
فشار ها براي خروج سيمان از بورس كاال كارساز 
نش�د و دس�ت آخر با افزايش عرضه كنندگان 
س�يمان در بورس كاال نرخ اي�ن كاالي مهم در 
فعاليت هاي مرتبط با ساخت و ساز روند نزولي به 
خود گرفت. يک مقام دولتی ضمن اشاره به 4/5 
ميليون تن سيمان در مرداد امسال تأكيد كرد كه 
از لحاظ توليد سيمان هيچ گونه مشكلي نداريم 
و قيمت س�يمان در بازار كاهش يافته اس�ت. 
فس��اد در حوزه تولي��د، عرض��ه و گاه تقاضاهاي 
ساختگي ش��ايد با عرضه محصوالت توليدي در 
بورس كاال كم شود، اما بي شك پايان نمي يابد. اتفاقاً 
از آنجا كه بازاري مانند بورس كاال از منظر قوانين و 
مقررات بسيار متورم و گاه پيچيده است، اگر نظارت 
صحيح انجام نگيرد امكان دارد مفاسد و رانتي كه 
پيش از اين در حوزه عرضه سنتي در بازار سيمان 
وجود داشت به طور مجدد در بورس كاال و به شكل 
مستترتري انجام بگيرد كه كشف آن ديگر به اين 

سادگي نخواهد بود. 
  بورس كاال نياز به نظارت دارد

مطلب فوق دليل نمي شود كه بازاري چون بورس 
كاال را غيرشفاف بدانيم، اتفاقاً اين بازار اگر صحيح 
كار و عرض��ه و تقاضا را ش��فاف كن��د و تحركات 
التهاب آفرين مصنوعي را در حوزه عرضه و تقاضا 
كش��ف كند، بي ش��ك مي تواند خدمات خوبي به 
بنگاه هاي توليدي و همچني��ن مصرف كنندگان 
نهايي ارائه دهد، اما بورس كاال هم يك بازار است و 
بايد تحت رصد و نظر باشد و فساد اقتصادي حول 
آن شكل نگيرد. دقيقاً از زماني كه مقوله ساخت يك 

ميليون واحد مسكوني در اقتصاد ايران مطرح شد، 
به يكباره شستا ملزم شد تا سيمان را در بورس كاال 
عرضه كند. اين اقدام با اعتراض برخي از منتفعان 
از عرضه سنتي سيمان كارخانجات متقارن شد و 
قطعي هاي برق بهانه اي شد تا نرخ سيمان در بازار 
با جهش قابل مالحظه اي همراه شود، اما با افزايش 
عرضه سيمان در بورس كاال شاهد تعديل قيمت 

سيمان در بازار هستيم. 

از آنجا كه ايران در حوزه توليد سيمان حرف براي 
گفتن دارد و عالوه بر تأمين بازار داخلي، صادرات هم 
انجام مي دهد، قابل پيش بيني است كه با افزايش 
عرضه س��يمان در بورس كاال قيم��ت به نرخ هاي 
پايين تري نيز ن��زول كند، اما نگراني اينجاس��ت 
دالالني كه از عرضه س��يمان در بورس كاال ضربه 
خورده اند، به اشكال ديگري در بازار سيمان اخالل 
ايجاد كنند كه باي��د از بازار ب��ورس كاال مراقبت 

انجام گيرد. 
به گزارش شبكه اطالع رساني توليد و تجارت ايران، 
سيف اهلل اميري در نشست آغاز اجراي برنامه هاي 
كوتاه مدت مرتبط با تنظيم بازار، صادرات، رفع موانع 
و پشتيباني از توليد كه با حضور وزير صنعت، معدن 
و تجارت برگزار ش��د، ، گفت: ۱۰ گروه منطقه اي 
در حوزه سيمان تشكيل شده و جلسات مختلفي 
با مصرف كنندگان، توليدكنندگان و س��امانه افق 

داشته ايم. 
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه ۱۰ هزار و ۵۰۰ مصرف كننده 
س��يمان براي خريد اين محص��ول در بورس كاال 
ثبت نام كرده اند، يادآوري كرد: اين رقم پيش از اين 
۵هزار مصرف كننده بوده است و اگر كارگزاري هاي 
بورس كاال در اين حوزه فعال تر عمل كنند، اين رقم 

نيز باالتر خواهد رفت. 
  ثبت نام ۶۲ واحد توليدي سيمان در سامانه 

بورس كاال
سيف اهلل اميری افزود: ۶۲ واحد سيماني در سامانه 
ب��ورس كاال ثبت نام كرده اند، ۵۲ واحد س��يماني 
نيز در حال عرضه در بورس هس��تند، اما ۹ واحد 
سيماني هنوز در بورس كاال وارد نشده اند كه تا هفته 
آينده تكليف آنها نيز مشخص خواهد شد. )الزم به 
ذكر اس��ت كه معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت هفته گذشته، ابالغ كرد كه واحدهاي 
توليدكننده س��يمان كه تاكنون موفق به اخذ كد 
بورسي نشده اند، ظرف مدت يك هفته فرصت دارند 
در بورس كاال ثبت نام و نسبت به عرضه محصوالت 

خود در بورس كاال اقدام كنند.(
اميري با بيان اينكه يك ميليون و ۶۰۰ هزار سهم در 
بورس كاال عرضه شده است، گفت: با توجه به اعمال 
سياست هاي جديد، قيمت ها در بازار سيمان كاهش 
يافته است و تعداد تأمين كنندگان در سامانه افق 
۱۶۰واحد است كه واحدهاي خرده فروشي نيز بايد 

به اين سامانه وارد شوند. 
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت همچنين 
تأكيد كرد: معرفي فروشگاه هاي اينترنتي جهت 
خريدهاي خرد سيمان باعث رقابت و كاهش قيمت 
خواهد شد؛ بنابراين ضروري است كه فروشگاه هاي 
اينترنتي جهت خريدهاي خرد سيمان نيز معرفي 
ش��وند. گفتني اس��ت مديرعامل شركت سيمان 
تأمين متعلق به شركت سرمايه گذاري شستا يكي 
از توليدكنندگان بزرگ س��يمان بود كه اخيراً از 
سوی وزير كار بركنار شد، برخي اين شائبه را دارند 
كه شايد دليل بركناري مدير عامل شركت سيمان 
تأمين ايجاد التهاب در بازار با هدف افزايش قيمت 
سيمان باش��د، اگر چنين باش��د با توجه به سهم 
قابل مالحظه شستا از صنايع مختلف كشور بايد 
عملكرد ساير هلدينگ ها نيز دقيقاً بررسي شود. 
به طور نمونه اورهال ش��ركت سرم س��ازي دقيقاً 
زماني كه بيماران به سرم نياز داشتند اقدامي بود 
كه از سوي شستا انجام گرفت و با انتقادهاي جدي 

روبه رو شد. 

ش�اخص كل ب�ورس در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا كاه�ش 3 ه�زار و 780 واح�دي 
ب�ه ي�ک ميلي�ون و 537 ه�زار واحد رس�يد. 
به گزارش مهر، شاخص كل بورس در پايان معامالت 
ديروز با كاه��ش 3 ه��زار و 78۰ واحدي روي يك 
ميلي��ون و ۵37 هزار و ۲7۰ واحد ايس��تاد. اين در 
حالي اس��ت كه ش��اخص هم وزن افزايش ۲ هزار 
و ۵8۵ واحدي داش��ت و به ۴۶7 ه��زار و ۱۶ واحد 
دست يافت. در ميان نمادهاي شاخص ساز به جز 
نماد رمپنا كه در افزايش ش��اخص مؤثر بود، ساير 
نمادها به افت آن كمك كردند. نمادهاي پرتراكنش 
نيز شستا و شبندر بودند كه با كاهش ارزش سهام 
مواجه شدند، ولي بركت از نمادهايي بود كه با رشد 

حدود ۵درصدي ارزش سهام مواجه شد. 
دو نماد خودرويي خس��اپا و خودرو نيز نسبتاً روز 
سبزپوش��ي را طي كردند. ش��اخص فرابورس نيز 
۴8واحد كاهش يافت و به رقم ۲۲ هزار و ۶۹3 واحد 
رسيد. روز گذشته حدود ۹7۰هزار فقره معامله به 
ارزش 8/۶ ه��زار ميليارد تومان ثبت ش��د و ارزش 
كل بازار سرمايه نيز بيش از ۶/۱ هزار هزار ميليارد 

تومان است. 
گروه خودرو با 88۰ ميليارد تومان ارزش معامالت 
برترين گروه معامالت بود و در پ��ي آن گروه هاي 

شيميايي و فلزات اساسي قرار داشتند. 

در بورس انرژي نيز 8هزار تن بلندينگ نفتا به ارزش 
هر كيلو ۱/۲۴۶ تومان معامله شد. 

  آخرين خبرها از تغيير دامنه نوسان بورس
اين روزها مجدد اخبار مربوط به دامنه نوسان قيمت 
سهام داغ ش��ده اس��ت، در همين باره محمدعلي 
دهق��ان دهنوي، رئيس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهاداردر گفت و گو با ايسنا، با اشاره به برنامه سازمان 
بورس براي تغيير دامنه نوسان اظهار كرد: براي اين 

تغيير سازمان يك طرح تحقيقاتي دارد كه تقريبٌا 
در مرحله نهايي و جمع بندي اس��ت. پس از آنكه 
جمع بندي شد مرحله اي براي نظرخواهي از فعاالن 
بازار س��رمايه در نظر گرفته شده است و اگر نهايي 

شد، اجرايي مي كنيم. 
وي ادامه داد: دامنه نوس��ان، حجم مبن��ا و... جزو 
زيرساخت هاي بازار هستند و هركدام بايد با اجزاي 
ديگر ديده شوند، تغييري كه داده مي شود هم براي 

هميشه باش��د نه اينكه طرحي انجام دهيم و بعد 
تغيير داده ش��ود. قصد داريم يك طرح بلند مدت 

طراحي كنيم.
بر اساس اين گزارش، دامنه نوس��ان همواره يكي 
از مهم ترين سرفصل هاي بازار سرمايه، مخصوصاً 
طي يك سال گذشته بوده است. اينكه ميزان دامنه 
نوسان چقدر باشد و اينكه اصاًل بايد در بازار سرمايه 
دامنه نوسان وجود داشته باشد يا خير، همواره محل 
بحث كارشناسان بوده و بسياري از صاحب نظران 
بازار س��رمايه نيز بر اين باورند كه براي بهبود روند 
معامالت بورس بايد به سمت افزايش دامنه نوسان و 
در نهايت حذف كامل آن حركت كرد، زيرا روندهاي 
هيجاني مثبت و منفي با وجود دامنه نوسان، باعث 

انحراف بيشتر معامالت بورس مي شود. 
دامنه نوس��ان در بازار س��رمايه از ۲۵ بهمن  سال 
گذشته از مثبت و منفي پنج به مثبت شش و منفي 
دو تغيير كرد؛ تصميمي كه توس��ط شوراي عالي 
بورس و با هدف تعادل بخش��ي به اين بازار گرفته 
شد. البته عمر اين تصميم حدود سه ماه بود و دامنه 
نوسان از ابتداي ارديبهشت به مثبت شش و منفي 
س��ه افزايش يافت و در نهايت از ۲۵ ارديبهش��ت 
دوباره دامنه نوسان قيمت همه شركت هاي حاضر 
در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و 

منفي ۵ درصدي داد و ستد شد. 

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران 
گفت: تعرفه پرمصرف هاي برق افزايش يافت، 
يعني براي مش�تركاني ك�ه دو براب�ر الگوي 
منطقه مصرف داشته باشند، به ازاي هر يک 
كيلووات ساعت 800 تومان محاسبه مي شود. 
به گزارش ايرنا، »مصطفي رجبي مشهدي« با اشاره 
به افزايش تعرفه پله پرمصرف برق افزود: مبلغ مازاد 
برق براي مش��تركاني كه دو براب��ر الگوي منطقه 
مصرف داشتند، برابر متوسط خريد تضميني برق 
از نيروگاه تجديدپذير يعني به ازاي هر يك كيلووات 

ساعت 8۰۰تومان محاسبه مي شود. 

وي ادامه داد: تنها 8۰۰ هزار مشترك، پرمصرف 
هستند كه ميزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ كيلووات 
ساعت را با قيمت متوسط خريد تضميني برق از 

نيروگاه هاي تجديدپذير پرداخت مي كنند. 
رجبي مشهدي خاطر نشان كرد: ميزان مصرف 
برقي كه توسط قشر پرمصرف )مازاد بر دو برابر 
الگوي مصرف استفاده مي شود( از ابتداي سال 
۵ميليارد كيلووات ساعت تخمين زده مي شود. 

وي با بيان اينك��ه پيش از اج��راي اين افزايش 
تعرفه پرمصرف��ي، قيمت هر كيلووات س��اعت 
انرژي برق مازاد بر دو براب��ر الگو مصرف معادل 

3۰۰ تومان بود و اكنون به 8۰۰تومان رس��يده 
اس��ت، گفت: با توجه به اينكه قيمت تمام شده 
برق در كش��ور به طور ميانگين بي��ن يك هزار 
و 3۰۰تا يك ه��زار و ۴۰۰ تومان ب��ود، بنابراين 
مشتركان پرمصرف در گذشته، تنها براي مصرف 
م��ازاد دو برابر الگ��وي مصرف، مع��ادل ۵ هزار 
ميليارد تومان از جيب بيت المال، يارانه دريافت 

مي كردند. 
رجبي مشهدي ادامه داد: با افزايش قيمت براي پله 
پرمصرف، ۲/۵ هزار ميليارد تومان از ما به التفاوت 
قيمت تمام ش��ده و قيمت فروش كه پيش��تر از 

منابع دولت و در قالب يارانه پرداخت مي ش��د، از 
مشتركان پرمصرف گرفته خواهد شد. 

صنعت برق كش��ور3۰ ميليون مشترك خانگي 
دارد كه از اين ميان 8۰۰ هزار مشترك پرمصرف 
طلقي مي ش��وند، يعني معادل كمتر از 3 درصد 
از كل مش��تركان كه اين تعداد مشمول افزايش 

قيمت تعرفه پر مصرفي شده اند. 
پيشتر مدير عامل ش��ركت مديريت شبكه برق 
ايران گفت: تعرفه مشتركان پرمصرف ۱۶ درصد 
بيش��تر از مش��تركان خوش مصرف محاس��به 

مي شود. 

افت اندك بورس تهران 

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران

استفاده پرمصرف ها از يارانه برق نصف شد
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قيمت سيمان نرم شد 
 يک مقام دولتي: ۶۲ واحد سيماني در سامانه بورس كاال ثبت نام كرده اند، 5۲ واحد سيماني نيز در حال عرضه در بورس هستند، اما ۹ واحد سيماني 

هنوز در بورس كاال وارد نشده اند كه تا هفته آينده تكليف آنها نيز مشخص خواهد شد  و با افزايش عرضه قيمت سيمان بيشتر نزول خواهد كرد

آخرين وعده زنگنه هم پوچ از آب درآمد

  اوجي: امسال به توليد گاز 
آنچنان اضافه نمي شود

در حالي كه بيژن زنگنه، وزير س�ابق نفت در مرداد س�ال جاري و 
در آخرين حضورش در جمع خبرنگاران وعده داده بود كه امسال 
حدود 50 ميليون مترمكعب به توليد گاز كشور اضافه مي شود، جواد 
اوجي وزير جديد نفت، تحقق اين وعده زنگنه را عملي ندانست. 
به گزارش تسنيم، زمستان سال گذشته براي نخستين بار شاهد صدور 
جداول خاموشي در فصل س��رما بوديم. قطعي هاي متعدد برق كه در 
ميانه زمستان ناشي از كمبود سوخت نيروگاه ها بود، شرايطي عجيب در 

سال پاياني دولت دوازدهم براي تأمين برق زمستانه رقم زد. 
»بيژن زنگنه«، وزير س��ابق نفت در يازدهم مردادامس��ال در آخرين 
حضورش در جمع خبرنگاران وعده داد كه زمستان امسال ۵۰ ميليون 
مترمكعب به توليد گاز كشور نسبت به زمس��تان سال گذشته افزوده 
مي شود. اين وعده زنگنه در صورت تحقق، ميزان ناترازي توليد و مصرف 
گاز را كه به گفته »جواد اوجي«، وزير جديد نفت در زمستان امسال به 
۲۰۰ ميليون مترمكعب در روز مي رسد، به طور قابل توجهي كاهش  داد، 
اما آنطور كه جواد اوجي در مصاحبه اخير خود اعالم كرده، مقدار زيادي 
به توليد و عرضه گاز در زمستان س��ال جاري نسبت به زمستان سال 
گذشته اضافه نمي ش��ود و اين به معناي پوچ بودن آخرين وعده بيژن 
زنگنه است. بخشي از ۵۰ ميليون مترمكعب افزايش ظرفيت توليد گاز 
در زمستان ۱۴۰۰ كه مورد تأكيد زنگنه بود، به آغاز برداشت از فاز ۱۱ 
پارس جنوبي باز مي گردد. پروژه اي كه سال ها به خاطر بدعهدي توتال 
و CNPCI چين و وقت كش��ي وزارت نفت با رؤياي IPC و برجام، با 
تأخير مواجه شد و آنطور كه زنگنه وعده داده بود، برداشت گاز از فاز ۱۱ 

در زمستان سال جاري محقق نخواهد شد. 
جواد اوجي، وزير نفت در مصاحبه اخير خود درخصوص زمستان امسال 
گفت: »تالش ما جبران ذخيره س��ازي هاي سوخت مايع نيروگاه هاي 
كش��ور اس��ت كه افزون بر بحث تانكرهاي سوخت رس��ان، در بخش 
باالدس��ت گاز در پارس جنوبي هم تالش مي كنيم ۱۲ تا ۱۴ ميليون 
مترمكعب به رقم برداشت گاز افزوده شود؛ گرچه مقدار مصرف، رشد 

8درصدي دارد، اما به توليد گاز آنچنان اضافه نمي شود.«

 افزايش 200 درصدي قيمت سويا 
به رغم دريافت ارز 4200تومانی!

رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي با بيان اينكه قيمت سويا نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲00درصد افزايش يافته است، گفت اين 
در حالي است كه اين كاال با ارز 4 هزار و ۲00 توماني وارد كشور مي شود. 
قاس��معلي حس��ني در گفت وگو با فارس، از افزايش قيمت سويا خبر 
داد و گفت: قيمت سويا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰درصد 

افزايش يافته است. 
رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران افزود: قيمت هر كيلوگرم سويا 
در سال گذشته ۶ هزار و 8۰۰ تومان بود كه اكنون قيمت هر كيلوگرم آن 

با توجه به كيفيت بين ۱۹هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزار تومان است. 
وي با بيان اينكه س��ويا با ارز دولتي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد كش��ور 
مي شود، گفت: سويا به عنوان يك دانه روغني، كااليي وارداتي است كه 

بعد از روغن كشي در كارخانجات سويا خوراكي استحصال مي شود. 
حس��ني با بيان اينكه در مورد اين كاال گرانفروشي صورت مي گيرد، 
گفت: هر كااليي كه با ارز دولتي وارد مي شود، به دليل آنكه يك ششم 
قيمت واقعي قيمت گذاري مي شود، از آن سوء استفاده مي شود و در بازار 

به چندين برابر قيمت تمام شده وارداتي فروخته مي شود. 

 استفاده از وام وديعه مسكن 
براي بار دوم ممكن نيست

مدير دفت�ر اقتصاد و مس�كن وزارت راه و شهرس�ازي گف�ت: فعًا 
مستأجران واجد شرايطي كه سال گذشته تسهيات وديعه مسكن 
دريافت كرده اند، نمي تواند براي بار دوم از اين تسهيات استفاده كنند. 
پروانه اصالني، مدير دفتر اقتصاد و مس��كن وزارت راه و شهرسازي در 
گفت وگو با فارس در پاسخ به برخي از ابهامات درباره مسئله تسهيالت 
وديعه مسكن گفت: در حال حاضر مستأجران واجد شرايطي كه سال 
گذشته تسهيالت وديعه مسكن دريافت كرده اند، نمي تواند براي بار دوم 

از اين تسهيالت استفاده كنند. 
مدير دفتر اقتصاد و مس��كن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به مصوبه 
ستاد ملي كرونا درباره مسئله استفاده مجدد متقاضيان واجد شرايط 
از تسهيالت وديعه مسكن گفت: مصوبه س��تاد ميلي كرونا در مواجه 
با مسئله استفاده مجدد مس��تأجران واجد شرايط از تسهيالت وديعه 

مسكن مسكوت است. 
وي در تشريح اقدامات وزارت راه و شهرسازي به منظور متقاعد كردن 
نظام بانكي براي پرداخت دوباره تس��هيالت وديعه مس��كن افزود: در 
حال رايزني با سيستم بانكي هستيم كه بتوانيم زمينه استفاده مجدد 

مستأجران واجد شرايط از تسيهالت وديعه مسكن را فراهم كنيم. 
اصالني بخش ديگري از گفت وگو به مهياش��دن شرايط براي استفاده 
مستأجران سال ۹۹ كه براي اولين بار متقاضي تسهيالت وديعه مسكن 
هستند، گفت: در پي نامه نگاري با نظام بانكي، امكان ثبت نام وام وديعه 

براي مستأجران سال ۹۹ نيز فراهم شد. 
مدير دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي در پايان گفت: تا چند 
روز پيش، سامانه ثبت نام فقط درخواست هاي مربوط به قراردادهاي 
اجاره س��ال ۱۴۰۰ را مي پذيرفت كه اين مشكل در روزهاي اخير رفع 

شده است.

 مهرآباد و مشهد 
پرترافيك ترين  فرودگاه ها در خردادماه

ش�ركت فرودگاه ها وناوبري هواي�ي ايران اعام  ك�رد: پروازهاي 
عب�وري از ف�راز كش�ور در خ�رداد 1400 ح�دود ۶۶ درص�د 
نس�بت به ماه مش�ابه س��ال گذش�ته افزايش داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايرنا، بر اس��اس آماري كه گروه آم��ار و اطالعات هوانوردي 
ش��ركت فرودگاه ها و هوانوردي ايران منتشر كرده اس��ت، در خرداد 
۱۴۰۰، در مجموع ۲8 هزار و ۴7۶ نشست و برخاست در فرودگاه هاي 

تحت مالكيت اين شركت انجام شده است. 
برپايه اين گزارش، ۲ ميليون و ۲۹7هزار و ۲۴۱ مس��افر و ۱۹ ميليون 
و ۴۶ هزار و 8۲۴ كيلوگرم بار با استفاده از اين پروازها جابه جا شده اند 
و آمار نشست و برخاست نسبت به ماه خرداد ۱3۹۹، ۲۹ درصد و آمار 
جابه جايي مسافر و بار نسبت به ارديبهشت ماه به ترتيب ۱۱ و ۲۱ درصد 
رشد داشته اند. بر مبناي اين گزارش آمار نشست وبرخاست، جابه جايي 
مس��افر و حمل بار در فرودگاه هاي كش��ور در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به 

ارديبهشت امسال به ترتيب، ۲۱، 3۴ و 3۶ درصد رشد داشته است. 
همچنين در اين ماه، ف��رودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۴۰۵ نشس��ت و 
برخاست و جابه جايي 8۵3 هزار و ۹۲۰ مسافر صدرنشين فرودگاه هاي 
كشور است و 33/33درصد كل پروازها در اين فرودگاه انجام شده است. 
فرودگاه مشهد با جابه جايي 383 هزار و ۲۴7 مسافر و و فرودگاه كيش 
)كه در مالكيت منطقه آزاد كيش است( با جابه جايي ۲۰۱ هزار و ۲8۴ 
مسافر در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. فرودگاه شيراز نيز سومين 
فرودگاه پرتردد در جمع فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه ها 

و ناوبري هوايي ايران بوده است. 

هادی غالمحسینی
  گزارش

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

510-52,450توريستي ورفاهي آبادگران ايران
60-26,910البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10,740260سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,950900آلومينيوم ايران 
27,0401,280كاشي  الوند

4,538216داروسازي  امين 
950-42,250معدني  امالح  ايران 

560-15,700آسان پرداخت پرشين
20,300270سراميك هاي صنعتي اردكان 

43,0202,040آبسال 
2,280108بيمه آسيا

220-13,500سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
9,260120آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

50-6,000سرمايه گذاري پرديس
18-1,345صنايع  آذرآب 

3,917186سايپاآذين 
2,080-43,220معادن  بافق 

1,180-28,990مس  شهيدباهنر
2,79410بيمه البرز

5,02578سرمايه گذاري بوعلي 
310-13,580باما

210-9,590سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
29,7901,300گروه  صنعتي  بارز

6,400300بيمه دانا
2,54649بهساز كاشانه تهران

85,2102,060بهنوش  ايران 
29,980380فجر انرژي خليج فارس

1,80085گروه بهمن 
2,219105سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

6,73040بانك خاورميانه
1,59676بيمه ملت

68-4,099بانك ملت
120-15,140بين  المللي  محصوالت  پارس 

72,5702,710پتروشيمي بوعلي سينا
68,8403,070گروه صنعتي بوتان 

3,226153بانك پارسيان 
15,0600بانك پاسارگاد

21,900250پست بانك ايران
44,4802,110گروه دارويي بركت
2,60826بانك صادرات ايران

3,013143بين المللي توسعه ساختمان
18-2,629بانك تجارت

8,650110بيمه ما
12,790600چرخشگر

640-18,920كشت  و صنعت  چين  چين
4,748110توليدي چدن سازان

90-30,970معدني وصنعتي چادرملو
7,78020سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,920230كمباين  سازي  ايران 
6,130-125,000كربن  ايران 

30,9101,470داروسازي  ابوريحان 
22,9901,090داده پردازي ايران 

15,780740البرزدارو
70-13,450داروسازي زاگرس فارمد پارس

36,5900داروپخش  )هلدينگ 
29,1001,380شيمي  داروئي  داروپخش 

80-19,980داروسازي  فارابي 
5,492261داروسازي  كوثر

42,1902,000دارويي  لقمان 
11,210-213,020معدني  دماوند

25,9001,230دوده  صنعتي  پارس 
30,6201,450داروسازي  اسوه 

120-33,400كارخانجات داروپخش 
27,1001,100درخشان  تهران 
45,590810دارويي  رازك 
880-20,830سبحان دارو

23,74060داروسازي  سينا
18,250320گروه دارويي سبحان

450-21,700سرمايه گذاري دارويي تامين
7,580340داروسازي زهراوي 

7,220340تجارت الكترونيك پارسيان
48,9001,230داروسازي  اكسير
310-18,000فوالد آلياژي ايران

580-29,830فوالد اميركبيركاشان
610-29,800فوالد اميركبيركاشان

9,350190فيبر ايران 
31,910380فوالد خراسان

30-18,970فوالد خوزستان
110-18,890فوالد خوزستان

18,50050فنرسازي زر
170-11,890فوالد مباركه اصفهان
120-11,940فوالد مباركه اصفهان

7,070330فروسيليس  ايران 
770-33,000فرآوري موادمعدني ايران 

34,6400غلتك سازان سپاهان
35,780850فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

36,190190پديده شيمي قرن
280-8,510گروه صنايع بهشهرايران 

4,04561گلوكوزان 
380-15,460سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

121,800730قنداصفهان 
1,720-35,200كارخانجات  قند قزوين 

3,120148قطعات  اتومبيل  ايران 
18,550880شهد

28,320220قند لرستان 
221,8003,410گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

31,37030قند مرودشت 
1,820-57,800قند نيشابور

23,900210معدني و صنعتي گل گهر
3,45255بيسكويت  گرجي 

3,222153گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,170230فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

4,824229قند ثابت  خراسان 
38,180370گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
4,313205حمل و نقل بين المللي خليج فارس
280-36,260حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

11,450380شركت ارتباطات سيار ايران
21,2901,010حمل ونقل توكا

10,500500داده گسترعصرنوين-هاي وب
18,650880ايران ارقام 

9,090310سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,29441ايران  خودرو

180-6,440سرمايه گذاري خوارزمي
23,7801,130كمك فنرايندامين 

160-7,140خدمات انفورماتيك 
12,580590بيمه پارسيان

4,546117گروه پتروشيمي س. ايرانيان
26,9301,260ايران دارو
7,680170جام دارو

192,0709,140صنايع جوشكاب يزد
112,0002,750پلي پروپيلن جم - جم پيلن

42,1402,000كابل  البرز
37,700470صنايع خاك چيني ايران 

11,990-277,500خوراك  دام  پارس 
7,980220فنرسازي خاور

3,114148كارخانجات توليدي شهيد قندي
9,640-183,300پارس  خزر

4,576217كاشي  وسراميك  حافظ 
790-27,230سيمان خوزستان

10-17,860الكتريك  خودرو شرق 
60-25,800كيميدارو

13,0600لبنيات  كالبر
17,550830توسعه معدني و صنعتي صبانور
21,290350سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

2,970-124,590كاشي  پارس 
60-2,990بانك  كارآفرين 

19,180910ايركا پارت صنعت
48,380310صنعت غذايي كورش

84,890460پتروشيمي خراسان
3,45329كارتن  ايران 

14,850410كاشي  سعدي 
19,060890كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

420-17,580كالسيمين 
15,180720صنايع كاغذسازي كاوه 

420-20,900فوالد كاوه جنوب كيش
16,050260توليدي فوالد سپيد فراب كوير

140-16,890كوير تاير
25,150140الميران 

145,500170المپ  پارس  شهاب 
9,670460لعابيران 

80,5303,830لنت  ترمزايران 
7,6000ليزينگ ايرانيان

  بورس

  گزیده خبر

نمای نزدیک

  شكست نرخ سيمان 
قيمت س��يمان ب��ه دنبال عرض��ه پرحجم 
۵۲شركت س��يماني در بورس كاالي ايران 
كاهش يافت، به طوري كه متوس��ط قيمت 
هر كيلوگرم سيمان تيپ۲ كه هفته گذشته 
7۴۲تومان بود، اين هفته به ۵۴۲ تومان به 

ازاي هر كيلوگرم رسيد. 
يك كيسه س��يمان تيپ۲ كه هفته گذشته 
37 هزار تومان بود، اين هفته با ۱۰هزار تومان 
كاهش ۲7ه��زار تومان ش��ده اس��ت. تداوم 
عرضه ه��اي هفتگي باالي ي��ك ميليون تن 
سيمان در بورس كاالي ايران سبب شده قيمت 
اين محصول در بازار روند كاهشي به خود بگيرد 

و آرامش به بازار سيمان كشور باز گردد. 
به گفته فعاالن بازار، اين كاهش قيمت را بايد 

به افزايش عرضه هاي سيمان در هفته هاي 
اخير و ت��داوم اين روند نس��بت داد، زيرا به 
مح��ض افزايش س��طح عرضه ها ب��ه باالي 
يك ميليون تن و حفظ اي��ن ميزان كاهش 

قيمت ها آغاز شد. 
طي روزهاي شنبه و يك شنبه هفته گذشته 
در مجموع يك ميليون و 3۵8 هزار و 3۰۰ 
تن سيمان در بورس كاال عرضه شده بود كه 
يك ميليون و ۱۱7هزار تن آن در روز شنبه و 
۲۴۱هزار و 3۰۰ تن سيمان در روز يك شنبه 
بود. از اين حجم يك ميليون و 3۴۱ هزار تن 
مجموعاً معامله ش��د. روز ش��نبه نيز از يك 
ميليون و ۲۹3 هزار و 3۰۰ تن سيمان عرضه 
شده از سوي ۵۲ شركت، معامله يك ميليون 

و ۱۹3 هزار تن به ثبت رسيد. 


