
وقتي هزينه هاي جاري زندگي به واسطه پمپاژ 
تورم به بخش هاي مرتبط با معيشت مردم جامعه 
افزايش مي يابد و همزمان نيز كرونا و بي برنامگي 
در برابر اين معضل جهاني كس�ب و كار مردم را 
با آس�يب مواجه مي كند، مردم چاره اي ندارند 
جز اينكه هزينه هاي خود را كاهش دهند و اگر 
دارايي هاي مالي و كااليي چون س�هام، زمين، 
مسكن، خودرو، گواهي س�پرده بانكي، طال و 
سكه، ماشين آالت و حتي لوازم منزل و كسب و 
كاري دارند، آن را به فروش برسانند، حال اينكه 
چرا سياستگذاران طي سال هاي اخير به رغم 
آنكه مي ش�د اقتصاد را با وجود كسري بودجه 
بدون تورم تن�د اداره كرد، اي�ن گزينه را كنار 
گذاشتند و تورم را در بخش هاي مختلف اقتصاد 
به گردش درآوردند. پرسش�ي است كه پاسخ 
آن در آينده نه چندان دور مش�خص مي شود. 
اش��تباه در سياس��تگذاري گاهي از سرنداستن و 
نتوانستن است و گاهي از س��ر دانستن و پوشش 
اهداف سياسي و جناحي مي باشد. با توجه به اينكه 
مي شد طي سه سال گذشته اقتصاد را به رغم وجود 
تحريم و شيوع كرونا به شكلي اداره كرد كه آنقدر 

تورم مردم را آزاد ندهد، متأس��فانه چنين نشد و 
سياس��تگذاران س��اده ترين روش را براي پوشش 
كسري بودجه دولت انتخاب كردند كه همانا تشديد 
تورم و انتقال تورم از بخش بازار دارايي هاي مالي به 
بخش بازارهاي مرتبط با معيشت مردم جامعه بود. 
طي سال هاي گذشته ايران تورمي را تجربه كرد كه 
كمتر كشوري در جهان آن را تجربه كرده است. از 
اين رو برخي از تحليلگران اقتصادي و آينده پژوهان 
به دنبال آن هستند تا ببينند هدف سياستگذار از 
ايجاد تورم هاي س��نگين به بهانه تحريم، كسري 

بودجه يا شيوع كرونا چه بوده است. 
بي شك وقتي مردم جامعه با تورم مستمر مواجه 
مي شوند و درآمد و كسب و كارشان نيز تحت تأثير 
بي برنامگي در برابر كنت��رل آثار تحريم يا تقابل با 
معضل جهاني كرونا مي شود، دخل ديگر خرج را 
نمي خواند و مردم مجبور می شوند هزينه هاي غير 
ضروري خود را حذف و گاه��ی حتي هزينه هاي 
ضروري را نيز حذف  كنند، در ادامه حتي مجبور 
مي شوند دارايي هاي مالي، كااليي، ماشين آالت و 
ابزار آالت مرتبط با كسب و كار خود را نيز به فروش 

رسانند. 

بررس��ي س��ايت هايي چون ديوار يا شيپور نشان 
مي دهد كه طي س��ال هاي اخير كاالهايي چون 
زمين، مس��كن، لوازم مرتبط با كسب و كار و لوازم 
منزل در اين س��ايت ها عرضه شده است، در عين 
حال بسياري از مردم براي تأمين هزينه هاي جاري 
زندگي مجبور شدند دارايي هايي چون سهام، طال، 

سكه، خودروي خود را بفروشند. 
در بسياري از استان هاي كشور نيز به دليل تعطيالت 
كروناي��ي و همچنين نرخ گذاري هاي مس��ئله دار 
محصوالت و افزايش هزينه ه��اي مرتبط با توليد 
محصوالت كشاورزي و باغي يا دامداري و مرغداري 
و آبزي پروري فعاالن اقتصادي ضعيف تر مجبور به 
توقف فعاليت و گاه فروش دارايي ها و خروج از اين 
بخش شدند، البته مسئله كمبود آب و خشكسالي 

نيز در رويداد مذكور بي تأثير نبوده است. 
 در گذشته نيز اين رس��انه گزارشي درباره كسب 
و كار سمساري ها و س��ايت هاي فروش كاالهاي 
دست دوم و كاركرده منتشر كرد. حاال آمارها نشان 
مي دهد افزايش هزينه هاي معيش��ت و زندگي و 
همچنين آسيب هاي ناشي از كرونا به كسب وكارها 
زمينه اي ايجاد كرده اس��ت تا برخي از خانوارها با 

فروش لوازم زندگي خود به گذران معيشت كنند، 
البته افزاي��ش هزينه هاي اجاره بها و اس��كان در 
خانه هاي كوچك تر نيز يكي از داليل فروش لوازم 

خانگي مازاد و جاگير از سوی خانوارها مي باشد. 
  هر ايرانی نصف استاندارد جهانی گوشت 

می خورد
دخل كه با خ��رج نخواند، ن��ان آور خانوار مجبور 
است به شكلي منابع الزم براي تأمين هزينه هاي 
زندگي را تهيه كند، البته گزارش هاي آماري نشان 
مي دهد كه ميزان مصرف گوش��ت در كش��ور به 
شدت كاهش يافته اس��ت. ارزيابي ها حاكي از آن 
است كه طي ۱۵س��ال گذشته مصرف گوشت در 
كشور به دليل افزايش قيمت ها كاهش  زيادي يافته 
است. در سال ۸۴، هر خانوار ايراني ساالنه حدود 
۵۷كيلوگرم گوشت مصرف مي كرد، در حالي  كه 
امروز اين ميزان به رقمي ح��دود ۲۴كيلوگرم در 
سال )براساس بعد چهار نفر براي هر خانوار( رسيده 
است. به طور كلي بررسي روند مصرف گوشت در 
ايران نشان مي دهد كه به رغم نقش مهم اين ماده 
غذايي در سالمتي شهروندان و خانوارها، نسبت به 
استاندارد هاي جهاني بسيار كمتر مصرف مي شود. 
كاهش مصرف گوش��ت  قرمز در ميان خانوارهاي 
ايراني در حالي اتفاق افتاده اس��ت كه استاندارد 
سرانه مصرف گوشت در سطح كشورهاي جهان 
به بيش از ۱۲ كيلوگرم در سال مي رسد، اما سرانه 
مصرف گوش��ت مردم در ايران به شش تا هشت 

كيلوگرم در سال براي هر فرد رسيده است. 
  ترافيک فروش لوازم منزل در سايت ها 

در چنين شرايطي تورم افسارگسيخته و فشارهاي 
اقتصادي به ويژه در يكي دو سال اخير باعث شده 
برخي از مردم براي گذران زندگي ناچار به فروش 
لوازم خانه شان شوند. طبق آمار سايت ديوار، تعداد 
آگهي هاي فروش وس��ايل خانه در يك سال اخير 
به ۳۰ ميليون رسيده اس��ت. برخي فروشندگان 
لوازم دس��ت دوم مي گويند بحران كرونا و شرايط 
نامناس��ب اقتصادي به كس��ب و كارشان لطمه 
زده است. البته همانطور كه گفته شد امكان دارد 
يكی از داليل فروش لوازم منزل اسكان خانوار در 
منازل كوچك تر به دليل رش��د نرخ رهن و اجاره 

مسكن باشد.
 عالوه بر تشديد تورم عمومي طي سال هاي اخير 
تورم بخشي نيز در بسياري از حوزه ها ورود كرد و 
سخن اينجاست كه در سال هاي اخير با ابزار تورم 
چقدر از قدرت خريد، پس انداز و دارايي هاي مردم 
براي پوشش هزينه هاي زندگي از دستشان رفت و 
بازنده و برنده نهايي پمپاژ تورم در اقتصاد ايران طي 

سال هاي اخير كدام بخش ها و اقشار بوده اند؟!

حجم آب موجود در مخازن س�دهاي كشور 
از ابتداي س�ال آبي ج�اري )مه�ر ۹۹ تا آخر 
ش�هريور۱۴۰۰( تا پنجمين روز از شهريورماه 
در حالي با كاه�ش ۳۰درصدي همراه ش�ده 
كه براساس پيش بيني س�ازمان هواشناسي، 
پايي�ز امس�ال وضعي�ت بارش ه�ا كمت�ر از 
نرم�ال )ميانگي�ن بلندم�دت( خواه�د بود. 
به گزارش ايرن��ا، حجم آب موج��ود در مخازن 
سدهاي كشور از ابتداي س��ال آبي جاري)مهر 
۱۳۹۹ تا آخر ش��هريور۱۴۰۰( تا پنجمين روز 
از آخرين ماه س��ال آبي به رقم ۲۰ ميليارد و ۹۲ 

ميليون متر مكعب رسيد. 
اين در حالي است كه براس��اس آخرين گزارش 
ش��ركت مديريت مناب��ع آب اي��ران حجم آب 
موجود در مخازن سدهاي كش��ور در بازه زماني 
مش��ابه پارس��ال )س��ال آبي مهر۱۳۹۸ تا آخر 
ش��هريور۱۴۰۰( ۳۰ ميلي��ارد و ۳ ميليون متر 
مكعب بوده كه كاه��ش ۳۰ درصدي را نش��ان 
مي ده��د. كل آب ورودي ب��ه مخازن س��دهاي 
كشور نيز از ابتداي س��ال آبي جاري تا پنجمين 

روز ش��هريورماه ۲۸ ميلي��ارد و ۷۹ ميليون متر 
مكعب شده اس��ت كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال آبي پارسال كه ۵۴ ميليارد و ۶۹ ميليون متر 
مكعب ورودي داشته اند از كاهش ۴۷ درصدي 

برخوردار شده است. كل خروجي آب از مخازن 
سدهاي كش��ور هم از ابتداي سال آبي جاري تا 
پنجم شهريورماه ۳۴ ميليارد و ۹۹ ميليون متر 
مكعب بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 

آبي پارس��ال كه حجم خروج��ي ۵۲ ميليارد و 
۸۸ميليون متر مكعب بوده كاهش ۳۴ درصدي 

را نشان مي دهد. 
وضعيت سدهاي استان خوزستان در اين ميان با 

كاهش ۳۱ درصدي روبه رو شده اند. 
براساس گزارش شركت مديريت منابع آب ايران، 
استان خوزستان داراي ۱۰ سد است كه درصد 

پرشدگي آنها ۴۸ درصد گزارش شده است. 
درصد پرشدگي كل سدهاي كشور تا پنجمين 
روز از آخرين ماه سال آبي جاري )مهر ۱۳۹۹ تا 
آخر ش��هريور۱۴۰۰( ۴۱ درصد و ظرفيت كل 

مخازن سدها ۵۰/۵ ميليارد متر مكعب است. 
از مجموع اس��تان هاي داراي س��د در كش��ور 
۹ اس��تان از ابتداي س��ال آبي ج��اري تا پنجم 
ش��هريورماه با كاهش آب بين ۳۵ تا ۷۵ درصد 

همراه بوده اند. 
اس��تان تهران ب��ا مجموع پنج س��د ب��ا كاهش 
۳۷درصدي حجم آب موجود در مخازن سد روبه رو 
است و درصدپرشدگي اين سدها ۳۱ درصد است 

كه زنگ خطري براي تأمين آب به شمار مي آيد. 

كاهش ۳۰درصدي حجم آب سدهاي كشور
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فقير سازي مردم با تورمی که قابل کنترل بود
دولت دوازدهم روش هايي را براي تأمين كسري بودجه خود در شرايط تورم و كرونا پيش گرفت كه عماًل بسياري از قدرت خريد مردم

 

 و پس انداز و دارايي هاي آنها براي دوام در برابر تنگناي معيشت از دست رفت؛ بازنده اين سياست ها كه مشخص است
اما بايد ديد برنده اين سياست چه بخش هايي بودند

 ۲۵۰۰ مگاوات نيروگاه حرارتي جديد 
تا سال آينده وارد مدار مي شود

معاون توس�عه طرح هاي ش�ركت برق حرارتي گفت: تا سال آينده 
بي�ش از 2 ه�زار و ۵۰۰ م�گاوات ني�روگاه حرارت�ي جدي�د بخش 
دولتي و خصوص�ي در ۱۷ واح�د نيروگاهي وارد مدار خواهد ش�د. 
به گزارش ايرنا ازپايگاه خبري برق حرارت��ي، »حميدرضا عظيمي« در 
نشست هم انديشي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي افزود: 
تفاهمنامه اي با وزارت صمت براي احداث نيروگاه از سوی صنايع بزرگ 
مبادله شده و براساس آن مجوز احداث ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات نيروگاه 
جديد با حجم سرمايه گذاري ۶ ميليارد يورو توسط صنايع بزرگ كشور 

صادر شده است. 
وي ادامه داد: اين طرح ها شامل ۱۳ نيروگاه در ۱۲استان كشور است، 
اين واحدها ش��امل فاز دو نيروگاه فوالد مباركه، ني��روگاه منطقه ويژه 
خليج فارس، نيروگاه آلومينيوم المهدي، فاز دوم نيروگاه شركت ملي 
صنايع مس ايران، فاز دوم نيروگاه چادرمل��و، فاز دوم نيروگاه گل گهر، 
نيروگاه آلومينيوم جنوب)سالكو(، فاز نخست نيروگاه آلومينيوم ايران، 
فاز نخس��ت نيروگاه آلوميناي اي��ران، نيروگاه هاي خ��ط انتقال آب از 
خليج فارس، نيروگاه توس��عه معادن و فلزات، نيروگاه فوالد خوزستان 

و ايميدرو هستند. 
عظيمي از آمادگي كامل برق حرارتي براي تسهيلگري احداث نيروگاه هاي 
صنايع انرژي بر خبر داد و گفت: اين شركت براساس ظرفيت هاي قانوني 
آماده واگذاري نيروگاه هاي گازي خود جهت احداث بخش بخار در اين 

واحدهاست. 
وي خاطرنش��ان كرد: ب��رق حرارت��ي هرگونه هم��كاري، پيگيري و 
اقدام هاي الزم را به منظور اخذ مجوزهاي قانوني از قبيل محيط زيست، 
تأمين آب و تخصيص گاز براي احداث نيروگاه توسط صنايع در دستور 

كار قرار خواهد داد. 
 همچنين ۲۳تيرماه، شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايران 
اعالم كرد: مجوز الزم براي احداث نيروگاه توسط صنايع بزرگ صادر شد. 
صنايع بزرگ و پر مصرف فوالدي، معدني و فلزي از مدتي پيش درخواست 
مجوز براي احداث واحدهاي »خود تأمين« و »خود مصرف« برق داشتند 

كه مورد بررسي قرار گرفت. 

افزايش 38درصدي قيمت پنير
دبي�ر اتحادي�ه بنك�داران موادغذاي�ي گف�ت: ب�ا افزاي�ش 
در  محص�ول  اي�ن  قيم�ت  پني�ر،  قيم�ت  ۳8درص�دي 
بس�ته بندي هاي ۴۰۰ گرم�ي ب�ه 2۰هزار تومان رس�يده اس�ت. 
قاسم علي حسني، در گفت وگو با فارس با اشاره به افزايش قيمت پنير گفت: 
در دو هفته گذشته قيمت پنير ۴۰۰گرمي ۳۸ درصد افزايش يافته است. 

دبير اتحادي��ه بنك��داران م��واد غذايي گف��ت: پيش از اي��ن قيمت 
مصرف كننده پنير در بس��ته بندي ۴۰۰ گرمي ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان 
بود كه اكنون با افزايش ۳۸ درص��دي قيمت اين محصول خوراكي به 

۲۰هزار تومان افزايش يافته است. 
وي بيان داشت: براين اس��اس هر كيلوگرم پنير ۱۳هزار و ۷۵۰ تومان 

افزايش يافته است. 
وي گفت: پنير مش��مول قيمت گذاري تثبيتي است و توليدكنندگان 
بدون مجوز سازمان حمايت اجازه هيچ گونه افزايش قيمتي را ندارند. 

با توجه به سهم اثر شيرخام در توليد محصوالت لبني، قيمت ۱۰قلم 
محصوالت لبني پرمصرف مشمول قيمت گذاري تثبيتي است )شير، 
ماس��ت، پنير( و قيمت اين اقالم توس��ط كميته مربوط با مسئوليت 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي شود. 

افزايش 2۴هزار و ۵۰۰ واحدي شاخص بورس تهران
کانال 1/۵ ميليون واحدي پس گرفته شد

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روزگذشته 
با افزايش 2۴ هزار و ۵۳6 واحد همراه شد، همچنين ارزش بازار در 
بورس تهران به بيش از 6ميليون و ۹۳ هزار ميليارد تومان رسيد. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران روزگذشته روند رو به رشد به 
خود گرفت، به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با افزايش ۲۴هزار 

و ۵۳۶ واحدي به رقم يك ميليون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۶ واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن با افزايش ۸ هزار و ۴۸۲ واحد به 
رقم ۴۵۵ هزار و ۳۷۵ واحد رسيد ارزش بازار در بورس تهران به بيش 

از ۶ ميليون و ۹۳ هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران در بورس تهران بيش از ۱۱/۲ ميليارد س��هام، حق تقدم 
و اوراق مالي در قالب ۹۶۳ هزار فق��ره معامله و به ارزش ۹ هزار و ۷۹۹ 
ميليارد تومان داد و ستد كردند. ارزش معامالت فرابورس هم به بيش از 
۱۰ هزار و ۱۱۹ميليارد تومان رسيد كه با اين حساب ارزش معامالت دو 
بازار از ۱۹/۸ هزار ميليارد تومان فراتر رفت. شاخص هاي بورس ديروز 
همه سبز بودند به گونه اي كه شاخص كل و ش��اخص قيمت با معيار 

وزني ارزشي ۱/۶ درصد رشد كردند. 
شاخص كل و شاخص قيمت با معيار هم وزن ۱/۹ درصد افزايش يافتند. 
نمادهاي بزرگ و شاخص ساز شامل پتروشيمي خليج فارس، هلدينگ 
معدني خاورميانه، پتروشيمي پارس، سرمايه گذاري نفت و گاز تأمين، 

چادرملو، پتروشيمي نوري، فوالد مباركه بوده اند. 
در فرابورس ايران ش��اخص كل با افزايش ۴۴۸واح��د به رقم ۲۲ هزار 
و ۴۰۹ واحد رس��يد. ارزش بازار اول و دوم فراب��ورس ايران به بيش از 

يك ميليون و ۲۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد. 
  پااليش يكم

واحدهاي پااليش يكم بعد از يك سال از فروش هنوز با ۱۵ درصد زيان از 
اصل سرمايه همراه هستند، در حالي كه دولت بارها قول داده بود زيان 
خريداران پااليش يكم را با سهام جايزه جبران مي كند. هر واحد پااليش 
يكم سال گذشته در شهريور به قيمت ۱۰هزار تومان به مردم فروخته 
ش��د، اما االن بعد از يك س��ال هر واحد آن ۸هزار و ۶۷۱ تومان معامله 
مي شود كه در واقع حدود ۱۵ درصد زيان از اصل سرمايه به همراه دارد. 
روز سه شنبه رئيس سازمان بورس در جلسه شوراي عالي بورس اعالم 
كرد: براساس مصوبه ش��وراي عالي بورس، از اين به بعد سهامي كه از 
سوي دولت در بورس عرضه مي شود حتماً با بازارگرداني همراه خواهد 
بود، يعني با عمليات بازارگرداني اجازه ريزش بيش از حد قيمت سهام 
واگذارش��ده دولتي داده نمي ش��ود. البته اگر اين وعده ها به حقيقت 
بپيوندند، جاي اميدواري دارد چون مقامات دولتي هم قباًل وعده داده 
بودند كه خريداران پااليش��ي با تخفيف درنظر گرفته شده حتماً سود 

خواهند كرد كه بعد از يك سال با زيان همراه بودند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

53,0102,520توريستي ورفاهي آبادگران ايران
26,840290البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10,650500سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

17,700840آلومينيوم ايران 
24,8701,180كاشي  الوند

4,21990داروسازي  امين 
42,8101,460معدني  امالح  ايران 

16,530450آسان پرداخت پرشين
19,800180سراميك هاي صنعتي اردكان 

40,1901,910آبسال 
2,19845بيمه آسيا

13,190620سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
8,850420آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

6,100210سرمايه گذاري پرديس
1,34739صنايع  آذرآب 

3,6006سايپاآذين 
45,7202,170معادن  بافق 

30,5201,440مس  شهيدباهنر
2,78540بيمه البرز

4,950230سرمايه گذاري بوعلي 
13,750650باما

9,880350سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
28,6501,360گروه  صنعتي  بارز

6,130110بيمه دانا
2,53490بهساز كاشانه تهران

84,000680بهنوش  ايران 
29,120360فجر انرژي خليج فارس

1,71659گروه بهمن 
17-1,640گروه بهمن 

2,07488سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
6,65020بانك خاورميانه

1,52032بيمه ملت
4,12667بانك ملت

14,950710بين  المللي  محصوالت  پارس 
66,7903,180پتروشيمي بوعلي سينا

64,2803,060گروه صنعتي بوتان 
3,07512بانك پارسيان 

15,04010بانك پاسارگاد
21,110140پست بانك ايران

40,8901,940گروه دارويي بركت
2,48026بانك صادرات ايران

2,739130بين المللي توسعه ساختمان
3-2,628بانك تجارت

8,250390بيمه ما
11,910560چرخشگر

19,390380كشت  و صنعت  چين  چين
4,50058توليدي چدن سازان

31,0001,300معدني وصنعتي چادرملو
30,000300معدني وصنعتي چادرملو

7,66090سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
7,440150كمباين  سازي  ايران 

131,6206,250كربن  ايران 
28,5701,300داروسازي  ابوريحان 

21,8001,030داده پردازي ايران 
14,560180البرزدارو

13,830650داروسازي زاگرس فارمد پارس
36,780560داروپخش  )هلدينگ 

28,000350شيمي  داروئي  داروپخش 
20,00090داروسازي  فارابي 

17,960420داروسازي  جابرابن حيان 
5,11060داروسازي  كوثر

38,7101,840دارويي  لقمان 
11,830-225,150معدني  دماوند

23,7501,130دوده  صنعتي  پارس 
29,120310داروسازي  اسوه 

360-33,900كارخانجات داروپخش 
25,3001,200درخشان  تهران 
44,3001,670دارويي  رازك 
21,990230سبحان دارو

23,6901,120داروسازي  سينا
17,870510گروه دارويي سبحان

22,250100سرمايه گذاري دارويي تامين
7,150270داروسازي زهراوي 

6,62090تجارت الكترونيك پارسيان
1,720-48,290داروسازي  اكسير
18,170270فوالد آلياژي ايران

31,000420فوالد اميركبيركاشان
8,860420فيبر ايران 

31,800350فوالد خراسان
18,990440فوالد خوزستان
18,840290فوالد خوزستان

18,530510فنرسازي زر
12,110180فوالد مباركه اصفهان
12,140210فوالد مباركه اصفهان

6,440300فروسيليس  ايران 
32,7901,560فرآوري موادمعدني ايران 

33,8301,610غلتك سازان سپاهان
34,3701,570فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

36,280730پديده شيمي قرن
8,550400گروه صنايع بهشهرايران 

3,922186گلوكوزان 
15,810390سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

2,110-121,300قنداصفهان 
37,580930كارخانجات  قند قزوين 

2,873136قطعات  اتومبيل  ايران 
17,790840شهد

28,2601,340قند لرستان 
211,14010,050گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

30,3801,440قند مرودشت 
58,0202,760قند نيشابور

23,790400معدني و صنعتي گل گهر
3,444164بيسكويت  گرجي 

3,066133گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
7,980190فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

167-4,642قند ثابت  خراسان 
36,1501,720گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

8,750200گلتاش 
3,997190حمل و نقل بين المللي خليج فارس
100-37,190حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

10,890510شركت ارتباطات سيار ايران
7,150200حفاري شمال

20,490950حمل ونقل توكا
9,610190داده گسترعصرنوين-هاي وب

17,550820ايران ارقام 
8,760250سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,26545ايران  خودرو
6,550180سرمايه گذاري خوارزمي
6,3700سرمايه گذاري خوارزمي

23,0801,090كمك فنرايندامين 
7,49010خدمات انفورماتيك 

11,850260بيمه پارسيان
4,290204گروه پتروشيمي س. ايرانيان

25,0701,190ايران دارو
7,540230جام دارو

110,3404,820پلي پروپيلن جم - جم پيلن
1,620-39,770كابل  البرز

4,642221گروه صنايع كاغذ پارس
37,9601,440صنايع خاك چيني ايران 

281,5008,540خوراك  دام  پارس 
7,490350فنرسازي خاور

2,93390كارخانجات توليدي شهيد قندي
186,0408,850پارس  خزر

4,152197كاشي  وسراميك  حافظ 
27,6801,310سيمان خوزستان

840-17,070الكتريك  خودرو شرق 
820-25,800كيميدارو

13,040620لبنيات  كالبر
17,310820توسعه معدني و صنعتي صبانور
20,390970سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

123,0605,860كاشي  پارس 
128-3,038بانك  كارآفرين 

80-17,600ايركا پارت صنعت
47,4402,250صنعت غذايي كورش

85,7302,440پتروشيمي خراسان
144-3,479كارتن  ايران 

13,970660كاشي  سعدي 
18,240200كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

18,000730كالسيمين 
13,880660صنايع كاغذسازي كاوه 

21,550260فوالد كاوه جنوب كيش
15,710740توليدي فوالد سپيد فراب كوير

16,270770كوير تاير

  گزیده

هادی غالمحسینی
  گزارش یک

معاون وزير راه و شهرسازي از وجود بيش از ۴ 
ميليون تن كاالي اساسي در بنادر كشور خبر داد. 
به گزارش تسنيم، محمد راستاد، مدير عامل سازمان 
بن��ادر و دريانوردي درخصوص مي��زان موجودي 
فعلي كاالهاي اساسي در بنادر كشور اظهار داشت: 
ميزان موجودي فعلي كاالهاي اساس��ي در بنادر 
بيش از ۴ميليون تن است، تناژ كلي كاالي اساسي 
كه از ابتداي س��ال تاكنون از بنادر كش��ور خارج 
ش��ده ۱۱/۴ميليون تن بوده كه نس��بت به سال 
گذش��ته ۱۲درصد افزايش يافته است. وي افزود: 
كل موجودي در انبارها و در كش��تي هاي در حال 
تخليه كنار اسكله و لنگرگاه ۶ميليون تن است كه با 

ظرفيت نگهداري كاال برابري مي كند. 
راستاد با اش��اره به اهميت بندر امام خميني)ره( 
گفت: در مرداد امسال مجموع كاالي تخليه شده 
از كشتي ها در اين بندر حدود يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار ت��ن بوده كه ميانگي��ن روزان��ه آن ۴۶هزار و 
۷۵۰تن و ميانگين خروج از بنادر با كاميون و ريل 
نيز ۵۲هزار و ۷۹۹تن است كه خوشبختانه خروجي 

از ورودي بيشتر بوده و همچنين ميانگين كاميوني 
كه در مردادماه به بنادر وارد شدند روزانه ۲هزار و 
۴۵دستگاه و ميانگين واگن نيز ۹۱واگن بوده است. 
وي افزود: در چند روز ابتداي شهريورماه عملكرد 
بااليي داشتيم و در مجموع، ميانگين روزانه تخليه از 
كشتي ۴۸هزار و ۳۲۰تن و خروج از بندر ۶۳هزار و 
۱۲۴تن بوده و ميانگين روزانه تردد كاميون ۲ هزار 
۴۵۳ دستگاه و واگن نيز ۹۲ دستگاه محاسبه شده 
اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در حال 
حاضر موجودي كاالهاي اساس��ي عمدتاً در بندر 
امام خميني )ره( با بيش از ۳/۲ ميليون تن بوده و 
مجموع كش��تي هايي كه در حال تخليه در بنادر 
هستند، ۱۸ فروند كه از اين ميزان ۱۰ فروند در بندر 

امام خميني )ه( است. 
 مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: 
۲۴ فروند كشتي نيز در لنگرگاه ها )با يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار تن محموله( در انتظار تخليه هستند 
كه طبيعي   اس��ت ميزان خروج از بن��ادر افزايش 

پيدا كند. 

وزي�ر خارج�ه مجارس�تان گفت: كش�ورش 
و مس�كو در زمين�ه عرض�ه گاز روس�يه ب�ه 
ي�ک توافق بلندم�دت دس�ت يافتن�د كه از 
ابتداي م�اه اكتبر امس�ال اجرايي مي ش�ود. 
به گزارش فارس، به نقل از راشاتودي، پيتر سيارتو 
در صفحه فيس بوك خود نوشت: »توافق جديد با 
گاز پروم براي ۱۵سال است و امكان تغيير حجم 
خريد گاز طي ۱۰ سال وجود دارد. گازپروم ساالنه 
۴/۵ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي به مجارستان 

مي فروشد.«
وي خاطرنش��ان كرد: ۳/۵ ميليارد فوت مكعب از 
اين ميزان از طريق سيبري و يك ميليارد از طريق 

اتريش به مجارستان خواهد رسيد. 
سيارتو اين اظهارات را پس از نشست با الكسي 
ميلر، رئيس گاز پروم در سنت پترزبورگ اعالم 
كرد. اين مقام مجارستاني توضيح داد: براساس 
جزئيات ق��رارداد جدي��د، مجارس��تان گاز را با 
»قيمت بس��يار مناس��ب تر از قرارداد پيشين« 
خريداري خواه��د كرد. قرارداد قبلي در س��ال 

۲۰۲۰ امضا شد و در ماه سپتامبر به پايان خواهد 
رس��يد. همچنين اين توافق جديد عرضه گاز به 
مجارس��تان را نزديك به ۷درصد نسبت به سال 
گذشته افزايش مي دهد. در عين حال، اوايل ماه 
جاري ميالدي، س��رگئي الوروف، وزير خارجه 
روس��يه گفت: جدا از قرارداد گازي، دو كش��ور 
در ح��ال كار روي ق��راردادي ب��راي احداث دو 
تأسيسات برق هسته اي در مجارستان هستند. 
اطالع��ات بورس لن��دن حاكي از آن اس��ت كه 
قيمت گاز در بازار اروپ��ا از ۵۹۰ دالر به ازاي هر 

هزار مترمكعب عبور كرده است. 
طي هفته هاي گذشته قيمت گاز در اروپا به شدت 
افزايش يافته ب��ود، اما خبر ش��روع قريب الوقوع 
صادرات گاز روس��يه به اروپا از طري��ق خط لوله 
نورداستريم ۲ باعث شد تا قيمت گاز ۱۰۰ دالر به 

ازاي هر هزار مترمكعب كاهش يابد. 
اين خط لوله نيز قرار اس��ت س��االنه ۵۵ ميليارد 
مترمكعب گاز طبيعي را از روسيه و با عبور از درياي 

بالتيك به آلمان و به طور كلي اروپا برساند.

11/۵ميليون تن کاال وارد کشور شده استقرارداد گازي 1۵ساله روسيه و مجارستان بسته شد
  خبر کوتاه


