده است. 
بسياري از كارشناس��ان معتقدند در بسياري از 
استان هاي كشور به ويژه استان هاي گرمسيری، 
كشيدن خط لوله گاز فاقد توجيه اقتصادي است 
و بهتر بود دولت ها براي گازكشي، شبكه برق اين 

استان ها را تقويت كنند.
 به وي��ژه آنكه اي��ن مناطق، اص��والً مصرف گاز 
بااليي ندارند و در ازاي آن، برق بيشتري مصرف 

مي كنند. 
  غفلت از بهينه سازي ساختمان ها

با اين وجود، سياست دولت ها همچنان در حال 
اجراس��ت ولي آن س��وي معادله مغفول مانده 
است؛ بهينه سازي مصرف در ساختمان ها. آمارها 
مي گويند ش��اخص هاي مصرف انرژي در بخش 
ساختمان كشور نس��بت به اس��تاندارد جهاني 
حدود ۲/۵ تا سه برابر بيشتر است كه اين شاخص 
مصرف ان��رژي در ايران نس��بت به كش��ورهاي 

اروپايي شايد به پنج برابر و بيشتر هم برسد. 
يك��ي از سياس��ت هايي كه بح��ث جلوگيري از 
اتاف انرژي را مط��رح مي كند، توج��ه ارتقاي 

استانداردهاي ساخت مسكن است. 
به عنوان مثال مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، 
يكي از اس��تاندارهاي موجود در اي��ن حوزه به 
حساب مي  آيد كه براس��اس آن ساختمان ها به 
لحاظ جنبه ه��اي انرژي و بهينه س��ازي مصرف 
مسائلي را در حين س��اخت رعايت كنند و اين 
امر بايد توس��ط ناظران و در نهايت ش��هرداري 
تأييد شود تا پس از آن مجوز پايان كار ساختمان 

داده شود. 
محمد حميدزاده، كارش��ناس حوزه مس��كن با 
اش��اره به اس��تاندارهاي موجود در كشور براي 
كاهش ات��اف ان��رژي گفت: »در ح��ال حاضر 
مبحث 19 تنها استانداردي است كه سازندگان 
هيچ توجهي به آن ندارند. از س��وي ديگر موارد 
مربوط به برچسب انرژي س��اختمان نيز داراي 
استاندار بوده، اما هيچ كدام از آنها اجرايي نشده 

است.«
اين كارش��ناس حوزه مس��كن ضم��ن انتقاد از 
عملكرد دس��تگاه هاي دولتي گف��ت: »چگونه 
مي شود از مردم توقع صرفه جويي داشت در حالي 
كه تدوين و اجرايي كردن استانداردهاي مرتبط 
با اتاف ان��رژي امري مغفول در دس��تگاه هاي 

دولتي است.«
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ساختمانهاييكهگازراميبلعند
بي توجهي نهادهاي دولتي به بهينه سازي  مصرف و مسابقه دولت ها براي گازكشي، از مهم ترين عوامل خاموشي ها هستند

وحیدحاجیپور
گزارش

نقشروحانيدرريزشبورس
س�خنگوي كميس�يون اقتصادي مجلس ب�ا بيان اينک�ه اظهارات 
رئيس جمه�ور درباره افت ن�رخ دالر در بورس اثر گذاش�ت، گفت: 
استعفاي رئيس س�ازمان بورس پاسخ به مطالبه س�هامداران بود. 
مهدي طغياني در گفت وگو با ايلنا درباره استعفاي رئيس سازمان بورس 
و اثرگذاري اين تصميم در بازار سرمايه اظهار داشت: استعفا اگر به معناي 
رويكرد جديد در مديريت بازار باشد مي تواند اثر مثبت در بازار بگذارد اما 
نگاه اگر جابه جايي مديران باشد و در اين مدت يك مدير ضعيف تر را به 

كار بگيرند به طور قطع اثر مخربي در بازار مي گذارد. 
وي ادامه داد: اگر اين پيام هم از س��وي رئيس س��ازمان داده ش��ود كه 
ظرفيت جديدي براي اداره بازار س��رمايه نداشت و به همين دليل كنار 
رفت و هم از سوي وزير اقتصاد اين پيام ارسال شود كه قرار بر اين است 
كه روح جديدي بر مديريت بازار دميده ش��ود، مي تواند به شرايط حال 
حاضر كمك كند. سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: 
معموالً اس��تعفا و اين نوع تغييرات اثرات مثبتي حداقل در كوتاه مدت 
برجاي مي گذارد، اما بهبود شرايط در بلند مدت بستگي به نحوه مديريت 

و برنامه هاي فرد جديد دارد. 
طغياني با بيان اينكه توقع س��هامداران اين بود كه در مديريت سازمان 
بورس تغيير و تحولي انجام شود، گفت: استعفاي آقاي قاليباف هم پاسخ 
به مطالبه س��هامداران بود. وي درباره علت ريزش ش��اخص و احتمال 
واكنش بازار به كاهش نرخ دالر اظهار داشت: انتشار اخبار از افرادي كه 
جايگاه هاي خاص دارند مانند رئيس جمهوري يا وزرا و نمايندگان مجلس 
مي تواند بر بازار مؤثر باشد، اما تمام داليل ريزش بازار را نمي توان به يك 
اظهار نظر منتسب كرد، اما قطعاً اظهارات رئيس جمهور درباره افت نرخ 

دالر در بورس اثر گذاشت. 

امريكادرپيبازنگريسياستهايتحريمي
ژانت يلن رئيس سابق بانك مركزي امريکا در دوران رياست جمهوري 
باراك اوباما گفت: ارزش دالر تنها بايد توسط عوامل بازار تعيين شود. 
به گزارش رويترز، قرار است وي توسط جو بايدن به عنوان نامزد تصدي 
وزارت خزانه داري به مجلس سنا معرفي شود. يلن كه در صورت جلب نظر 
مثبت سنا به نخستين وزير زن خزانه داري تاريخ امريكا تبديل خواهد شد، 
احتماالً به سرعت پس از روي كار آمدن دست به اعمال تغييرات گسترده 
در سياس��ت هاي تحريمي اقتصادي خواهد زد. يلن به برخي از اعضاي 
كميته مالي مجلس سنا گفته است، در صورت انتخاب شدن تاش خواهد 
كرد تا از استفاده تحريم ها به گونه اي استراتژيك و مناسب مطمئن شود. 
يلن با بيان اينكه معتقد است كارايي تحريم ها زماني بيشتر خواهد بود كه 
در همكاري با متحدان امريكا صورت گيرد نيز افزود: بايد از يكجانبه گرايي 
دوري كنيم، روي سوءاس��تفاده هايي نظير سرقت حق مالكيت متمركز 
شويم و جلوي يارانه هاي ناعادالنه برخي دولت ها را بگيريم. يلن همچنين 
با انتقاد از رويكرد دولت ترامپ در مسئله دالر گفته است، ارزش اين ارز 
بايد توسط بازار تعيين شود و اين مسئله نه تنها براي دالر كه براي همه 

ارزها صدق مي كند. 
به گفته خانم يلن، امريكا بايد در مقابل تاش برخي از كشورها در دخالت 
تعمدي در نرخ برابري ارز با هدف كس��ب مزيت رقابتي بايستد و تعيين 
نرخ مصنوعي ارز با هدف كسب مزاياي تجاري غير قابل قبول خواهد بود. 
گزينه پيشنهادي بايدن براي تصدي پست وزارت خزانه داري همچنين 
گفت: واضح است كه چين مهم ترين رقيب استراتژيك امريكاست و بايد 
جلوي اقدامات سوءاستفاده گرايانه، ناعادالنه و غيرقانوني چين ايستاد.  
ترامپ در دوران رياس��ت جمهوري خود بارها و بارها از برخي از مديران 
بانك مركزي امريكا به دليل مقاومت شان در تضعيف دالر انتقاد كرده و آن 
را عاملي براي ايجاد مزيتي رقابتي براي رقباي اين كشور از جمله اتحاديه 

اروپا و چين دانسته بود. 

شركتهایتركيهدراولويتبازسازيآذربايجان
پ�روژه  دالر  ميلي�ارد   1۶ تاكن�ون  ت�رك  ش�ركت هاي 
كرده ان�د.  اج�را  آذربايج�ان  جمه�وري  در  عمران�ي 
به گ��زارش ديلي صباح، ش��ركت هاي ت��رك فعال در ح��وزه عمراني و 
ساختماني در اولويت پروژه هاي بازسازي جمهوري آذربايجان خواهند 
بود و در برگزاري مناقصه هاي عمراني اين كشور در اولويت قرار خواهند 
گرفت. پس از خاتمه جنگ در منطقه قره باغ، باكو يك برنامه بازسازي 
س��ريع را به راه انداخته اس��ت و دولت تاش دارد تا جريان زندگي را در 
مناطق جنگ زده احيا كند. دولت آذربايجان تسهيات جديدي را براي 
سرمايه گذاران خارجي در اين مناطق در نظر خواهد گرفت و تاش شده 
است تا با رفع حداكثري موانع اداري، پروژه هاي عمراني با حداكثر سرعت 

شروع و اجرا شوند. 
فيروز مصطفايف- مدير امور ساخت و س��از، برنامه ريزي شهري و آب و 
برق در كابينه آذربايجان، تركيه را مدلي مثال زدني در زمينه ساخت و ساز 
دانسته و افزوده است: كشورش ترجيح مي دهد از مدل عمراني تركيه در 
بازسازي ها استفاده كند. از سال 197۲ تاكنون شركت هاي ترك بيش از 
10 هزار پروژه عمراني به ارزش ۴00 ميليارد دالر را در 1۲7كشور اجرا 
كرده اند. به گفته مصطفايف، در سيستم قديمي مناقصه ها، قيمت پايه 
براي شركت هاي خارجي متفاوت از شركت هاي داخلي بود كه باعث ايجاد 

دشواري هايي براي سرمايه گذاران خارجي مي شد. 
در سيستم جديد با رفع موانع اداري تاش شده است شركت هاي خارجي 
بتوانند راحت تر در مناقصه ها شركت كنند. با توجه به سابقه همكاري هاي 
مش��ترك ش��ركت هاي ترك و آذري با يكديگر، قرار است احداث جاده 
جديد بين فوزلي و شوش��ا به طور مشترك توس��ط دو كشور اجرا شود. 
ش��ركت هاي ترك تاكنون 16 ميليارد دالر پروژه عمراني در جمهوري 
آذربايجان اجرا كرده اند و با توجه به مزيت هاي رقابتي، ش��راكت به نفع 

هر دو كشور خواهد بود. 


بزرگترينصادركنندگاننفتبهچين
نف�ت  صادركنن�ده  بزرگ تري�ن  ك�ه  س�عودي  عربس�تان 
جه�ان اس�ت، در س�ال 2۰2۰ موف�ق ش�د روس�يه را كن�ار زده 
و جاي�گاه بزرگ تري�ن صادركنن�ده نفت ب�ه چين را حف�ظ كند. 
به گ��زارش رويترز، طبق آم��ار اداره كل گمرك چي��ن، صادرات نفت 
عربستان سعودي به چين در سال ۲0۲0 به 8۴/9۲ ميليون تن معادل 

1/69 ميليون بشكه در روز رسيد كه 1/9 درصد رشد ساالنه داشت. 
روس��يه با فاصله اندكي در جاي��گاه دوم ايس��تاد و صادراتش به چين 
ب��ه 83/۵7 ميليون تن معادل 1/67ميليون بش��كه در روز رس��يد كه 

7/6درصد در مقايسه با سال ۲019 افزايش داشت. 
عربستان در دسامبر 6/9۴ميليون تن نفت به چين عرضه كرده بود كه 
نسبت به دسامبر سال گذش��ته 0/8درصد كاهش داشت در حالي كه 
حجم صادرات روسيه 6/۲ميليون تن بود كه 1۵/7درصد در مقايسه با 

مدت مشابه سال ۲019 كاهش داشت. 
واردات نفت چين از امريكا سال گذشته در مقايسه با سال ۲019 بيش 
از سه برابر افزايش يافت، زيرا شركت ها خريدشان را تحت توافق تجاري 
ميان پكن و واشنگتن افزايش دادند. مجموع واردات نفت امريكا به چين 
در سال ۲0۲0 به 19/76 ميليون تن معادل 39۴هزار بشكه در روز رسيد 
و امريكا در رتبه هفتم صادركنندگان بزرگ به چين ايستاد. صادرات اين 

كشور در دسامبر 3/6 ميليون تن بود.
 عربستان س��عودي از نوامبر با كاهش چش��مگير قيمت فروش براي 
جلب مشتريان، از روسيه كه در طول سال ۲0۲0 از شرايط لجستيكي 
مطلوب و نزديكي جغرافيايي به چين سود برده است، در صادرات نفت 

به چين پيش افتاد. 

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره 
ب�ه الزامات تغيير س�اختار حاكميت�ي وزارت 
نفت گفت: مصوب كرديم حداكثر پس از شش 
ماه از تصويب اي�ن قانون س�اختار حاكميتي 
وزارت نف�ت م�ورد بازنگ�ري ق�رار گي�رد. 
به گزارش تسنيم، مجتبي توانگر با اشاره به اينكه 
فرآيند رس��يدن به درآمد فروش نفت مس��تلزم 
سرمايه گذاري در مراحل اكتشاف، توسعه ميادين 
نفت��ي، بهره ب��رداري از آن و در نهاي��ت بازاريابي 
و فروش نفت اس��ت، گفت: اين مراح��ل به ويژه 
اكتشاف، توس��عه و بهره برداري از ميادين نفتي 
مستلزم هزينه هاي سنگيني است كه قاعدتاً بايد از 
محل درآمد نفت تأمين شود. در حقيقت بخشي از 
درآمد فروش نفت به تداوم جريان استخراج نفت 

اختصاص مي يابد. 
عضو كميسيون تلفيق بودجه 1۴00در پاسخ به اين 
سؤال كه تاكنون چه ميزان از درآمد فروش نفت 
به شركت ملي نفت اختصاص مي يافت و اكنون با 
مصوبه كميسيون تلفيق قرار است چه تغييري در 
آن ايجاد شود، گفت: »سال هاست كه سهم شركت 
ملي نفت از درآمد نفت 1۴/۵ درصد است، اين سهم 
در سال هايي كه ميزان فروش نفت 80 ميليارد دالر 
بوده و در سال هايي كه ميزان فروش نفت 8 ميليارد 
دالر بود، يكسان بوده است. اين در حالي است كه 
نياز سرمايه گذاري در زيرساخت هاي نفتي تفاوتي 
در اين دو س��ال مورد مثال نداشته است. مسئله 
مهم ديگر، فق��دان توجه به ني��از واقعي صنعت 
نفت به اين س��هم و رقم براي توس��عه است. رقم 
1۴/۵ درصد يك رقم يكس��ان است در حالي كه 
هر ميدان نفتي رقم متفاوتي هزينه استخراج نفت 

دارد. اكنون كميسيون تلفيق دولت را مكلف كرده 
است تا در راستاي اصاح س��اختار بودجه رابطه 
مالي خود و نفت را اصاح نماي��د. در اين مصوبه 
شركت ملي نفت مكلف ش��ده براي تعيين سهم 
خود از فروش نفت، اطاع��ات هزينه هاي جاري 
و س��رمايه اي، هزينه هاي بهره برداري از ميادين 
در حال توليد، بازپرداختي هاي اصل و فرع بدهي 
و همچنين هزينه نوس��ازي را به طور دقيق اعام 
كند، همچنين سهم اين شركت معاف از ماليات 

در نظر گرفته شد.«
توانگر ادامه داد، به اين ترتيب سهم 1۴/۵ درصدي 
شركت نفت از فروش نفت و ميعانات گازي كه در 
بودجه وجود داش��ت كنار گذاش��ته شده است و 
تعيين اين سهم با توجه به هزينه هاي ارائه شده، 
انجام خواهد ش��د. وي با بيان اينكه، اين مصوبه 
در حقيقت شفاف سازي هزينه هاي شركت ملي 
نفت را دنب��ال مي كند، تأكي��د كرد:»نظام مالي 
حاكم بر ش��ركت ملي نفت پش��ت رقم سهم اين 
شركت از درآمد پنهان شده است. شركت ملي نفت 
صورت هاي مالي منتشر شده و در معرض عموم 
ندارد و حت��ي گزارش مالي ش��فافي در خصوص 
هزينه هاي خود به وي��ژه هزينه هاي جاري ندارد. 
مصوبه تلفيق از اين جهت مهم است كه سعي دارد 

شفافيت را به عرصه شركت نفت بياورد.«
وي افزود:»به همين دليل مصوب كرده ايم، حداكثر 
پس از ش��ش ماه از تصويب اين قانون س��اختار 
حاكميتي وزارت نفت مورد بازنگري قرار گيرد، به  
طوري كه بودجه وزارت نفت از شركت ملي نفت 
ايران منفك گردد و كار نظارتي و حاكميتي خود را 

با رعايت حاكميت شركتي اعمال نمايد.«

تفكيكبودجهوزارتنفتازشركتنفت
خبر

براس�اس آخرين ارزيابي صورت گرفته از 
وضعيت كيفي خودروهاي سواري توليدي 
آذر س�ال جاري، دو محص�ول پ�ژو 2۰۰۸ 
ايران خودرو/ايکاپ و نيومزدا3 شركت بهمن 
 موتور توانسته اند پنج ستاره كيفي را كسب 
كرده و باكيفيت تري�ن  خودروهاي داخلي 
باشند. طبق اين ارزيابي چهار خودرو چهار 
س�تاره، 1۸ مدل خودرو سه س�تاره و تنها 
دو خودرو دو ستاره اي شده اند و خودروي 
تك س�تاره كيف�ي ني�ز توليد نمي ش�ود. 
به گزارش ايس��نا، گ��زارش ارزياب��ي كيفي 
خودروهاي سواري توليدي آذرماه ارائه شده 
از سوي شركت بازرس��ي كيفيت و استاندارد 
ايران )ISQI(، نش��ان مي دهد كه در س��طح 
قيمتي نخست س��واري ها، نيومزدا3 شركت 
بهمن موتور موفق به كسب پنج ستاره كيفي 

به صورت كامل شده است. 
پس از آن در همين س��طح قيمت��ي، تيگو7 
مديران خودرو سه ستاره از پنج ستاره كيفي 
را كسب كرده است. در س��طح قيمتي ۲ نيز 
پ��ژو ۲008 ش��ركت ايران خودرو/ايكاپ هم 
از باالترين س��طح كيفيت در اي��ن ارزيابي ها 
برخوردار بوده و توانسته هر پنج ستاره كيفي 

را از آن خود كند. 
در س��طح قيمت��ي۲ خودروه��اي س��واري 
هايم��ا S7 اتوماتي��ك و SWM G01F در 
رده  خودروه��اي چه��ار س��تاره كيف��ي قرار 
 گرفت��ه ، خودروه��اي جك S۵، ج��ك S3 و
  SWM G01F س��ه س��تاره اي ش��ده  و 
MVM S X33 هم دو س��تاره از پنج ستاره 

كيفي را دريافت كرده است. 
در گروه قيمتي ۴ در ميان خودروهاي سواري 
توليد ش��ده در آذرماه امس��ال، پ��ژو ۲07 و 
دناپاس موفق به كس��ب چهار ستاره كيفي 
شده اند. همچنين محصوالت پژو ۲06 و مدل 
صندوقدار آن، دنا، رانا، س��ورن )ايران خودرو 
تبريز(، پژو پارس اتوماتيك )توليد ايران خودرو 
كرمانشاه(، پژو پارس )ايران خودرو كرمانشاه، 
فارس، تهران، خراس��ان، مازن��دران و صنايع 
خودروسازي فردا( و سمند تبريز توانسته اند 
سه س��تاره از پنج س��تاره كيفي را در سطح 

قيمتي چهارم به خود اختصاص دهند. 
در اين گ��روه قيمتي، پژو ۴0۵ خراس��ان نيز 
در رده دو س��تاره كيف��ي قرار گرفته اس��ت. 
خودروهاي س��واري در س��طح قيمتي ۵ نيز 
 R شامل محصوالت كوييك )سايپا( و كوييك
)پارس خودرو(، تيبا ۲ و تيبا ۲ پاس )سايپا(، 
تيبا و س��اينا كاش��ان )سايپا-س��يتروئن( و 
همچنين ساينا )پارس خودرو( همگي در رده 
خودروهاي با سطح كيفيت سه ستاره كيفي 

قرار گرفته اند. 
ارزيابي كيفي خودروهاي س��واري توليد آذر 
ماه نشان مي دهد خوش��بختانه، چندين ماه 
اس��ت كه ديگر خودروي تك س��تاره كيفي 

توليد نمي شود. 
در م��دل ارزيابي كيف��ي خودروهاي داخلي، 
اين محصوالت بس��ته به كيفي��ت خود يك 
تا پنج س��تاره دريافت مي كنند. يك س��تاره 
پايين ترين و پنج ستاره باالترين سطح كيفي 

را نشان مي دهد. 

باكيفيتترينسواريهايداخلي

قاچاق، صنعت دخانيات را نابود كرد
قاچاق

مجل�س  اجتماع�ي  كميس�يون  عض�و 
مهم ترين مش�کل صنع�ت دخانيات كش�ور 
را ضع�ف در سياس�تگذاري عن�وان ك�رد 
و گف�ت: سياس�ت گذاري ب�ه گون�ه اي بوده 
كه ضم�ن تضعيف صنع�ت داخل�ي، منجر به 
رش�د ش�ديد ورودي قاچ�اق ش�ده اس�ت. 
سيدس��لمان ذاكر، در گفت وگو با مه��ر در مورد 
انتقاد مديران ش��ركت دخانيات اي��ران از ضعف 
سياس��تگذاري در اي��ن صنع��ت ك��ه موج��ب 
عقب ماندگي صنعت داخلي شده، اظهار داشت: 
صنعت دخانيات صنعت بس��يار مهمي اس��ت و 
عاوه بر تأمين نياز داخ��ل مي تواند صادرات هم 

داشته باشد؛ اما متأس��فانه دولت آنطور كه بايد و 
ش��ايد به اين صنعت توجه نداشته و براي توسعه 
صنعت دخانيات و استفاده از امكانات و تجهيزات 

پيشرفته تاش خاصي نكرده است. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: بي توجهي 
به صنعت دخانيات در حالي است كه اين صنعت 
هم به اش��تغالزايي كمك مي كند و هم مي تواند 
ارزآوري داش��ته باش��د، اما مهم ترين مشكل در 
اين بخش به كارگيري مديران غيرمتخصص در 
حوزه هاي مربوط به سياس��تگذاري دخانيات به 
ويژه مركز نظارت بر دخانيات ذيل وزارت صمت و 
نگاه جناحي داشتن به اين حوزه است كه موجب 

شده اين صنعت نتواند توسعه خاصي را تجربه كند 
و به جاي رشد، سال به سال پسرفت می كند. 

ذاكر گفت: بايد به صنعت دخانيات توجه ويژه اي 
داش��ته باش��يم چراكه عاوه بر جنبه اقتصادي، 
از منظر س��امت ني��ز حائز اهميت اس��ت و نوع 
سياس��تگذاري ب��ه گونه اي ب��وده ك��ه منجر به 
افزايش قاچاق شده و عمده اين اقام قاچاق، فاقد 
استانداردهاي بهداشتي و براي سامت هم مضر 
هس��تند. وي تصريح كرد: مديران غيرمتخصص 
نمي توانند سياستگذاري مناس��ب انجام داده و 
نيازهاي اين صنعت را پاسخ دهند و توليد داخلي 
كه منجر به توسعه همه زنجيره صنعت دخانيات 

خواهد شد، با مانع مواجه مي شود. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس اف��زود: 
سياستگذاري غلط موجب شده سهم اقام قاچاق 
در بازار داخلي رشد شديدي داشته باشد و اكنون 
شاهد هستيم كه اقام قاچاق در تنوع بسيار زياد 
به راحتي در بازار داخلي توزيع مي شوند كه اين 

مسئله بايد با تدبير، حل و فصل شود. 
وي اظهار داش��ت: البته مجلس ط��رح تحقيق 
و تفحص از صنع��ت دخانيات را در دس��تور كار 
ق��رار داده و در صورت انجام بررس��ي هاي الزم و 
حصول نتيجه، بهتر مي توان مشكات اين بخش 

را ارزيابي كرد. 

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
1130-21580سرمايه گذاري تامين اجتماعي

120-5780بيمه البرز
370-18090سرمايه گذاري ملي ايران 

670-12950بيمه پارسيان
720-14340فوالدخوزستان

1050-22200البرزدارو
450-8560 گروه صنايع بهشهرايران 

3850-73310داروسازي فارابي 
3190-60730سرمايه گذاري ساختمان ايران

2160-41060مارگارين 
1890-36000پاكسان 

510-9880پارس مينو
1650-31530سيمان فارس نو

330-6420سرمايه گذاري بوعلي 
500-9580واسپاري ملت
650-12850مخابرات ايران

3915040گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
970-18510سيمان كرمان 

1280-24390داده پردازي ايران 
30-65010فوالداميركبيركاشان

600-11490سيمان مازندران 
1350-25760نوردآلومينيوم 

19610930موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1500-28580شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

1170-22340سيمان غرب 
650-12370ليزينگ ايرانيان

280-15100سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1560-29850فوالدخراسان

245301160تايدواترخاورميانه 
1150-22000كويرتاير

9020-289990پتروشيمي فناوران
1410-26880گلتاش 

660-12560فوالدمباركه اصفهان
1190-22770سرمايه گذاري شاهد
1480-28190ليزينگ خودروغدير

600-23270سرمايه گذاري پارس توشه 
680-12950سرمايه گذاري توسعه ملي 
1890-36410س.صنايع شيميايي ايران

200-3870ليزينگ رايان سايپا
421302000آهنگري تراكتورسازي ايران 

1180-22460بيمه ملت
990-18880كالسيمين 

600-11450سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1680-32050خدمات انفورماتيك 

1080-20690سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1350-25680صنعتي بهشهر
560-10660سيمان شمال 

1570-29930پااليش نفت تبريز
670-13850سرمايه گذاري سپه 
190-3640سرمايه گذاري نيرو
270-5220بانك اقتصادنوين 
1160-22900پتروشيمي شازند

590-11310حفاري شمال
2315030گروه س توسعه صنعتي ايران

220-7120سرمايه گذاري پرديس
1170-22390 پگاه آذربايجان غربي 

500-9600سيمان سپاهان 
410-8140سرمايه گذاري سايپا

2310-55100توليدمواداوليه داروپخش 
3020-58880نيروكلر

1040-21200معدني وصنعتي چادرملو
2120-57080مس شهيدباهنر

810-32660همكاران سيستم
1660-31600گروه بهمن 

1760-33620سيمان تهران 
440-34520رادياتورايران 

330-6440فروسيليس ايران 
420-8080سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

284601350كارخانجات توليدي شيشه رازي 
1870-35540توليدي چدنسازان

1420-26990داده گسترعصرنوين-هايوب
930-17690سيمان صوفيان 

810-41500صنايع پتروشيمي كرمانشاه
1150-21900گسترش نفت وگازپارسيان

310-46200پتروشيمي خارك 
1480-28260فرآوري موادمعدني ايران 

1190-22640سيمان خوزستان
5020-95570صنايع كاشي وسراميك سينا
215901020كارت اعتباري ايران كيش

20760980چرخشگر
1320-25080داروسازي كوثر

490-9470سرمايه گذاري خوارزمي
910-17380سرمايه گذاري صنعت نفت  

920-17500سيمان شاهرود
1260-24050داروسازي جابرابن حيان 
2970-56450بورس اوراق بهادارتهران

10490140شيشه همدان 
401601910توسعه معادن روي ايران 

190-3610قطعات اتومبيل ايران 
37000300تراكتورسازي ايران 

1140-21740صنعتي آما
3240150بانك كارآفرين 

190-3800گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
160-4340كارخانجات توليدي شهيدقندي

360-7000تجارت الكترونيك پارسيان
2750-52400بورس كاالي ايران

18590700داروسازي امين 
1380-26290ايركاپارت صنعت

710-13490ملي صنايع مس ايران  
160-3120سرمايه گذاري صنعت بيمه 

2870-54540سرمايه گذاري دارويي تامين
490-12700توسعه معادن وفلزات 
3170-60420صنايع شيميايي فارس 

3560040سيمان خزر
590-11400بانك پاسارگاد
1370-26120سيمان اروميه 

140-6210سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
330-6390س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

600-11490بيمه دانا
450-8900ليزينگ صنعت ومعدن 

900-17130سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
1070-20450فوالدآلياژي ايران

670-12740سرمايه گذاري آتيه دماوند
1180-22490گروه دارويي سبحان

910-17390سيمان فارس وخوزستان
710-13500سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

1290-24610سرمايه گذاري بهمن 
380-7260سيمان شرق 

900-17230گروه مپنا)سهامي عام(
1310-24990باما

780-19570معدني وصنعتي گلگهر
320-6120نيرومحركه 

690-13250سيمان داراب 
603001860موتوژن 

330-6690سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
1970-37520مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

1620-30900كيميدارو
1290-24510سيمان هگمتان 

310-6080 سالمين 
13210620شيشه همدان 

970-18540سيمرغ
6510-125550داروپخش )هلدينگ 

2920-98530پتروشيمي پرديس
4750-90280گروه صنعتي بوتان 

640-12210پااليش نفت اصفهان
1070-57650پتروشيمي شيراز

3940-75000توليدمحورخودرو
840-15960توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

300-5790سرمايه گذاري مسكن 
2220-53710نفت بهران 

400-7760محورسازان ايران خودرو
3300-62830فراورده هاي نسوزايران 

440-8430بيمه ما
1100-24200نفت سپاهان

2040-81520پليپروپيل نجم-جمپيلن
829903950مهندسي نصيرماشين 

1200-22820شيشه وگاز
520-10040سيمان ايالم 

259001230دوده صنعتي پارس 


