
اين روزها انتشار خبر احتمال آزادسازي واردات 
لوازم خانگي خ�واب را از برخی توليدكنندگان 
انحصارگ�ر ربوده اس�ت. آنها ب�ه منظور جلب 
حمايت دول�ت، تولي�د مل�ي را در اين صنعت 
در بوق و كرن�ا كرده اند و به دولتم�ردان آدرس 
غلط مي دهند و حدود دو س�ال اس�ت كه بازار 
انحصاري براي خود درست كرده اند و با افزايش 
قيمت،كاالهاي ايراني را با چندين برابر قيمت به 
خورد مصرف كنندگان مي دهند. امروز يخچال 
سايد ايراني كه س�ال ۱۳۹۶، يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان بود به ۳۰ميليون تومان و لباسشويي 
۲۳۰هزار تومان�ي به 7ميليون تومان رس�يده 
اس�ت، اما توليدكنندگان همچنان پنج س�ال 
ديگر فرصت مي خواهند. بايد از آنها پرسيد در 
اين سال ها چه اقدامي انجام داده اند كه پنج سال 
ديگر هم خواستار ممنوعيت واردات هستند. 
بهمن سال 98 بود كه كره اي ها، رقباي سرسخت 
توليدكنندگان ايران��ي در صنعت لوازم خانگي و 
يكي از پيش��گامان دنيا در اين عرصه، بازار ايران 
را رسماً ترك كردند. در اين مدت توليدكنندگان 
ايراني به مدد افزايش نرخ ارز و دريافت تسهيالت 
از بانك صنعت و معدن توانس��تند توليدشان را 
افزايش دهند، ام��ا پايين بودن تيراژ توليد قيمت 
لوازم خانگي را گ��ران و در برخ��ي كاالها مانند 
تلويزيون توليد افت كرد. حاال دو سال از اين ماجرا 
مي گذرد و توليدكنندگان ل��وازم خانگي ايراني 
تا حدودي موفق ش��ده اند عالوه بر اينكه بخش 
عمده اي از بازار را با كاالهاي خود پوشش دهند، 
تابلوها و نمايندگي هاي رسمي فروش خود را هم 
جايگزين همتايان كره اي ش��ان كنند، اما هنوز 

نتوانسته اند بر نامي كه برندهاي كره اي در ذهن 
مردم حك كرده اند، مسلط شوند. 

   توليد يك ميليون و 47۰ هزار دس�تگاه 
لوازم خانگي در 4 ماهه ۱4۰۰

براس��اس آمارهاي اعالم ش��ده از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در چه��ار ماهه ابتدايي 
سال 1400، يك ميليون و 470 هزار دستگاه انواع 
لوازم خانگي توليد شد كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از رشد 17 درصدي برخوردار بوده است، 
اما در اين بين، توليد برخي اقالم از جمله ماشين 
لباسش��ويي و يخچ��ال فريزر به ترتيب از رش��د 
36/2 درص��دي و 20/4درص��دي در چهار ماهه 
ابتداي سال جاري برخوردار بوده اند، در حالي كه 
توليد تلويزيون نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

4/3درصد كمتر شده است. 
در اين ميان، چند هفته اي هس��ت كه صحبت از 
احتمال واردات لوازم خانگي خارجي به كش��ور 
افزايش يافته و اخبار منتشرش��ده حكايت از آن 
دارد كه ممكن اس��ت باز هم برنده��اي كره اي، 
آلمان��ي و ايتاليايي ب��ه بازار ل��وازم خانگي ايران 
برگردند؛ موضوعي كه نگراني هاي بسياري براي 

توليدكنندگان ايجاد كرده است. 
گفته مي شود، قرار است بخشي از پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران در برخي كش��ورها از جمله كره را با 
واردات كاالهاي ساخته شده مانند خودرو و لوازم 
خانگي پس دهند؛ اگرچه به نظر مي رس��د سطح 
كيفيت تولي��د صنعت لوازم خانگی ب��ه اندازه اي 
رس��يده كه بتوانند نس��بت ب��ه واردات واكنش 
كمرنگ تري نش��ان دهند؛ چراكه به هر حال راه 
آينده صنعت لوازم خانگي در شرايطي به مقصد 

مطلوب خواهد رس��يد ك��ه رقابت در ب��ازار بين 
برندهاي داخلي و خارجي ش��كل گيرد؛ نه اينكه 
يك فضاي انحصاري براي اي��ن بخش از صنعت 
كشور فراهم شود و مجدد، تجربه تلخ ممنوعيت 
واردات و انحصاري كه شركت هاي خودروسازي و 
قطعه سازي در ايران به راه انداخته اند، تكرار شود. 
موافق��ان واردات و رف��ع انحص��ار از توليد داخل 
معتقدند كه برخي از توليدكنندگان با الگوبرداري از 
صنعت خودروي كشور و توليد در فضاي غيررقابتي 
و بدون حضور رقباي خارجي، مدام از خودكفايي 
و توليد ملي سخن مي گويند و خواستار تسهيالت 
ارزان قيمت و حمايت هاي بيشتر دولتي هستند، اما 
وقتي از داليل گراني قيمت كاالها از آنها پرسيده 
مي شود، گراني نرخ ارز و افزايش قيمت مواداوليه و 

قطعات وارداتي را بهانه قرار مي دهند. 
   احداث كارخانه ل�وازم خانگی در تركيه 

با وام ايرانی
شايد اگر ميزان تخصيص تس��هيالت در دو سال 
گذشته به اين صنعت اعالم مي ش��د، بسياري از 
ابهامات موجود نيز رفع مي شد؛ چراكه خبرهاي 
رسيده حاكي از آن است برخي توليدكنندگان با 
استفاده از رانت در دولت تدبير تسهيالت داخلي 
را براي احداث كارخانه در تركيه و ساير كشورهاي 
همسايه صرف كرده اند و به جاي ارتقاي خط توليد 
داخلي اين پول را دو سال گذشته در بخش داللي 
سرمايه گذاري كرده اند. واال با اين حجم تسهيالتي 
كه صنعت لوازم خانگي از بانك صنعت و معدن با 
دس��تور وزراي وقت صمت گرفته اند، در دو سال 
گذشته حداقل در توليد يكي از قطعات وارداتي بايد 
به خودكفايي مي رسيدند. از اين رو ضرورت دارد 

كه وزارت صمت با شفاف سازي ميزان تسهيالت 
در چهار سال اخير و رصد نحوه سرمايه گذاري در 
اين صنعت راه را براي انحصارگران اين صنعت در 

آغاز دولت سيزدهم مسدود كند. 
   انحصار در يك قدمي صنعت لوازم خانگي

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز نسبت 
به بروز انحصار هش��دار مي دهد و در گفت و گو با 
ايس��نا از كمبود برخي كاالها در اين حوزه خبر 
می دهد و مي گويد: خ��ود توليدكنندگان هم به 
موضوع اذعان مي كنند، هنوز به س��طحي كه به 
طور كامل نياز داخل را تأمين كند، نرسيده ايم. در 
اين شرايط به نظر مي رسد توليدكنندگان هم به 
دنبال انحصارطلبي هستند، به طوري كه اقدام به 
راه اندازي فروشگاه كردند و تظاهر مي كنند كاال 
به اندازه كافي هست تا واردات آزاد نشود. ما هم 
مخالف آزادشدن واردات هستيم، اما واردنشدن 
كاال نبايد به اين منجر شود كه توليدكننده پاي 

خود را در كفش توزيع كننده كند. 
پازوكي با بيان اينكه احتكار، قاچاق، گران فروشي 
و كم فروش��ي هم��ه به ن��ام فروش��ندگان تمام 
مي شود، مي افزايد: در بازار شاهد گراني هستيم 
نه گران فروش��ي، اما هميشه كاس��ه كوزه ها سر 
كسبه مي شكند. اين در حالي است كه قيمت را 
توليدكنندگان تعيين مي كنند و فروشندگان با 

سود مشخص كاال را خريد و فروش مي كنند. 
وي همچنين تأكيد مي كن��د: توليدكننده حق 
ندارد خود توزيع كننده باش��د و اگر كااليي دارد 
بايد آن را به واحدهاي زيرمجموعه اتحاديه لوازم 
خانگي عرضه كند، اما در حال حاضر انجمن هاي 
توليدكنن��ده ب��ا توزيع كنندگان م��وازي كاري 
مي كنند. براي مث��ال برخ��ي توليدكنندگان با 
فروشگاه ها قرارداد مي بندند، آن را اجاره مي كنند، 
از صاحب فروشگاه مي خواهند ديگر حضور نداشته 
باشد و به جاي او كارمند خودشان را قرار مي دهند 
و مي گويند پول آب، برق، مالي��ات و غيره را نيز 

پرداخت مي كنند؛ اين انحصارطلبي است. 
   از توليدكنن�دگان حماي�ت كني�د، اما 

ضمانت بگيريد
پازوكی تأكيد مي كند: در صورت موافقت با تداوم 
ممنوعيت واردات بايد از توليدكنندگان ضمانت 
كتبي گرفته شود كه كيفيت و ميزان توليد خود 
را افزايش دهند و محصوالت خود را به روزرساني 
كنند. ما با واردات مخالفيم، اما بايد تكنولوژي به 
روز وارد كشور شود، از توليدكنندگان حمايت كرد 

و در عين حال بايد مقابل انحصار ايستاد. 
وی با انتقاد از تخصيص تس��هيالت 30 ميليون 
توماني براي خري��د لوازم خانگ��ي مي گويد: ما 
اصاًل اين تسهيالت را قبول نداريم، چراكه بانك 
18درصد به س��پرده ها بهره مي دهد و مشخص 
نيست چگونه مي خواهد با 4درصد به مردم كاال 
بفروشد. عماًل در اين شرايط توليد كننده قيمت 
خود را باال مي برد، بعد به بانك س��ود مي دهد و 
در س��وي ديگر بانك مي گويد با بهره 4درصد به 
مردم كاال مي فروش��د. از طرف ديگر بازپرداخت 
اين تس��هيالت هم به دليل گران ب��ودن كاالها 

باالست. 

كس�ري بودجه دولت، بانك ها و شركت هاي 
دولت�ي آنقدر قاب�ل مالحظه اس�ت ك�ه اگر 
ياران�ه پنه�ان در اقتص�اد نيز اصالح ش�ود، 
بخش�ي از منابع حاصله از اص�الح بايد صرف 
تأمين كس�ري بودجه دولت ش�ود، ام�ا بايد 
توجه داش�ت توليدكنندگاني كه به دريافت 
ياران�ه پنهان معتاد ش�ده اند، ام�كان دارد با 
اصالح يا ح�ذف اين يارانه ها مخالف باش�ند. 
از اي�ن رو دول�ت باي�د ب�ه ش�كل حس�اب 
ش�ده يارانه ه�اي پنه�ان را اص�الح كن�د. 
 ميزان يارانه هاي پنهان توزيعي در اقتصاد ايران 
آنقدر قابل مالحظه اس��ت كه عده اي وارد حوزه 
توليد ش��ده اند، اما نه براي توليد كاالي كيفي و 
صادرات محور و توس��عه صنعت بلكه صرفاً براي 
ب��ه دس��ت آوردن يارانه هاي پنه��ان. در چنين 
شرايطي به دليل رش��د تورم و ناتواني دولت در 
كنت��رل آن و حمايت از اقش��ار ضعي��ف جامعه 
عده اي از كارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي كنند 
كه با هدفمند س��ازي يارانه ه��اي پنهان طبقات 
پايين جامع��ه در برابر تورم م��ورد حمايت قرار 
بگيرند، اما ح��ذف يارانه هاي پنه��ان به خروج 
ش��كارچيان يارانه هاي پنهان از بخش توليد هم 

منتج مي شود. 
اگر قرار باشد وضعيت كنوني اقتصاد ايران را در 
بعد كالن به تصوير بكش��يم، بايد اظهار داش��ت 
كه دولت به دليل تحريم نفت و ش��يوع كرونا با 
مشكل كسري بودجه مواجه شده و اين كسري 
بودجه را بايد به شكل علني از مسيرهايي تأمين 
 كند كه به بي ارزش ش��دن پول مل��ي و تقويت 
تورم منتج نشود. از ديگر س��و توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان به دليل تقويت تشديد مستمر 
تورم ب��ا تنگاي مال��ي مواجه مي ش��وند. در اين 
ميان، بانك هاي دولتي و غيردولتي نيز بخشي از 
سپرده هاي بانكي را در اختيار دولت و شركت هاي 
دولتي قرار مي دهند، اما تسويه اين وام ها گاهی 

يا انجام نمي گيرد يا اينكه با تأخيرهاي بلندمدت 
انج��ام مي گيرد، نتيجه آن مي ش��ود كه بانك ها 
نيز مجبورن��د براي ادامه كار ب��ه خلق نقدينگي 

اقدام كنند. 
با توجه به توضيح فوق مشخص است كه كاهش 
ارزش پول با وضعيت كنوني ادامه خواهد داشت، 
چون دولت و بانك ه��ا بايد ماهان��ه هزينه هاي 
جاري خ��ود را حت��ي از محل خلق پ��ول بدون 

پشتوانه تأمين كنند.  
ميزان يارانه پنهاني كه در اقتصاد توزيع مي شود 
بيش از 100 ميليارد دالر ارزيابي مي ش��ود، اما 
هدفمندكردن اين يارانه ها س��ختي هاي خود را 
دارد، زيرا برخي از سرمايه گذاراني كه وارد عرضه 
توليد ش��دند، در حقيقت توليدكننده به معني 
واقعي نيس��تند، آنها صرفاً به دنبال اس��تفاده از 

يارانه هاي پنهان توليد هستند. 
به طور نمونه تصور كنيد ش��كر ب��ا ارز 4 هزار و 
200 تومان وارد كشور مي شود، برخي از اصناف 

شكر را با يك كاالي ديگر تركيب مي كنند تا يك 
محصول مث��ل نبات پديد بيايد، بع��د نبات را به 
خارج صادر مي كنند و ارز حاصله را با قيمت بازار 
آزاد در بازار مي فروشند، به همين سادگي يارانه 
پنهان را شكار مي كنند، نكته جالب اينجاست كه 
براي ايجاد كارخانه نبات س��ازي گاه از صندوق 
توسعه ملي و بانك هاي دولتي با نرخ سود بسيار 
پايين نيز تس��هيالت درياف��ت مي كنند و چون 
عايدي شكار يارانه هاي پنهان خيلي كالن است، 
معموالً برخي از اصناف و اشخاص شكارچي يارانه 
پنهان براي برقرار بودن اي��ن وضعيت پول هاي 

زيادي در اليه هاي مختلف نيز خرج مي كنند. 
مورد فوق تنها يك مثال بود، اما اين واقعيت را بايد 
پذيرفت كه تكرر توزيع يارانه هاي پنهان موجب 
ش��ده تا توليدكنندگان اصاًل به س��مت افزايش 
بهره وري نروند و بس��ياري از ماشين آالتش��ان 
فرسوده و انرژي خوار است و هر چقدر درآمد هم 
طي دهه هاي اخير از محل شكار يارانه پنهان به 

دست آوردند معموالً صرفاً امور شخصي يا خروج 
سرمايه از كشور كرده اند، از اين رو امكان دارد با 
اصالح يا قطع يارانه هاي پنهان بخش��ي از توليد 
دس��ت از كار بكش��د. اين مطالب به اين جهت 
عنوان ش��د كه بگوييم ح��ذف يارانه هاي پنهان 
بايد حساب شده انجام گيرد، به ويژه اينكه امروز 
وضعيت كس��ري بودجه دولت و بانك ها كاهش 
ارزش پول ملي را چنان تش��ديد كرده كه اقشار 

ضعيف تاب تحمل تورم را ديگر ندارند. 
   ۱۰۵ميليارد دالر يارانه پنهان داريم

معاون پارلماني وزير اقتصاد گفت: با احتس��اب 
يارانه ه��اي پنهان بخش پتروش��يمي، كاالهاي 
اساس��ي و دارو حدود 105 ميلي��ارد دالر يارانه 

پنهان در كشور پرداخت مي شود. 
به گزارش فارس، ه��ادي قوامي معاون پارلماني 
وزير اقتصاد در شبكه خبر با اشاره به يارانه هاي 
پنهان در اقتصاد اظهارداش��ت: اگر تعريف كنيم 
مابه التفاوت نرخ قيمت گذاري با قيمت واقعي، 
يارانه هاي پنهاني اس��ت كه پرداخت مي ش��ود 
اين رقم حدود 60 درصد توليد ناخالص داخلي 
اقتصاد ايران را تش��كيل مي دهد ك��ه عدد قابل 

توجهي است. 
وي ادامه داد: نتيجه كسري بودجه دولت ها، تورم 
است و فشار مضاعف به دهك هاي درآمدي پايين 
وارد مي كند. با احتساب يارانه هاي پنهان بخش 
پتروشيمي، كاالهاي اساسي و دارو حدود 105 

ميليارد دالر پرداخت مي شود. 
قوامي افزود: ضريب جيني معياري براي برابري 
و نابرابري در جامعه اس��ت و هر چه عدد به يك 
نزديك باش��د نابرابري و فاصله طبقاتي را نشان 
مي دهد و هر چ��ه به صفر نزديك ش��ود كاهش 
فاصله نابرابري را به همراه دارد. از سال 90 بالغ 
بر 0/37درصد بوده در س��ال 99 به 0/40درصد 
افزايش يافته اس��ت كه معناي آن بيشتر شدن 

نابرابري هاست. 

دلبری يارانه پنهان ۱۰۵ ميليارد دالری در اقتصاد ايران

عاشقان يارانه پنهان در ميان توليدكنندگان كم نيستند 

| روزنامه جوان |  ش��ماره ۱۲6309

88498433سرويس  اقتصادي

|  1443 صف��ر   16  | مه��ر1400  اول  پنج ش��نبه 

آدرس غلط در صنعت لوازم خانگي 
 توليدكنندگان لوازم خانگی همچنان ۵ سال ديگر فرصت مي خواهند

اما بايد از آنها پرسيد در اين سال ها چه اقدامي انجام داده اند كه ۵ سال ديگر هم خواستار ممنوعيت واردات هستند

 صعود طال 
در آستانه تصميم پولي بانك مركزي امريكا

قيمت طال در معامالت روزگذشته بازار جهاني كه سرمايه گذاران منتظر 
اعالم نتيجه نشست بانك مركزي امريكا بودند، اندكي افزايش پيدا كرد. 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با 0/3 درصد 
افزايش، به هزار و 779 دالر و 48 سنت رس��يد. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال با 0/1درصد افزايش، به ه��زار و 779 دالر و 80 
سنت رس��يد. بهاي معامالت اين بازار سه شنبه ش��ب گذشته با 0/8 

درصد افزايش، در هزار و 778 دالر و 20 سنت بسته شد. 
ايليا اسپيواك، استراتژيست ارز ديلي فاركس گفت: در نبود سيگنال 
رسمي از تعديل برنامه محرك مالي بانك مركزي امريكا، طال ممكن 
است در كوتاه مدت اندكي رخصت پيدا كند و روند نزولي براي اين ماه 
متوقف خواهد شد. مايكل النگفورد، مدير شركت ايرگايد انتظار دارد 
بانك مركزي امريكا در تعديل تدابير محرك مالي محتاط تر باشد و به 
گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اشاره كرد كه به دولت ها و 
بانك هاي مركزي هشدار داده بود، هنوز زود است حمايت هاي اقتصادي 
حذف شوند. تأييد عدم كاهش حمايت هاي پولي از سوي بانك مركزي 

امريكا به كاهش ارزش دالر و تقويت قيمت طال منجر مي شود. 
----------------------------------------------------

 مذاكره تركيه و روسيه 
براي قرارداد جديد واردات گاز

معاون وزير انرژي تركيه اعالم كرد: آنكارا در حال بررسي قراردادهاي 
جديد براي تأمين گاز با تعدادي از كشورها از جمله روسيه است. 
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، آلپ آرسالن بايراكتار، معاون وزير انرژي 
تركيه روز سه شنبه اعالم كرد كه آنكارا در حال بررسي قراردادهاي جديد 
براي تأمين گاز با تعدادي از كش��ورها از جمله روسيه است. وي در حاشيه 
اجالس بين المللي »گازتك« Gastech در دوبي گفت: امسال براي همه ما 
بسيار سخت خواهد بود، اما ما با تأمين كنندگان فعلي خود، مانند آذربايجان 
و روسيه، روابط خوبي داريم. اين مقام تركيه در ادامه گفت: ما در حال مذاكره 
درباره حجم جديدي از تأمين )گاز( و قراردادهاي جديد هس��تيم، چراكه 
برخي از قراردادها، به عنوان مثال با گازپروم پايان س��ال منقضي مي شود. 
بايراكتار همچنين تأكيد كرد كه مذاكرات درباره قراردادهاي احتمالي تأمين 
گاز با ساير كشورهاي توليدكننده نيز ادامه دارد. به گفته وي، تركيه انتظار 
دارد در آينده نزديك توافقنامه اي بلند مدت در زمينه واردات گاز با روسيه 
منعقد كند. بايراكتار افزود كه تركيه به واردات گاز مايع )LNG( عالقه مند 
است اما در قراداد خود با روسيه، اولويت با خط لوله گاز است. به گفته اين 
معاون وزير، مصرف گاز ساالنه تركيه تا پايان سال 2021 به 60 ميليارد متر 
مكعب مي رسد و در آينده به 70 ميليارد متر مكعب در سال افزايش مي يابد. 
گاز روسيه عمدتاً از طريق خط لوله ترك استريم TurkStream به تركيه 
منتقل مي شود كه از ايستگاه تقويت فشار روسكايا در نزديكي آناپا در منطقه 
كراسنودار روسيه عبور مي كند و با عبور از درياي سياه به پايانه دريافت كننده 
در تركيه مي رسد. براساس داده هاي اخير شركت گازپروم روسيه، صادرات 
گاز طبيعي به تركيه در نيمه اول سال 2021 س��ه برابر افزايش يافت و به 

14/623 ميليارد متر مكعب رسيد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

50,090800توريستي ورفاهي آبادگران ايران
30-25,230البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
90-8,410سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

240-18,440آلومينيوم ايران 
23,290870آلومراد

23,900240كاشي  الوند
124-3,680داروسازي  امين 

1,320-34,900معدني  امالح  ايران 
620-11,860آسان پرداخت پرشين

420-17,100سراميك هاي صنعتي اردكان 
36,8601,750آبسال 

2,00936بيمه آسيا
10,69030سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,180170آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
20-5,250سرمايه گذاري پرديس

8-1,220صنايع  آذرآب 
20-3,129سايپاآذين 
720-38,980معادن  بافق 

25,10080مس  شهيدباهنر
2,61845بيمه البرز

175-4,198سرمايه گذاري بوعلي 
560-10,740باما

8,100100سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
560-23,750گروه  صنعتي  بارز

280-5,350بيمه دانا
73-1,981بهساز كاشانه تهران

72,0101,210بهنوش  ايران 
30,900470فجر انرژي خليج فارس

1,6196گروه بهمن 
13-1,600گروه بهمن 

44-1,759سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
120-5,780بانك خاورميانه

25-1,286بيمه ملت
3,70037بانك ملت

60-11,680بين  المللي  محصوالت  پارس 
66,060200پتروشيمي بوعلي سينا

2,410-56,090گروه صنعتي بوتان 
2,74817بانك پارسيان 

130-14,700بانك پاسارگاد
24,800250پست بانك ايران

680-34,480گروه دارويي بركت
15-2,098بانك صادرات ايران

60-2,339بين المللي توسعه ساختمان
10-2,149بانك تجارت

150-7,830بيمه ما
12,210580چرخشگر

580-14,840كشت  و صنعت  چين  چين
84-3,750توليدي چدن سازان

26,780280معدني وصنعتي چادرملو
10-6,550سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

190-5,710كمباين  سازي  ايران 
5,720-121,000كربن  ايران 

1,080-27,500داروسازي  ابوريحان 
520-18,130داده پردازي ايران 

80-15,590البرزدارو
580-14,890داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,220-29,690داروپخش  )هلدينگ 
27,30040شيمي  داروئي  داروپخش 

280-17,700داروسازي  فارابي 
480-13,640داروسازي  جابرابن حيان 

50-4,770داروسازي  كوثر
1,980-37,750دارويي  لقمان 
8,290-157,590معدني  دماوند

630-20,850دوده  صنعتي  پارس 
1,480-28,290داروسازي  اسوه 

31,100940كارخانجات داروپخش 
1,630-31,010درخشان  تهران 
46,000390دارويي  رازك 
310-18,310سبحان دارو

20,42060داروسازي  سينا
1,050-20,020گروه دارويي سبحان

20,850280سرمايه گذاري دارويي تامين
30-6,150داروسازي زهراوي 

160-5,810تجارت الكترونيك پارسيان
3,891185بيمه اتكايي امين
45,000990داروسازي  اكسير
15,77010فوالد آلياژي ايران

26,250280فوالد اميركبيركاشان
180-6,810فيبر ايران 

1,040-27,230فوالد خراسان
130-16,210فوالد خوزستان

22,3901,060فنرسازي زر
10,23090فوالد مباركه اصفهان

200-6,190فروسيليس  ايران 
30,9701,100فرآوري موادمعدني ايران 

1,050-30,530غلتك سازان سپاهان
37,750750پارس فوالد سبزوار

500-29,740فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
580-28,890پديده شيمي قرن

320-7,190گروه صنايع بهشهرايران 
92-3,579گلوكوزان 

14,050350سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
3,420-93,900قنداصفهان 

1,520-29,340كارخانجات  قند قزوين 
114-2,235قطعات  اتومبيل  ايران 

180-14,780شهد
510-22,700قند لرستان 

100-27,200قند مرودشت 
1,760-40,340قند نيشابور

21,460180معدني و صنعتي گل گهر
20-21,260معدني و صنعتي گل گهر

40-2,600بيسكويت  گرجي 
62-2,460گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8,700100فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
171-3,251قند ثابت  خراسان 

450-35,280گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
240-7,420گلتاش 

55-4,341حمل و نقل بين المللي خليج فارس
1,610-30,610حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

240-9,800شركت ارتباطات سيار ايران
5,95050حفاري شمال

930-18,180حمل ونقل توكا
60-8,190داده گسترعصرنوين-هاي وب

260-14,630ايران ارقام 
230-7,190سرمايه گذاري اعتبار ايران

14-1,841ايران  خودرو
5,13030سرمايه گذاري خوارزمي

230-20,210كمك فنرايندامين 
300-11,100بيمه پارسيان

21-3,726گروه پتروشيمي س. ايرانيان
1,370-26,120ايران دارو
370-7,090جام دارو

12,540-238,450صنايع جوشكاب يزد
780-107,990پلي پروپيلن جم - جم پيلن

2,260-43,130بورس كاالي ايران
1,520-28,930كابل  البرز

103-3,545گروه صنايع كاغذ پارس
920-30,800صنايع خاك چيني ايران 

192,0002,950خوراك  دام  پارس 
470-8,930فنرسازي خاور

43-2,540كارخانجات توليدي شهيد قندي
163,5301,860پارس  خزر

108-3,840كاشي  وسراميك  حافظ 
23,060280سيمان خوزستان

15,100480الكتريك  خودرو شرق 
24,950210كيميدارو

14,130360لبنيات  كالبر
17,390300توسعه معدني و صنعتي صبانور
260-17,850سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

6,640-135,930كاشي  پارس 
21-2,443بانك  كارآفرين 

800-15,330ايركا پارت صنعت
44,1701,320صنعت غذايي كورش

81,240200پتروشيمي خراسان
3,235115كارتن  ايران 

30-11,800كاشي  سعدي 
150-14,500كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

16,030620كالسيمين 
430-14,330صنايع كاغذسازي كاوه 

18,280630فوالد كاوه جنوب كيش
14,20040توليدي فوالد سپيد فراب كوير

رضا دهشيری |  جوان

هادی غالمحسینی
  گزارش یک

ملیحه مرادی
  گزارش 2

صادرات بخش معدن از ۵ ميليارد دالر گذشت
ارزش ص�ادرات بخ�ش مع�دن و صناي�ع معدن�ي اي�ران در 
پن�ج م�اه نخس�ت امس�ال از ۵ ميلي�ارد دالر عب�ور ك�رد. 
به گزارش فارس به نقل از ايميدرو، زنجيره فوالد با سهم 3ميليارد دالري 
بيشترين سهم از صادرات را در اختيار داش��ت و صادرات اين بخش 76 
درصد بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است. زنجيره مس با سهم 621 
ميليون دالري از صادرات حوزه معدن و صنايع معدني در جايگاه دوم قرار 
گرفت كه با رشد 82 درصدي همراه شد. در همين حال، صادرات زنجيره 
آلومينيوم نيز به 244ميليون دالر رسيد كه 278 درصد بيش از عملكرد 
پنج ماه مشابه سال قبل بوده است. زنجيره روي نيز صادرات 183 ميليون 
دالري را به ثبت رساند كه 100درصد از مدت مشابه سال قبل بيشتر بوده 
است. پس از آن، ارزش زنجيره س��يمان به 174 ميليون دالر رسيد كه 

8درصد كمتر از رقم پنج ماه سال گذشته صادرات داشته است. 
در اين ميان، ارزش واردات زنجيره معدن و صنايع معدني در مدت مورد 
اشاره با رشد 6درصدي به 29/1 ميليون دالر رسيد. سهم زنجيره فوالد 
465 ميليون دالر بود كه 5 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است. 
----------------------------------------------------

 بازگرداندن 100درصد 
وجه بليت در صورت لغو پرواز اربعين

س�تاد اربعي�ن وزارت و راه شهرس�ازي ب�ا تصوي�ب ل�زوم 
پيش ف�روش بلي�ت برگش�ت زائ�ران ب�ا اتوب�وس از مرز مه�ران و 
اس�تقرار روزان�ه 4۰۰اتوب�وس در م�رز مه�ران ب�راي بازگردان�دن 
۱۰۰درص�د وجه بلي�ت هواي�ي در ص�ورت لغو پ�رواز تأكي�د كرد. 
به گزارش تسنيم، س��تاد اربعين وزارت راه و شهرسازي در جلسه اي 
به رياست معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي مصوب كرد: از 30 
شهريور تا 10 مهر 1400 در صورت كنسلي بليت زائران بايد كل وجه 
به صورت 100درصد توسط ايرالين يا چارتركننده به مسافر بازگردانده 
شود و سازمان هواپيمايي آن را ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت كند. 
همچنين مقرر شد، از روز شنبه مورخ 3 مهر، روزانه حداقل 400اتوبوس در 
مرز مهران براي بازگشت زائران آماده و مستقر شود. بنابراين، ستاد اربعين 
وزارت و راه شهرس��ازي بر لزوم آمادگي و اطالع رساني سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي براي پيش فروش بليت برگش��ت زائران با اتوبوس از 
مرز مهران تأكيد و مصوب كرد كه س��ازمان هواپيمايي كشوري ظرفيت 
پاسخگويي سامانه هاي دريافت شكايات را براي پاسخگويي 24 ساعته در 
طول شبانه روز افزايش دهد. در جلسه ستاد اربعين وزارت راه و شهرسازي، 
سازمان هواپيمايي كشوري موظف شد با قاطعيت با مجموعه كساني كه اقدام 

به فروش بليت خارج از چارچوب قيمت مصوب مي كنند، برخورد كند. 
استقرار و فعال شدن سه موكب در مرز مهران شامل دو موكب سازمان 
راهداري و يك موكب اداره كل راه و شهرسازي و موكب ها در سالن هاي 
مسافران در فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( از ديگر مصوبات جلسه 
روز گذشته بود. جلسه ستاد اربعين وزارت و راه شهرسازي روزگذشته 
با حضور معاون حمل و نقل، معاون توس��عه مديري��ت و منابع، رئيس 
مركز ارتباطات و اطالع رس��اني و نمايندگان سازمان راهداري و حمل 
و  نقل جاده اي، سازمان هواپيمايي كشوري و شركت شهر فرودگاهي 

امام خميني)ره( و بازرسي وزارتخانه برگزار شد. 
----------------------------------------------------

فروش 11 هزار ميليارد تومان اوراق مالي 
دولت در روزهاي منفي بورس

و  ه�زار   ۱۰ ب�ر  بال�غ  ۳۰ش�هريور  ب�ه  منته�ي  هفت�ه  در 
۸۹۰ ميلي�ارد توم�ان از اوراق دول�ت ب�ه ف�روش رس�يد. 
به گزارش تس��نيم، بانك مرك��زي جمهوري اس��المي نتايج فروش 
هجدهمين مرحله از حراج اوراق مالي اسالمي دولتي در سال 1400 

در هفته منتهي به 30 شهريور را اعالم كرد. 
براساس اطالعات منتشر شده توسط اين بانك در هجدهمين مرحله 
فروش اوراق دولت در سال 1400 بالغ بر 10 هزار و 890 ميليارد تومان 
از اوراق دولت فروش رفته است. درحالي دولت طي يك هفته گذشته 
حدود 11 هزار ميليارد تومان اوراق به فروش رسانده است كه شاخص 
بورس طي اين روزها روندي نزولي را طي مي كند. فعاالن بازار سرمايه 
يكي از علل منفي شدن ش��اخص در اين روزها را فروش سهام توسط 

اشخاص حقيقي و حقوقي براي خريدن اوراق دولت عنوان مي كنند. 


