
عراقي ها به گاز ايران نياز شديدي دارند و تهران 
همچنان از انباشت طلبش در بغداد، نگران است. 
كاهش صادرات گاز ايران به عراق، چند هفته اي 
است كه اختالالت برقي بسياري را در عراق ايجاد 
كرده است. وزارت برق عراق كه خريدار گاز ايران 
است، گفته است مهم ترين دليل قطعي برق در 
اين كشور كاهش صادرات گاز ايران به عراق است. 
وزارت ب��رق عراق،چندي پي��ش در بيانيه اي اعالم 
كرد صادرات گاز ايران به عراق از روزانه 49ميليون 
متر مكعب به 8ميليون متر مكعب رس��يده است؛ 
اين يعني كاهش 5 هزار و 500 مگاواتي توليد برق. 
در حالي كه حدود دو ماه پيش نخست وزير عراق با 
نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي دولت هاي گذشته 
در زمينه بحران برق عراق تصريح كرد: »برادران ما در 
جمهوري اسالمي ايران در تزريق گاز كم نگذاشتند با 
وجود اينكه دشواري هايي در دريافت بهاي آن به علت 
تحريم هاي تحميلي داشتند.«مصطفی الكاظمي با 
تأكيد بر اينكه »ايران هم حقوقي براي ملت خود قائل 
است« به بدهي هاي برق عراق و تحريم هاي امريكا 
اشاره كرد و گفته بود: درباره اعطاي تمام بدهي هاي 
ايران براي واردات گاز و برق جدي هستيم و به زودي 

پيشرفتي در اين باره حاصل خواهد شد. 
   موضوع چيست؟

از زماني كه تحريم هاي امريكا عليه ايران دوباره احيا 

ش��د، عراقي ها از تحريم ها مستثنا شدند، ولي پول 
گاز را در بانك TBI عراق واريز مي كردند؛ بانكي كه 
كاماًل تحت نظر بانك امريكايي جي پي مورگان قرار 
دارد و به همين دليل، گازبهاي ايران در حساب هاي 

اين بانك بلوكه شد. 
وزارت نفت ايران مي گويد: عراقي ها بايد 6 ميليارد 
دالر به ايران پرداخت كنند، اما تحريم ها مانع انتقال 
هر پولي شده است. طرف خريدار گاز معتقد است: 
از هر ابزاري استفاده مي كند تا روند تسويه حساب 
با تهران تسريع شود، اما وزارت نفت و بانك مركزي، 

نسبت به روند موجود معترضند. 
البته موضوع ديگري كه موجب كاهش صادرات گاز 
به عراق شده، افزايش مصرف در داخل و كاهش توليد 

گاز بوده است. 
مصطفي الكاظمي نخست وزير عراق در سفر اخيري 
كه به تهران داشته، گفته است كشورش روي گاز و 
برق ايران حساب باز كرده است، ولي درباره تسويه 

حساب اين پول، موضع روشني نگرفته است. 
سيدابراهيم رئيس��ي، رئيس جمهوري در آخرين 
مذاكره خود با طرف عراقي نيز با اشاره به لزوم توسعه 
هرچه بيشتر روابط تجاري و اقتصادي ايران و عراق 
گفت: ايران خواستار اجراي تعهدهاي عراق درباره 

مطالبات مالي اين كشور است. 
اين در حالي اس��ت كه چندي پيش احمد موسي 

العبادي سخنگوي وزارت برق عراق در گفت و گويي 
مطبوعاتي از توافق بر س��ر ج��دول بدهي هاي اين 
كش��ور خبر داد و افزود: ديون و حقوق واجبي براي 
پرداخت به طرف ايراني داريم و اين توافق در ديدار 
دو وزير برق، مالي و نيز مدير كل بانك تجاري عراق 
درخصوص جدول بدهي ها براي بازگرداندن تزريق 
گاز ايران طي روزهاي آينده حاصل شده است. وی 
نوسانات صدور گاز از جمهوري اسالمي ايران با توجه 
به مطالبات مالي تهران كه از سوي بغداد پرداخت 

نشده را يكي ديگر از علل كمبود برق عنوان كرد. 
در مقابل شركت ملي گاز در بيانيه اخير خود اعالم 
كرده است: وزارت برق عراق بابت واردات گاز بيش 
از معادل 5ميليارد دالر به ش��ركت مل��ي گاز ايران 
بدهكار اس��ت كه مبلغ 3 ميليارد دالر آن در بانك 
عراقي TBI مسدود و غيرقابل استفاده مانده و بيش 
از 2 ميليارد دالر از بدهي سررسيد شده وزارت برق 
نيز هنوز اساس��اً از طرف وزارت برق عراق پرداخت 

نشده است. 
   صبري براي بلندمدت

با تمام اين تفاسير كارشناسان معتقدند حفظ بازار 
عراق و توسعه روابط با اين كشور براي ايران مهم و 
ضروري است، حميدرضا صالحي، رئيس كميسيون 
انرژي اتاق بازرگاني ايران و كارش��ناس ارشد حوزه 
انرژي در اين رابطه به ايسنا گفت: عراق نيازمند ترميم 

زيرساخت هاي كشور خود است تا بتواند حداقل رفاه 
را براي مردم خود فراهم كند، پس از سقو ط صدام 
تا به امروز به رغم فعاليت هايي كه در اين راستا انجام 
شده است، اما نتوانستند به حد استاندارد در قياس 
با كشورهاي منطقه برس��ند و اين مسئله براي ما 
كه كشور همس��ايه عراق هس��تيم و دستاوردهاي 
خوبي نيز در حوزه انرژي در سال هاي اخير به دست 

آورده ايم، يك امتياز به حساب مي آيد. 
وی با بيان اينكه ايران در حوزه برق و گاز اين فرصت را 
دارد تا ضمن تأمين انرژي براي عراق مابقي مشكالت 
موجود در اين كش��ور در حوزه زيرساخت انرژي را 
با توجه به توانمندي هاي��ي كه در بخش خصوصي 
در سال هاي گذشته ايجاد شده است، فراهم كند، 
اظهار كرد: بخش��ي از ظرفيت هايي كه در كشور ما 
ايجاد شده براي ايران بالاستفاده و اشباع شده است 
و مي توان از آن در خارج از كش��ور با سرمايه گذاري 
مشترك با بخش خصوصي براي اخذ امتياز استفاده 

كرد. 
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي افزود: با توسعه روابط 
ضمن آنكه مي توانيم مشكالت را برطرف كنيم براي 
بنگاه هاي داخل نيز اش��تغال ايجاد مي شود. عالوه 
بر اين درآمدزايي نيز براي كشور خواهيم داشت و 
با افزايش حضور خود در منطق��ه مي توانيم روابط 

تاريخي و فرهنگي خود را با عراق توسعه دهيم. 
صالحي با بيان اينكه اگر ايران نتواند در كش��وري 
كه ۱000كيلومتر با آن م��رز دارد پايگاه و جايگاه 
ايجاد كند و كش��ورهاي اروپايي يا تركيه كه رقيب 
ما هس��تند، بتوانند اين بازار را از دس��ت ما بگيرد 
نش��انه ضعف ديپلماسي ايران اس��ت و نبايد اجازه 
دهيم كه اين اتفاق بيفتد، گفت: در تمام مذاكراتي 
كه صورت گرفته ما اع��الم كرديم بخش خصوصي 
مي توان��د در كنار دولت گام ب��ردارد و در اين حوزه 
حرفي براي گفتن دارد، اما متأس��فانه در اين مدت 
استقبال خوبي از اين موضوع نشده و اين در حالي 
است كه تنها با توجه به برنامه هاي بخش خصوصي 
مي توانيم يك بازار 50 ميليارد دالري را براي كشور 

به ارمغان بياوريم. 
وي با تأكيد بر اينكه اگر همكاري مشترك تعريف 
شود، مسئله بانكي يك موضوع پيچيده نيست و با 
توسعه روابط مي توانيم همكاري ها را توسعه دهيم، 
گفت: پيشنهاد ايجاد صندوق مشترك بين ايران و 
عراق داده شد، اما اين اتفاق نيفتاد. در مجموع بايد 
گفت كه با ايجاد يك صندوق مشترك و ارائه راهكار 
مي توانيم هم مطالباتم��ان را دريافت كنيم و هم با 

انجام پروژه امتيازاتي را براي كشور رقم بزنيم. 
عراق دو قرارداد در س��ال هاي 20۱3 و 20۱5 با 
ايران اجرايي كرد كه براساس آن، مي تواند روزانه 
از ايران بين 55 تا 60 ميليون مترمكعب گاز وارد 
كند كه اي��ن رقم هم اكنون زي��ر ۱0 ميليون متر 

مكعب است. 
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صبر استراتژیك ایران براي پول گاز صادراتی

ركوردزني ارزش یوآن چين در برابر دالر 
بانك مركزي چين، ديروز ارزش پايه ي�وآن در برابر دالر 69واحد 
افزاي�ش يافت و ب�ه باالتري�ن ميزان در س�ه م�اه اخير رس�يد. 
به گزارش راشاتودي، هم اكنون برابري يوآن- دالر به 6/4497 يوآن در 
برابر دالر رسيده كه از اواسط ماه ژوئن تاكنون بيشترين سطح به شمار 

مي رود. البته جمعه هم ارزش يوآن در برابر دالر رشد كرده بود. 
به طور كلي طي سه هفته گذشته ارزش يوآن به صورت پياپي در برابر 
دالر رشد كرده بود، عاملي كه در روزهاي اخير بيشترين تأثير را در اين 
زمينه داشته كه نخستين گفت وگوي تلفني بين رؤساي جمهور چين 

و امريكا از زمان ورود جو بايدن به كاخ سفيد بوده است. 
گوآن تائو، مديربخش پرداخت هاي بين المللي سازمان مبادالت ارزي 
چين در اين باره مي گويد: در ش��ش ماه نخست امسال ارزش يوآن در 

برابر دالر روندي W شكل را طي كرده است. 
پيشتر نيز مدير بخش سياست هاي پولي بانك مركزي چين نيز هشدار 
داده بود كه براي سال جاري شاهد نوسانات ارزش در برابري يوآن- دالر 
خواهيم بود. وي البته گفته بود، پكن تالش خواهد كرد تا ارزش يوآن را 

در يك محدوده منطقي و متعادل نگه دارد. 
طي سال گذشته و به خاطر بحران كرونا، ارزش يوآن در برابر دالر براي 
ماه هاي متوالي كاه��ش يافته بود و كار تا جايي پي��ش رفت كه بانك 
مركزي چين ارزش رسمي يوآن را تا 7/۱3۱6 يوآن در برابر دالر كاهش 

داد كه از سال 2008 تاكنون بي سابقه بوده است. 

پيش بيني نفت 100دالری در زمستان
يك بانك بزرگ امريكايي پيش بيني كرد در صورتي كه زمستان 
س�ردي پيش رو داش�ته باش�يم، قيم�ت نف�ت در ب�ازار جهاني 
ط�ي ماه هاي آين�ده افزايش ش�ديدي را به ثبت خواهد رس�اند. 
به گزارش رويترز، بانك امريكا مي گويد: در صورتي كه زمستانی سردتر از حد 
معمول داشته باشيم، قيمت نفت طي شش ماه آينده ممكن است از ۱00 
دالر در هر بشكه عبور كند. به گفته اين بانك، سرماي زمستان هم اكنون 
مهم ترين عاملي است كه مي تواند بر بازار انرژي جهاني اثرگذار باشد. بنا به 
گزارش بانك امريكا، در صورتي كه دماي زمستان در نيمكره شمالي كمتر از 
متوسط فصلي باشد، شاهد افزايش تقاضاي نفت در بازار جهاني و نهايتاً سه 
رقمي شدن قيمت خواهيم بود. بخش تحقيقات اين بانك در ماه ژوئن گفته 
بود كه انتظار مي رود شاهد افزايش سنگين تقاضا و پيشي گرفتن آن از عرضه 
طي ماه هاي آينده باشيم و همين امر باعث مي شود در سال 2022 قيمت 
نفت به ۱00دالر برسد. كارشناسان اين بانك گفته بودند كه ما معتقديم 
طي ۱8ماه آينده شاهد بهبود تقاضاي نفت در بازار جهاني و عبور آن از ميزان 
عرضه خواهيم بود كه اين مسئله به كاهش نفت انبارشده كشورها و نهايتاً باز 

شدن مسير براي افزايش قيمت منجر خواهد شد. 
حاال باگذشت حدود سه ماه هنوز بانك امريكا مي گويد قيمت نفت همچنان 
صعودي پيش خواهد رفت و ممكن است زودتر از آنچه كه تصور مي شد در 
صورتي كه زمستان سردي پيش رو داشته باشيم، قيمت نفت به ۱00دالر 
برسد. البته كارشناس��ان بانك امريكا مي گويند: موج جديد شيوع كرونا، 
بحران بدهي در چين و بازگشت نفت ايران نيز از جمله عواملي هستند كه 

مي توانند از رشد قيمت نفت در بازار نفت جلوگيري كنند. 

صف طوالني كشتي های متقاضی گاز  در قطر
بي�ش از دهها كش�تي حم�ل گاز طبيع�ي مايع منتظر رس�يدن 
نوبتش�ان براي بارگيري در بندر رأس لفان قطر هستند كه نشان 
مي دهد ب�ازار جهاني تا چه حد دچار محدوديت عرضه ش�ده اند. 
به گزارش ايسنا، خريداران كره جنوبي و پاكس��تان در ميان خريداراني 
هستند كه به دنبال حداكثركردن محموله هاي LNG تحت قراردادهاي 
تأمين بلندمدت با قطر هستند كه يكي از بزرگ ترين صادركنندگان گاز 
طبيعي مايع جهان به شمار مي روند. نرخ اين محموله ها براساس قيمت 
نفت تعيين مي شود و در حال حاضر نصف نرخ فعلي در بازار محموله هاي 
تك است. كمبود جهاني عرضه نسبت به تقاضا، قيمت ها را به ركورد فصلي 
بااليي رسانده اس��ت. نيروگاه ها و تأمين كنندگان گاز شهري در سراسر 
جهان تالش مي كنند، پيش از فرا رسيدن زمس��تان در نيمكره شمالي، 
ميزان قابل توجهي گاز ذخيره كنند. قطر به دنب��ال امضاي قراردادهاي 
بيشتر براي تقويت برنامه توسعه عظيم اس��ت و بيش از رقيبانش تمايل 
دارند حجم فروش قراردادي را تغيير داده و مانند حال حاضر افزايش دهند 

يا مانند اوج دوران همه گيري ويروس كرونا و ريزش تقاضا كاهش دهد. 
آمار گردآوري شده از سوی بلومبرگ نشان مي دهد بيش از دهها كشتي 
حمل LNG در سواحل قطر منتظرند، در حالي كه پنج كشتي در حال 
بارگيري هس��تند. توليد اندك فصلي هم در طوالني ش��دن صف انتظار 

كشتي ها نقش داشته است. 
 امريكا به اروپا هش��دار داده است براي آماده ش��دن يك زمستان دشوار 
اقدامات كافي انجام نداده اس��ت. در فاصله يك ماه تا آغاز فصل س��رما، 
اروپا گاز طبيعي در مخازنش ندارد و ذخيره س��ازي گاز در اين منطقه به 
حد كافي سريع نيست. آموس هوكستاين، نماينده امنيت انرژي وزارت 
خارجه امريكا روز جمعه اظهار كرد بود، نسبت به تأمين انرژي در زمستان 

امسال نگران است. 
تقاضا براي انرژي با بازگش��ايي اقتصادها و بازگشت افراد به محل كار در 
سراسر جهان افزايش پيدا كرده است. ذخاير گاز اروپا براي اين وقت از سال 
به پايين ترين ميزان در بيش از يك دهه گذشته رسيده و هزينه توليد برق 
را افزايش داده است. تحليلگران گلدمن ساكس در گزارشي اعالم كردند، 

افزايش قيمت انرژي اروپايي وضعيت آتي ساير كاالها را نشان مي دهد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 
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1,000-19,060سراميك هاي صنعتي اردكان 

1,600-39,750آبسال 
56-2,076بيمه آسيا

320-12,030سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
260-8,030آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

5,7200سرمايه گذاري پرديس
67-1,286صنايع  آذرآب 

74-3,370سايپاآذين 
1,610-40,450معادن  بافق 

28,300740مس  شهيدباهنر
73-2,618بيمه البرز

4,690139سرمايه گذاري بوعلي 
630-12,100باما

60-8,720سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
460-27,150گروه  صنعتي  بارز

320-6,240بيمه دانا
29,29010فجر انرژي خليج فارس
29,500220فجر انرژي خليج فارس

1,73051گروه بهمن 
1,72041گروه بهمن 

104-1,992سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
100-6,160بانك خاورميانه

72-1,375بيمه ملت
3,82014بانك ملت

550-13,920بين  المللي  محصوالت  پارس 
69,040130پتروشيمي بوعلي سينا

3,140-63,810گروه صنعتي بوتان 
15-3,050بانك پارسيان 

40-14,950بانك پاسارگاد
22,530290پست بانك ايران

41,300300گروه دارويي بركت
9-2,277بانك صادرات ايران

133-2,710بين المللي توسعه ساختمان
2,3661بانك تجارت

220-8,090بيمه ما
11,92090چرخشگر

900-17,130كشت  و صنعت  چين  چين
219-4,179توليدي چدن سازان

220-29,870معدني وصنعتي چادرملو
7,28010سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

370-7,050كمباين  سازي  ايران 
119,7505,700كربن  ايران 

27,200210داروسازي  ابوريحان 
350-22,000داده پردازي ايران 

15,600340البرزدارو
16,700260داروسازي زاگرس فارمد پارس

680-32,510داروپخش  )هلدينگ 
100-25,950شيمي  داروئي  داروپخش 

19,56040داروسازي  فارابي 
15,810750داروسازي  جابرابن حيان 

140-5,020داروسازي  كوثر
1,090-45,330دارويي  لقمان 
9,610-182,620معدني  دماوند

1,000-24,360دوده  صنعتي  پارس 
29,2301,390داروسازي  اسوه 

1,250-34,010كارخانجات داروپخش 
32,3701,540درخشان  تهران 
10-42,290دارويي  رازك 
500-18,710سبحان دارو

1,090-20,890داروسازي  سينا
17,660170گروه دارويي سبحان
17,53040گروه دارويي سبحان

21,67070سرمايه گذاري دارويي تامين
280-6,770داروسازي زهراوي 

350-6,720تجارت الكترونيك پارسيان
222-4,222بيمه اتكايي امين
2,200-41,880داروسازي  اكسير
130-17,950فوالد آلياژي ايران

610-27,540فوالد اميركبيركاشان
410-7,930فيبر ايران 

1,180-29,470فوالد خراسان
17,97040فوالد خوزستان
18,260330فوالد خوزستان

920-17,670فنرسازي زر
70-11,190فوالد مباركه اصفهان
90-11,170فوالد مباركه اصفهان

190-6,600فروسيليس  ايران 
1,660-33,990فرآوري موادمعدني ايران 

460-32,400غلتك سازان سپاهان
33,3801,580فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,790-34,030پديده شيمي قرن
210-7,540گروه صنايع بهشهرايران 

183-3,494گلوكوزان 
14,970190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,930-112,760قنداصفهان 
1,690-35,600كارخانجات  قند قزوين 

142-2,711قطعات  اتومبيل  ايران 
930-17,790شهد

1,360-26,010قند لرستان 
238,01011,330گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

440-30,050قند مرودشت 
2,680-51,090قند نيشابور

130-23,590معدني و صنعتي گل گهر
146-2,868بيسكويت  گرجي 

83-2,888گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
440-8,380فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

210-4,003قند ثابت  خراسان 
1,320-36,520گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

90-7,950گلتاش 
161-4,190حمل و نقل بين المللي خليج فارس
690-37,000حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

330-10,140شركت ارتباطات سيار ايران
270-6,500حفاري شمال

110-20,330حمل ونقل توكا
220-9,170داده گسترعصرنوين-هاي وب

890-17,020ايران ارقام 
400-7,650سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,07920ايران  خودرو
230-5,620سرمايه گذاري خوارزمي

21,530210كمك فنرايندامين 
360-6,930خدمات انفورماتيك 

240-13,400بيمه پارسيان
4-4,129گروه پتروشيمي س. ايرانيان

29,1201,380ايران دارو
7,790240جام دارو

113,000310پلي پروپيلن جم - جم پيلن
43,2302,050بورس كاالي ايران

1,880-35,800كابل  البرز
237-4,517گروه صنايع كاغذ پارس
450-34,100صنايع خاك چيني ايران 

8,790-248,740خوراك  دام  پارس 
9,100430فنرسازي خاور

157-2,995كارخانجات توليدي شهيد قندي
9,580-182,200پارس  خزر

4,356207كاشي  وسراميك  حافظ 
23,900570سيمان خوزستان

16,720610الكتريك  خودرو شرق 
120-24,350كيميدارو

13,210130لبنيات  كالبر
19,510920توسعه معدني و صنعتي صبانور
250-22,100سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

134,7106,410كاشي  پارس 
920-17,540ايركا پارت صنعت

44,460390صنعت غذايي كورش
270-83,000پتروشيمي خراسان

124-3,188كارتن  ايران 
650-12,450كاشي  سعدي 

740-16,600كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
610-16,650كالسيمين 

580-14,760صنايع كاغذسازي كاوه 
26,6101,260آريان كيميا تك

قيمت بليت  پروازهاي اربعين در بالتكليفي
در حالي كه روزدوشنبه سهميه زائران ايراني و پروازهاي اربعين دو برابر 
افزايش يافت و شرايط اين سفر در پي توافق دو كشور ايران و عراق 
اعالم شد، همچنان قيمت بليت هواپيما در بالتكليفي به سر مي برد 
و از حدود 6 ميليون تومان تا حدود 1۰ ميليون تومان متفاوت است. 
به گزارش ايس��نا، هفته گذش��ته خبرهايي مبني بر توافق براي تعيين 
قيمت 5 ميليون توماني بليت رفت و برگشت هواپيما در پروازهاي اربعين 
اعالم شد، اما از همان روز تاكنون خبري از اجراي اين توافق نيست و همه 
شركت هاي هواپيمايي بليت اين پروازها را )البته به صورت يكطرفه( از 
2ميليون و 800 هزار تومان تا حدود 5ميليون تومان عرضه كرده اند. اين 
فاصله قيمتي بين شركت هاي هواپيمايي نشان مي دهد كه نه تنها هيچ 
توافقي بين شركت هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي صورت نگرفته 
است، بلكه بازار پروازهاي اربعين بس��يار آشفته است و خبري از نرخي 
مشخص هم نيست.  از سوي ديگر طي روزهاي گذشته هيچ اظهارنظري 
از سوي دو طرف درگير در اين مسئله درباره قيمت بليت هواپيما مطرح 
نشده است. روزگذشته جزئيات و شرايط سفرهاي هوايي اربعين پس از 
افزايش دو برابري سهميه ايران اعالم شد كه هم به قيمت بليت هواپيما 

به صورت ضمني و سربسته اشاره شد. 
محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره 
گفت: درخصوص قيمت بليت هواپيما ني��ز همه تالش مان را مي كنيم كه 
با قيمت مناسب مس��افران بتوانند به عتبات عاليات مش��رف شوند. البته 
توافق صورت گرفته قبلي بر مبناي 30هزار مسافر بود، اما در حال رايزني 
با شركت هاي هواپيمايي هستيم تا بتونيم قيمت مناسبي را عرضه كنيم و 
زائران عتبات عاليات بتوانند با قيمت مناسب به اين سفر معنوي مشرف شوند. 
بايد در ادامه ديد شركت هاي هواپيمايي مانند ماه هاي گذشته كه قيمت 
مصوب براي بليت پروازهاي داخلي را خودسرانه افزايش دادند، اين بار هم زير 
بار نرخي تعيين شده براي بليت پروازهاي اربعين نمي روند يا آنكه باالخره و در 

پي يك توافق، دامنه قيمتي مشخص براي آن اعالم خواهد شد. 

در ش�رايطي كه ميانگين قيمت هر متر مربع 
واح�د مس�كوني در ته�ران ط�ي مردادماه 
۳۰ميلي�ون و 9۷۰ ه�زار توم�ان اعالم ش�د، 
س�هم س�يمان از اين ع�دد تنه�ا 16۵ هزار 
توم�ان مع�ادل نيم درص�د هزين�ه اس�ت. 
به گزارش تسنيم، با وجود آنكه در روزهاي گذشته 
برخي نماين��دگان مجلس بر ل��زوم كاهش قيمت 
مصالح ساختماني از جمله سيمان براي تحقق ارزاني 
مسكن تأكيد كردند، بررسي هاي دقيق نشان مي دهد 
در ش��رايطي كه ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران طي مردادماه 30ميليون و 970 
هزار تومان اعالم شده سهم سيمان از اين عدد تنها 
۱65 هزار تومان معادل 0/55 درصدي هزينه است. 

با توجه به نقش بس��يار غالب قيمت زمين در هزينه 
تمام شده مسكن، هزينه سيمان در قيمت تمام شده 
هر مترمربع واحد مسكوني، معادل 0/55 درصد است 
كه در قياس با ميانگين قيمت ساخت 6 ميليون توماني 
هر مترمربع واحدهاي مسكوني، بسيار ناچيز است. 
بررسي انجمن صنفي انبوه سازان مسكن تهران نشان 
مي دهد، به ازاي هر مترمربع ساختمان ۱50كيلوگرم 
سيمان مصرف مي شود. در صورتي  كه قيمت سيمان 
را 55هزار توم��ان در هر پاك��ت 50كيلويي در نظر 
بگيريم در هر مترمربع ۱65هزار تومان سيمان مصرف 

مي شود. به اين ترتيب اگر اين عدد را با متوسط نرخ 
بناي مسكوني كه از س��وي بانك مركزي اعالم شده 
مقايسه كنيم، هزينه سيمان در قيمت مسكن بسيار 
اندك و نزديك صفر است. بانك مركزي در گزارش 
ش��اخص بهاي س��اختمان در مرداد امسال، قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران را به  طور 

ميانگين 30 ميليون و 970 ه��زار تومان اعالم كرده 
است. مقايسه عدد ۱65هزار تومان قيمت سيمان با 
3۱ميليون تومان قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
سهم 0/55 درصدي هزينه سيمان در قيمت تمام شده 
مسكن را نشان مي دهد. مقايس��ه هزينه سيمان با 
قيمت تمام شده مسكن شايد مقايسه منطقي نباشد، 

چراكه قيمت زمين به قدري در محاسبه نهايي قيمت 
مسكن اثرگذار است و داللي ها چنان بر افزايش قيمت 
مسكن مي افزايد كه اين قياس كارشناسي نخواهد بود. 
به  اين  ترتيب، مقايسه هزينه سيمان در هزينه ساخت 

مي تواند قياس صحيح تري باشد. 
براس��اس اعالم س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
قيمت تمام شده ساخت به طور ميانگين 6 ميليون 
تومان محاسبه مي شود. بنابراين سهم قيمت سيمان 
در هزينه ساخت برابر با 2/75 درصد است كه مي توان 
گفت سهمي بسيار اندك در هزينه تمام شده ساخت 
است. اخيراً، برخي مسئوالن و نمايندگان مجلس با 
تأكيد بر قيمت هاي مسكن بر كاهش قيمت سيمان 
تأكيد مي كنند. سيمان، سال ها تحت مديريت دولتي 
و قيمت گذاري دستوري بوده و اين ماجرا سرانجام 
امسال پايان يافت كه البته با توجه به توليد مناسب 
اين محصول به نسبت ميزان مصرف، هر پاكت سيمان 
حتي پس از آزادسازي قيمت نهايت تا 34 هزار تومان 
در بورس كاال قيمت خ��ورد. اگرچه در ماه هايي كه 
برق كارخانجات به درس��تي تأمين نمي شد و توليد 
كاهش يافته بود قيمت ها، جهشي تا ۱00 هزار تومان 
در هر پاكت را تجربه كرد، اما پس از افزايش عرضه 
اين محصول در بورس، نرخ ها به رقم هاي واقعي خود 

نزديك شد و بازار تعادل بيشتري پيدا كرد. 

سهم نيم درصدي قيمت سيمان در هزينه تمام شده مسكن
  مسکن

وحید حاجی پور
  گزارش یک

وزير جهاد كش�اورزي با بيان اينكه خ�ط قرمز ما 
حمايت از توليد است و دست سوداگران و دالالن را 
قطع مي كنيم، گفت: وقتي ما مي گوييم قيمت گذاري 
دس�توري، يعني قيمت گذاري غيرواقع�ي و ما به 
طور كلي با قيمت هاي دس�توري مخالف هستيم. 
به گزارش تسنيم، سيدجواد ساداتي نژاد حفظ توليد 
را بزرگ ترين حمايت از مصرف كننده برشمرد و 
گفت: زماني مي تواني��م از مصرف كننده حمايت 
كنيم كه كاالهاي مختلف را در اختيار مصرف كننده 
قرار دهيم و در اين مسير اصل فراواني و در دسترس 
بودن خيلي مهم اس��ت كه فقط با استمرار توليد 

امكان پذير است. 
وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه خط قرمز ما در 
حوزه كشاورزي و دامپروري حمايت از توليدكننده 
است، افزود: قيمت ها را بايد جوري تعيين كنيم كه 
قيمت واقعي باشد تا توليد براي توليدكننده صرفه 

اقتصادي داشته باشد. 
وي ادامه داد: البت��ه دغدغه مصرف كننده دغدغه 

ما هم است و حتماً بايد با تمهيداتي تالش كنيم تا 
محصوالت با قيمت واقعي به دست مصرف كننده 
برسد و براي تحقق اين هدف بايد دست سودجويان، 

سوداگران و دالل ها قطع شود. 
ساداتي نژاد با بيان اينكه اين روشي است كه ما به 
آن اعتقاد داريم و در دنيا هم از همين روش استفاده 
مي كنند، افزود: در اين مس��ير بايد به تش��كل ها 
و اتحاديه ها اعتم��اد كرد، البت��ه در اين خصوص 
جلساتي با اتحاديه ها داش��تيم و آنها براي تنظيم 

بازار اعالم آمادگي كردند. 
وزير جهاد كشاورزي در پايان گفت: اگر قرار باشد 
بازار را درست تنظيم كنيم بايد اطالعات دقيق و 
درستي داشته باش��يم، اما االن اطالعات سامانه 
جامع تجارت در اختيار وزرات صمت اس��ت كه 
طي هماهنگي با وزير صمت قرار شد اين اطالعات 
در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد كه ما 
با چش��مان باز براي تنظيم بازار تصميم گيري و 

اقدام كنيم. 

وزیر جهاد: با قيمت گذاري دستوري مخالف هستيم كاهش 2دالری قيمت نفت سنگين ایران
اوپ�ك  ماهان�ه  گ�زارش  جديدتري�ن 
نش�ان داد قيمت نفت س�نگين اي�ران ماه 
ميالدي گذش�ته اندك�ي كاهش پي�دا كرد. 
به گزارش ايس��نا، قيمت نفت س��نگين ايران 
در اوت ب��ه 70 دالر و 34س��نت در هر بش��كه 
رس��يد كه در مقايس��ه با 72 دالر و 98 سنت 
 در ژوييه، 2دالر و 64 سنت معادل 3/6 درصد 
پايين ت��ر ب��ود. ميانگين قيمت نفت س��نگين 
بت��داي س��ال 202۱ تاكن��ون  اي��ران از ا
65 دالر و 70 س��نت در مقايس��ه ب��ا 39 دالر 
 و 34 س��نت در م��دت مش��ابه س��ال 2020 

بوده است. 
ارزش سبد نفتي اوپك پس از بهبود به مدت سه 
ماه متوالي، در اوت 3دالر و 20 س��نت كاهش 
يافت و به 70 دالر و 33 س��نت در هر بش��كه 
رس��يد. اين به منزله 4/4 درصد كاهش ماه به 
ماه بود كه بزرگ ترين كاهش ماهانه از سپتامبر 

سال 2020 بود. 

با اين حال ميانگين ارزش س��بد نفتي اوپك از 
ابتداي سال 202۱ تاكنون 65دالر و 93سنت 
در هر بش��كه ب��ود ك��ه 25 دالر و 42 س��نت 
معادل 62/8 درصد افزايش در مقايس��ه با 40 
 دالر و 50 سنت در مدت مش��ابه سال 2020 

نشان مي دهد. 
طبق گ��زارش منابع ثانويه، تولي��د نفت اوپك 
متش��كل از ۱3 كش��ور در اوت ب��ه 26/76 
 0 ميلي��ون بش��كه در روز رس��يد ك��ه ۱5/
 ميلي��ون بش��كه در روز در مقايس��ه ب��ا ژوييه 

افزايش داشت. 
توليد نفت عمدتاً در عراق، عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي و آنگوال افزايش پيدا كرد، 

اما در نيجريه كاهش داشت. 
توليد نفت ايران 8 هزار بش��كه در روز در اوت 
نس��بت به ماه پي��ش از آن كاهش ياف��ت و از 
2/493 ميليون بشكه به 2/485 ميليون بشكه 

در روز رسيد. 

  خبر کوتاه


