
دس�توري؛  قيمت گ�ذاري  علي�ه  هجم�ه 
فوالدي ه�ا و مس�ئوالن ب�ازار س�رمايه ب�ا 
انتق�اد از تصمي�م وزارت صم�ت ب�راي تعيين 
قيمت جه�ت محص�والت فوالدي، خواس�تار 
بازنگ�ري دول�ت و ابط�ال اين تصميم ش�دند. 
ف��والد از جمله كااله��اي اس��تراتژيك در بورس 
كاالس��ت كه مورد معامله قرار مي گي��رد. اصول 
قيمت گذاري فوالد و س��اير كاالها در بورس كاال 
بدين شكل است كه متقاضيان و عرضه كنندگان 
با ارائه پيش��نهادهاي خود به كشف قيمت كمك 
كرده و در اين بس��تر و قيمت مشخص، معامالت 
صورت مي گيرد؛ ام��ا وزارت صمت تصميم گرفته 
اس��ت تا قيمت فوالد را يك رقم تعيي��ن كند تا از 
اين مس��ير بتواند قيمت هاي وابس��ته به فوالد را 
در صنايعي مانند خودرو كنترل نمايد. براس��اس 
تصويري كه از اين تصميم در رس��انه ها دست به 
دست مي شود، قيمت پايه ارزان براي شمش فوالد 
بعضاً تا ۶۰درصد قيمت جهاني تعيين شده و سقف 
قيمت ب��راي معامالت در ب��ورس كاال نيز محدود 

خواهد شد. 
   ايجاد رانت براي چه كساني؟

 اين تصميم با انتقادات بسياري مواجه شده است به 
ويژه از جانب وزارت اقتصاد و بورسي ها. 

شاهين چراغي، عضو عالي شوراي بورس درخصوص 
اينكه با اجراي اين قيمت گذاري دستوري در بورس 
كاال به ط��ور تقريبي چقدر رانت ايجاد مي ش��ود، 
گفت: »در حال حاضر قيمت ورق فوالد در بورس 
كاال حدود ۱۲تا ۱۳ه��زار تومان اس��ت و در بازار 
آزاد اين ورق ها با نرخ ه��اي حداقل ۲۲هزار تومان 
فروخته مي شود. دولت به جاي كنترل نقدينگي، 

راهكاري كاماًل اشتباه را انتخاب كرده است.«
وي با اشاره به اينكه اين رانت چند هزار ميلياردي 
به جيب دالل ها و واسطه ها مي رود، گفت: »چنين 
رانتي مي تواند پروژه هاي قضايي زيادي را به وجود 
بياورد. شركت هايي مثل فوالد مباركه ۵۰ميليون 

س��هامدار عدالت دارند و با اي��ن تصميم حق اين 
سهامداران تضييع ش��ده و رانت بزرگي در اختيار 
افرادي قرار مي گيرد كه نه تنها س��هامدار عدالت 
نيس��تند بلكه در گ��روه واس��طه ها و دالالن قرار 

دارند.«
   تكرار تاريخ 

حس��ن قاليباف اصل، رئي��س س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در واكنش به انتش��ار دس��تورالعمل 
قيمت گذاري فوالد از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: »برخي از تصميمات احتمالي آتي 
در حوزه قيمت گذاري و تعيين سقف رقابت براي 
محصوالت فوالدي در ب��ورس كاال حاكي از تكرار 
اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآيند ذاتي 

اقتصاد است.«
وي ادامه داد: »براساس تجربه قبلي اين اقدام هيچ 
نتيجه مفيدي در بر نخواهد داشت و تنها به توزيع 
رانت در ميان عده اي خاصي منجر مي شود. با توجه 
به تأثير قابل توجه س��هام شركت هاي فوالدي در 
بازار س��هام اين اقدام تضييع حق��وق ۵۰ميليون 
سهامدار به شمار مي رود و عالوه بر كاهش درآمد 
شركت هايی كه س��ود آن متعلق به س��هامداران 
حقيقي، حقوقي و سهامداران سهام عدالت است، 
روند كلي بازار را نيز دستخوش تغييرات نامطلوب 
مي كند.« وي ادامه داد: »متأس��فانه در س��ال ۹۷ 
هم اقدامي مش��ابه انج��ام گرف��ت و در نتيجه تا 
برداشته شدن سقف رقابت در بورس كاال بازار دچار 
تنش هاي شديدي ش��د و نتيجه آن توزيع رانت و 
افزايش تقاضاهاي كاذب محصوالت فوالدي جهت 

سوداگري و سفته بازي بود.«
قاليباف اف��زود: »هرچند تصميم گي��ران با قصد 
حمايت از مصرف كنن��دگان و كاهش قيمت هاي 
نهايي دست به اين اقدامات مي زنند، ولي متأسفانه 
اين اقدامات نهايتاً به كاه��ش قيمت نهايي منجر 
نش��ده و تنها به التهاب بازار و توزيع رانت منتهي 

مي شود.«

رئي��س س��ازمان ب��ورس ضم��ن درخواس��ت از 
تصميم گيران براي توجه به نظرات كارشناسان و 
افراد باتجربه اضافه كرد: »امي��دوارم اقتصاد ملي 
شاهد تكرار اين تجربه نامناسب نباشد و بهتر است 
براي حمايت از صنايع كشور و مصرف كنندگان از 
روش هاي بهينه، منطق��ي، اثر بخش و هدفمند تر 

استفاده كنيم.«
   دستكاري براي فرار به جلو

عليرضا تاجبر، كارش��ناس بازار س��رمايه در اين 
زمينه در گفت وگو با مهر گف��ت: »همانند بورس 
اوراق بهادار ك��ه به فرد و نهادي اج��ازه اخالل در 
روند معامالت را نمي دهد، پيشنهاد مي دهد چنين 
سازوكاري براي بورس كاال نيز فراهم شود تا هر نهاد 
يا وزارتخانه اي نتواند برخالف قانون در قيمت يك 

كاال در بورس دخالت كند.«
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: »بورس كاال 
بستر كشف قيمت براساس عرضه و تقاضاست، اما 
عده اي به دليل ناكارآمدي اقداماتشان براي تنظيم 
ب��ازار، بخش هاي ديگ��ر را مقص��ر گراني ها اعالم 
مي كنند، در اين زمينه بايد به سراغ كساني رفت كه 

با دستكاري ها، روند عرضه و تقاضا را به هم مي زنند 
و موجب افزايش قيمت ها مي شوند.«

وي در خص��وص قيمت گ��ذاري گف��ت: »در اين 
خصوص مي توان به بورس اوراق بهادار اشاره كرد 
كه سابقه بيشتري دارد و مي تواند الگوي مناسبي 
باش��د؛ اگر فردي )چه حقيقي و چ��ه حقوقي( در 
بورس اوراق بهادار، قيمت ها را دستكاري و كاركرد 
آن را دچار اختالل كند، بالفاصله از طريق سازمان 
بورس، شناسايي و با او برخورد مي شود، چون اين 
كار تخلف محسوب شده و با آن فرد به عنوان يك 
مجرم رفتار مي كنند. حال س��ؤال اين اس��ت چرا 
چنين سازوكاري را در بورس كاال نداريم؟ چرا خود 
سياس��تگذار در بورس كاال اجازه دخالت قيمتي 
دارد؟ اگر دولت و ديگر نهاده��ا نگرانند كه برخي 
افراد و دالل ها با خريد عرضه هاي بورسي و فروش 
خريدهاي خود در بازار آزاد به عامل افزايش قيمت 
تبديل ش��ده اند، چرا با آنان برخورد پيشگيرانه و 
قانوني نمي كنند؟ چ��را به جاي تعقيب دالل ها كه 
با مجوز وزارت صم��ت امكان خري��د مواداوليه را 
دارند، بورس كاال را زير س��ؤال مي برند و با دخالت 
در مكانيس��م بازار، ماهيت ب��ورس كاال را تخريب 

مي كنند؟
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: »اقدام اخير 
وزارت صم��ت در حوزه ف��والد، ب��ازار را به دوران 
اوايل دهه 8۰برمي گرداند كه دالالن حرف اول را 
در بازار مي زدند و امكان نظارت بر فعاليت آنها نيز 

وجود ندارد.«
   بهشتي براي دالالن

سعيد جعفري، كارشناس بازار س��رمايه در مورد 
علت قيمت گذاري هاي دستوري كه از سوی دولت 
انجام مي ش��ود، به فارس گفت: »از آنجا كه دولت 
نمي تواند از راه اصولي و درست مشكل تورم را حل 
كند، اقدام به فشار بر قيمت هاي توليدي مي كند 
و چون مديران اين ش��ركت ها خصولتي هستند، 

پذيرش چنين دستوري برايشان سخت نيست.«
جعفري افزود: »قيمت هاي دستوري مصرف كننده 
را منتفع نمي كند و منافع آن نصيب دالل و واسطه 
مي شود. اين نكته نيز حائز اهميت است كه منافع 
دالل ها و واسطه ها براي دولت زياد است؛ متأسفانه 
چنين شرايطي س��هامداران را روزها قفل در صف 
فروش مي كند، در جايي كه ممكن است حتي دليل 

اين قفل شدن را ندانند.«
به اعتقاد اين كارش��ناس بازار س��رمايه در چنين 
شرايطي شوراي عالي بورس و شخص وزير اقتصاد 
مي تواند ورود كند و جلوي اين وضعيت را بگيرد. 
براي مثال براساس قانون، فوالد حتماً بايد در بورس 
كاال عرضه شود و الزمه عرضه محصوالت در بورس، 
خروج از نظام قيمت گذاري اس��ت؛ پس اگر وزير 
اقتصاد ايس��تادگي كند، وزارت صمت نمي تواند 

دستوري قيمت فوالد را تعيين كند. 
جعفري گفت: »بايد كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
به نمايندگي از شركت ها و س��هامداران وارد يك 
دعواي حقوقي شود تا كساني كه چنين تصميماتي 
مي گيرند و منافع سهامداران را به خطر مي اندازند، 
پاسخگو باشند.« تشكيل كانون سهامداران حقيقي 
از مهم ترين اقداماتي است كه بايد انجام شود تا از 
طريق طرح شكايت وارد عمل شويم. به اين ترتيب 
اگر س��هامداران اهرمي براي اقدام قانوني داشته 
باشند، وزارت صمت ديگر نمي تواند قانون را زيرپا 
گذاشته و قيمت محصوالت شركت هاي توليدي را 

به صورت دستوري تعيين كند.
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دالالنباقیمتگذاریفوالدآبدیدهمیشوند!
واكنش منفي به تصميم جديد وزارت صمت براي دستوري كردن قيمت فوالد

رئيس سازمان بورس: تصميم وزارت صمت يك بار در سال 97 اجرا شد و دالل ها را پولدار كرد

  گزارش  یک

از ابت�داي آبان ماه ط�رح برق امي�د اجرايي 
خواهد شد براساس آن مشتركان برق پايتخت 
كه الگوي مصرف برق را رعايت كنند، عالوه بر 
تخفي�ف در بهاي ب�رق مصرف�ي، در صورت 
كاهش مصرف به رقمي كمتر از 1۰۰كيلووات 
ساعت در ماه هاي گرم سال شامل خرداد، تير، 
مرداد و شهريور و كمتر از ۸۰كيلووات ساعت 
در س�اير ايام س�ال، از تخفيف 1۰۰درصدي 
در قبض ب�رق خ�ود بهره مند خواهند ش�د. 
به گزارش ايسنا، پس از آنكه ش��هريور امسال 
پيش��نهاد وزارت ني��رو درخص��وص طرح برق 
امي��د در هيئ��ت دول��ت ب��ه تصويب رس��يد، 
دستورالعمل هاي آن نهايي شد و سرانجام اين 
طرح از ابتداي آبان ماه به صورت رس��مي كليد 

خواهد خورد. 
رفتار مصرفي مش��تركان در ق��رار گرفتن آنان 
در طرح برق اميد مؤثر اس��ت، ه��دف اين طرح 
حمايت از مشتركاني اس��ت كه در مصرف برق 
خود، به الگوهاي طرح »برق اميد« كه  مخصوص 
مش��تركان خانگي اس��ت و الگوهاي آن نيز از 
عملكرد خود مردم در سال هاي گذشته استخراج 

شده عمل كنند. 
همچنين با توجه به اينكه تعرفه هاي برق پلكاني 
است، حتي مشتركان پرمصرف نيز مي توانند با 
رعايت نكات مديريت مصرفي، از افزايش مصرف 
برق جلوگيري كرده و ب��ا ورود به طبقه خوش 
مصرف ها، به��اي كمتري براي ب��رق بپردازند. 

مش��تركاني هم كه در محدوده خوش مصرفي 
هستند با انجام اقداماتي ساده مي توانند مشمول 

طرح برق اميد شوند. 
حسين صبوري، مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق تهران ب��زرگ، درباره اج��راي اين طرح در 
تهران گفت: از ابتداي آبان ماه و همزمان با برنامه 
كشوري، طرح برق اميد در محدوده پايتخت نيز 

اجرايي خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، ط��رح »ب��رق اميد« ب��ا هدف 
بهينه س��ازي مصرف ان��رژي برق در كش��ور و 

جلوگي��ري از هدررف��ت انرژي از مس��ير جلب 
همراهي و همكاري مشتركان در بخش خانگي 
در سال جاري با تصويب هيئت وزيران، اجرايي 
شده و براساس آن با دسته بندي مشتركان برق 
خانگي به س��ه دس��ته پرمصرف، كم مصرف و 
خوش مصرف، مشتركان برق پايتخت كه الگوي 
مصرف برق را رعايت كنند عالوه بر تخفيف در 
بهاي برق مصرفي، در صورت كاهش مصرف به 
رقمي كمتر از ۱۰۰ كيلووات ساعت در ماه هاي 
گرم سال ش��امل خرداد، تير، مرداد و شهريور و 

كمتر از 8۰ كيلووات ساعت در ساير ايام سال، از 
تخفيف ۱۰۰درصدي در قبض برق خود بهره مند 

خواهند شد. 
صبوري ضمن اش��اره به اينكه در سال گذشته، 
8۵درص��د از تهراني ه��ا الگوي مص��رف برق را 
رعايت ك��رده و همراه و همكار اين ش��ركت در 
مديريت بار شبكه و جلوگيري از بروز خاموشي 
در فصل گرما بوده اند، اجراي اين طرح را فرصتي 
ارزنده براي قدرداني از مشتركان فهيم تهراني 
دانست و افزود: انتظار مي رود اجراي طرح برق 
اميد به عنوان پويش��ي ملي، تأثيري ارزنده در 
كاهش آالينده ها و بهبود شرايط و شاخص هاي 
زيس��ت محيطي، كاهش خروج ارز از كش��ور و 
افزايش ضريب اطمينان و پايداري شبكه توزيع 

برق داشته باشد. 
وي گفت: محاس��بات بهاي ان��رژي در قبوض 
الكترونيكي صادره، به ش��كل پلكاني است و در 
نتيجه به عنوان مثال، ۲۰ درصد كاهش مصرف 
برق منجر به كاه��ش ح��دود ۴۰ درصدي در 
بهاي برق مصرفي خواهد شد و به همين طريق 
مشتركان بخش خانگي با اعمال اصول مديريت 
مصرف برق و بهينه سازي روند مصرف برق خود، 
از مزايا و پاداش هاي ريالي در نظرگرفته شده به 
شكل تخفيف، بهره مند شده و در صورت رعايت 
سقف تعيين شده در هر دوره مصرف، حتي يك 
ريال براي برق مصرفي خود در آن دوره، پرداخت 

نخواهند كرد. 

کم مصرف ها  منتظر برق رايگان از آبان ماه  باشند

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

ترمزصعودطاليجهانيكشیدهشد
قيم�ت ط�ال در معام�الت روزگذش�ته ب�ازار جهاني در آس�تانه 
ضرب االجل براي توافق درخصوص بسته كمك مالي جديد كرونا 
در امريكا و انتخابات رياست جمهوري اين كشور كاهش پيدا كرد. 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با ۰/۲درصد 
كاهش، به هزار و ۹۰۱ دالر و ۱۶ سنت رس��يد. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال با ۰/۳ درصد كاهش به هزار و ۹۰۵ دالر و ۲۰ سنت 
رسيد. بهاي معامالت اين بازار روزگذشته پنج دالر و ۳۰ سنت معادل 
۰/۳درصد افزايش يافته و در هزار و ۹۱۱ دالر و ۷۰ س��نت بسته شده 
بود.  برايان الن، مديركل شركت گولد سيلور سنترال درباره اوضاع بازار 
اظهار كرد: با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، س��رمايه گذاران زيادي در حاشيه بازار هستند و تصويب بسته 
كمك مالي باعث خواهد شد طال در محدوده معامالت هزار و 88۲ تا 

هزار و ۹۳۲ دالر، قيمت باالتري را امتحان كنند. 
سخنگوي نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان امريكا اظهار كرد: 
پلوسي و استيون منوچين، وزير خزانه داري همچنان در تالش براي 
كاستن از اختالف نظرشان هستند. پلوسي اميدوار است تا پايان روز 
سه شنبه مشخص شود بسته كمك مالي مي تواند پيش از انتخابات 
سوم نوامبر تصويب شود يا خير.  آوتار ساندو، مدير كاالها در شركت 
فيليپ فيوچرز گفت: بسته كمك مالي از سوي دموكرات ها مي تواند 
معامالت فلزات ارزش��مند را احيا كند.  ط��ال در بحبوحه تورم باال و 
كاهش ارزش پول در پي اقدامات محرك مالي كم س��ابقه اي كه در 
سراس��ر جهان براي مقابله با تبعات اقتصادي شيوع ويروس كرونا به 
اجرا درآمده اند، پناه مطمئن براي حفظ س��رمايه محسوب مي شود.  
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل فوري با ۰/۱ 
درصد كاهش، به ۲۴دالر و ۴۷ سنت رس��يد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري ثابت بود و در 8۵۶ دالر و ۷۱ س��نت ايستاد. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري با ۰/۱ درصد افزايش، ۲ هزار و ۳۴۵دالر و 

۴۳ سنت معامله شد. 

رشداقتصاديچینمثبتماند
برخالف برخي پيش بيني ها، اقتصاد چين به رشد باالي خود ادامه داد. 
به گزارش ساوث چاينا مورنينگ پست، اقتصاد چين در سه ماهه سوم 
امسال رشد ۴/۹ درصدي را به ثبت رساند كه در مقايسه با فصل قبل 
۱/۷ درصد بيشتر شده است. اين رشد اقتصادي همچنين ۰/۳ درصد 
بيشتر از نرخ پيش بيني شده قبلي توسط كارشناسان است و بهترين 

رشد اقتصادي فصلي چين در طول دو فصل اخير محسوب مي شود. 
مي ژين يو، كارشناس مسائل اقتصادي در وزارت بازرگاني چين گفت: 
به طور قطع ميزان توليدات ناخالص داخل��ي چين از امريكا جلو زده 
و ش��رايط ما بهتر از همتاي امريكايي اس��ت. پيش بيني ما اين است 
كه براي مجموع سال ۲۰۲۰ نيز رش��د اقتصادي چين باالتر از رشد 
امريكا باش��د كه تحت شرايطي، اين روند براي س��ال آينده نيز تكرار 

خواهد شد. 
پيش از اين لي كه كيانگ، نخست وزير چين گفته بود براي نخستين بار 
در سه دهه اخير اين كشور براي سال جاري هيچ هدف گذاري رشدي 

را انجام نخواهد داد. 
هر چند كه چين اولين كشوري بود كه به طرز گسترده اي با پيامدهاي 
ويروس كرونا درگير ش��د، با كاهش س��رعت ش��يوع اي��ن ويروس و 
بازگشايي تدريجي كسب و كارها توانسته است تا حدودي به سطوح 

قبل از بحران بازگردد. 
رشد اقتصادي در ۹ ماه اخير ۰/۷ درصد اندازه گيري شده كه در مقايسه 
با دوره مشابه منتهي به س��ال قبل ۰/۴ درصد كمتر شده است. چين 
اكنون به نخستين كشور در بين ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان تبديل مي شود 

كه خروج از ركود عميق را جشن مي گيرد. 
در بين بخش هاي مختلف، رشد بخش توليدات صنعتي با ۶/۹ درصد 
بيشتر از ساير بخش ها بوده است و پس از آن نيز خرده فروشي با رشد 

۳/۳ درصدي و خدمات با ۰/۴ درصد قرار دارند. 

پیشبینيصندوقبینالملليپولازقیمتنفت
صن�دوق بين الملل�ي پ�ول (IMF) پي�ش بين�ي ك�رد: قيم�ت 
نف�ت در س�ال مي�الدي آين�ده رش�د چندان�ي پي�دا نك�رده 
و در مح�دوده ۴۰ ت�ا ۵۰ دالر در هر بش�كه خواهد ماند و فش�ار 
روي صادركنن�دگان نف�ت خاورميان�ه را مضاع�ف مي كن�د. 
به گزارش ايسنا،  صندوق بين المللی پول پيش بينی كرد تقاضا براي 
نفت با وجود بهب��ود ترافيك جاده اي، به دليل حج��م اندك ترافيك 
هوايي پايين مي ماند. منحني معامالت نفت نشان مي دهد كه قيمت ها 
از ۴۱ دالر در سال ۲۰۲۰، به سوي ۴8 دالر در هر بشكه در ميان مدت 
افزايش پيدا مي كنند و حدود ۲۵ درصد پايين ميانگين قيمت س��ال 

۲۰۱۹ مي مانند. 
جه��اد آزور، مدي��ر دپارتمان خاورميانه و آس��ياي مرك��زي صندوق 
بين المللي پول به ش��بكه س��ي ان بي س��ي گفت: پيش بيني ها براي 
قيمت هاي نفت بين ۴۰ تا ۴۵ دالر براي اوايل س��ال آينده و براي كل 
سال ۲۰۲۱ بين ۴۰ تا ۵۰ دالر اس��ت. اين قيمت تقريباً نصف قيمت 
8۰ دالر است كه عربستان س��عودي براي متوازن كردن بودجه اش به 

آن نياز دارد. 
قيمت نفت مهم ترين عامل براي احي��اي اقتصاد صادركنندگان نفت 
به خصوص كشورهايي مانند عربستان س��عودي، عراق، ايران، امارات 
متحده عربي، بحرين و كويت است كه اين كاال عمده درآمدهايشان را 
تشكيل مي دهد. اگرچه قيمت هاي نفت از سقوط تاريخي كه در مارس 
داش��تند، بهبود پيدا كرده اند اما ش��اخص نفت برنت همچنان حدود 
۴۰درصد پايينتر از سطح قيمت پيش از ش��يوع ويروس كرونا مانده 
است و در معامالت روز دوشنبه بازار لندن ۴۲ دالر و 8۷ سنت در هر 

بشكه معامله شد. 

ایرباسهاي380قطربالاستفادهماندند
ش�ركت هواپيماي�ي قط�ر ايروي�ز اع�الم ك�رد: ب�ا توج�ه 
آين�ده  س�ال  دو  ت�ا  حداق�ل  آم�ده  پي�ش  ش�رايط  ب�ه 
هواپيماه�اي ايرب�اس 3۸۰ خ�ود را اس�تفاده نخواه�د ك�رد. 
به گزارش رويترز، درحالي كه پيش تر انتظار مي رفت شركت هواپيمايي 
قطر ايرويز در سال ۲۰۲۱ هواپيماهاي ايرباس ۳8۰ خود را دوباره در 
ناوگان خود مورد اس��تفاده قرار دهد،  مديرعامل اين شركت گفت: با 
توجه به شرايط پيش آمده حداقل تا دو سال آينده اين هواپيماها پارك 
باقي خواهند ماند.  به خاطر كاهش ش��ديد تقاضا براي مسافرت هاي 
هوايي ناشي از تبعات شيوع ويروس كرونا، شركت قطر ايرويز متعلق 
به دولت قطر ۱۰ فروند هواپيمايA۳8۰ خود را از چرخه حمل و نقل 
مسافر كنار گذاشته اس��ت.  اكبر البكر، طي كنفرانس خبري گفت ما 
فكر نمي كنيم كه حداقل تا دو سال آينده از هواپيماهاي ايرباس ۳8۰ 
استفاده كنيم. وي در ماه ژوئن گفته بود حداقل تا اواسط سال آينده اين 

هواپيماها بالاستفاده باقي خواهند ماند. 
اين شركت هواپيمايي پيشتر اعالم كرده است قصد دارد از سال ۲۰۲۴ 

روند كنار گذاشتن و بازنشست كردن اين هواپيماها را آغاز كند. 
در حال حاضر شيوع كرونا در بس��ياري از نقاط جهان از جمله اروپا و 
اعمال محدوديت در مسافرت هاي بين المللي باعث شده تعداد مقاصد 

پروازهاي قطر ايرويز حداقل ۲۰ درصد كاهش يابد. 
شركت هواپيمايي اير فرانس هم امسال هواپيماهاي ۳8۰ خود را كنار 
گذاشت و بحران كرونا باعث شد تا بريتيش ايرويز و شركت هواپيمايي 

كانتاس، هم بوئينگ هاي ۷۴۷ خود را كنار بگذارند. 

جزئيات محاسبه قيمت برق براي مشتركان تشريح شد

دس�توري  قيمت ه�اي 
مصرف كنن�ده را منتف�ع 
نمي كند و منافع آن نصيب 
دالل و واسطه مي شود. اين 
نكته نيز حائز اهميت است 
كه منافع دالل ها و واسطه ها 
ب�راي دول�ت زياد اس�ت؛ 
متأس�فانه چنين شرايطي 
س�هامداران را روزها قفل 
در صف فروش مي كند، در 
جايي كه ممكن است حتي 
دليل اين قفل شدن را ندانند

ناصر جعفری| تسنيم 


