
در حالی که بخشی از درآمدهای ارزی کشور از 
محل صادرات بنزین تأمین می شود، مشخص 
نیست چرا وزارت نفت صادرات این محصول 
اس�تراتژیک را ممن�وع اع�ام کرده اس�ت.

 از چند م��اه پیش زمزمه توقف ص��ادرات بنزین 
شنیده  می شد؛ در سه ماهه نخست سال جاری 
700 میلیون دالر درآمد ناشی از صادرات بنزین 
کشور بوده است اما خبرهای غیررسمی حاکی از 
این بود که از تیرماه امسال، صادرات بنزین کشور 
متوقف شده و درآمد ارزی صادرات این فرآورده 
نفتی در ماه پایانی فعالیت دولت دوازدهم به صفر 

رسیده است.
در همین باره، علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی 
ایران گفته است: از اوایل خرداد عرضه بنزین در 
بورس انرژی ایران، یعنی صادرات بنزین، متوقف 
ش��د که عرضه کننده دلیل آن را افزایش مصرف 
داخل اعالم کرده است که به شخصه اعتقاد دارم 
در حال حاضر بخش��ی از بنزینی ک��ه به عنوان 

مصرف داخلی محسوب می شود با توجه به عدم 
عرضه در مکانیزم بورس و نیاز کشورهای همسایه 

در حال قاچاق شدن است.
وی به تسنیم گفته است: قاعدتاً به دلیل اختالف 
قیمت بنزینی که بین کش��ور ما و کش��ورهای 
اطراف وجود دارد، همواره مقداری قاچاق بنزین 
داشتیم، در دو سال گذشته به اذعان کارشناسان 
و مس��ئوالن مربوط��ه، قاچاق بنزین به ش��دت 
کم ش��د و نزدیک به صفر رس��ید چراکه تمامی 
نیازهای کش��ورهای اط��رف، از طریق صادرات 
رسمی و معبر امن انجام  می شد اما اکنون با توقف 
صادرات بنزین، فعال شدن دوباره قاچاق بنزین 

دور از ذهن نیست.
این اتفاق در حالی رح داده که جمهوری اسالمی 
ایران طی دو سال گذشته، برای کاهش فشارهای 
تحریمی، صادرات بنزین را در دس��تور کار قرار 
داده بود و اتفاقاً نگاهی به می��زان فروش بنزین 
چه از طریق ب��ورس و چه از مس��یرهای دیگر، 

نش��ان می دهد دس��تاورد خوبی نیز ب��ه همراه 
داشته است.

آمار ها می گویند در س��ال 98 بیش از 2 میلیون 
تن بنزین در بورس انرژی ایران معامله ش��د که 
این رقم در سال 99 به 8 میلیون تن افزایش پیدا 
کرد؛ مجموع فروش بنزین در سال 98 در بورس 
انرژی ایران بی��ش از 13 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان بود که این در سال 99 به 55 هزار میلیارد 
تومان رس��ید. تمامی فروش بنزی��ن در بورس 
انرژی ایران، فروش خارجی و مربوط به صادرات 
بنزین بوده  که ش��امل ف��روش دریایی و فروش 

زمینی می شود.
ام��ا در س��ال 1400 عرضه های ف��رآورده نفتی 
به ویژه بنزین محدود ش��د به طوری که مجموعاً 
69 هزار و 500 تن بنزین به ارزش 855 میلیارد 
توم��ان و 19هزار ت��ن گازوییل ب��ا ارزش 230 
میلیارد تومان معامله ش��د. از تیرم��اه هم که به 
طور کلی، عرضه بنزین به تاریخ پیوست تا بخش 

مهمی از درآمدهای کشور از بین برود.
مدیرعامل ب��ورس انرژی در این ب��اره می گوید: 
مکاتبات��ی را با وزیر محترم نفت و ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام داده ایم 
و جلساتی با گروه های مختلف داشتیم که هنوز 
نتایج مش��خصی نداش��ته و تا این زم��ان، اعالم 
نکرده اند که چه زمانی مج��دداً صادرات بنزین 

برقرار خواهد شد.
   استراتژی کشور چیست؟

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که استراتژی 
نظام برای خروج از بن بستی که تحریم  ها ایجاد 
کرده، تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی بود. با 
توجه به سهمیه بندی بنزین و ایضاً به مدار آمدن 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، حداقل 20 میلیون 
لیتر بنزین تولیدی ب��ه دنبال بازار بود که وزارت 

نفت، این رقم را برای صادرات کنار گذاشت.
بنزین ب��ر خالف نفت خ��ام، بازار گس��ترده تر و 
راحت تری در اختیار داد؛ ابزارهای لجستیکی و 
بازاریابی بنزین هم بر برخالف نفت خام، کاماًل در 
اختیار است که به همین موضوع، به خوبی روی 
صادرات بنزین مانور داده شد. برای صادرات نفت، 
تنها چند کشور می توانند نفت ایران را خریداری 
کنند و حت��ی در ص��ورت دور زدن تحریم ها، به 
راحتی قابل تش��خیص اس��ت که نف��ت ورودی 
به هر کشوری، برای ایران اس��ت یا خیر چراکه 
نفت ایران، از نظر ش��یمیایی دارای مش��خصات 

روشنی است.
بنزین ام��ا از این محدودیت  ها رن��ج نمی برد؛ به 
اندازه سراسر جهان بازار برای بنزین وجود دارد 
که منش��أ آن به راحتی قابل تش��خیص نیست. 
ضمن آنکه بازارهای منطقه ای بزرگی در اختیار 
جمهوری اسالمی ایران اس��ت که طی دو سال 
اخیر، به راحتی توانسته بنزین را به فروش برساند 
و بیش از 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب 

کند.
حت��ی موفقی��ت جمهوری اس��المی ای��ران در 
کس��ب این درآمد به حدی باال بود که بسیاری 
از رسانه های بین المللی، تحریم  هایی را که قرار 
بود ایران را فلج کند به تمس��خر گرفتند و رسماً 
شکست تحریم  ها را اعالم کردند. بنزین توانست 
مفر بزرگی برای کس��ب درآمد باش��د اما هنوز 
مشخص نیست چه اتفاقی در حال رخ دادن است 
که بنزین ایران به جای صادرات، از نقاط دیگری 

سر درمی آورد.
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تقالی طال برای بازگشت به مسیر صعودی

قیمت ط�ا در معام�ات روز دو ش�نبه تقریبًا تغییری نداش�ت و 
برای جلوگیری از ریزش�ی ک�ه روز جمع�ه داش�ت، در تقا بود.

به گزارش ایس��نا، بهای ه��ر اونس طال ب��رای تحویل ف��وری تغییر 
چندانی نداش��ت و در 1768 دالر و 6 سنت ایس��تاد. بهای معامالت 
این ب��ازار روز جمعه 1/6 درصد س��قوط کرده بود. در ب��ازار معامالت 
 آتی امری��کا، هر اونس ط��ال ثابت ب��ود و در 1767 دالر و 80 س��نت 

قرار گرفت.
صعود بازده اوراق خزانه امریکا که هفته گذشته به باال ترین رکورد چند 
ماهه رسید، به جذابیت سرمایه گذاری در طال که دارایی بدون بازدهی 
اس��ت، ضربه زد. بازده اوراق خزانه روز جمعه پس از انتشار آماری که 
رشد چشمگیر خرده فروشی امریکا در سپتامبر را نشان داد و انتظارات 
برای افزایش زودت��ر از موعد نرخ ه��ای بهره را تقویت ک��رد، افزایش 

فوق العاده ای پیدا کرد.
کایل رودا، تحلیلگر شرکت IG Markets در این باره گفت: فشارهای 
قیمت در سراسر جهان به اقدام بانک های مرکزی برای تحکیم سیاست 
پولی فوریت بخشیده است و این موضوع برای طال خوب نیست و قیمت 
آن را به مرور پایین تر می برد. ارزش دالر هم قوی تر شد و طال را برای 

خریداران غیرامریکایی گران تر کرد.
همچنین آماری که نشان داد اقتصاد چین در سه ماهه سوم تحت تأثیر 
قطعی های برق و محدودیت های عرضه که به فعالیت کارخانه ها آسیب 
زد، رشد آهسته تر از حد انتظاری داشته است، واکنش سرمایه گذاران 

را به دنبال داشت.
به گفته رودا، این نگرانی وجود دارد که محدودیت های عرضه برای رشد 
اقتصادی بد بوده و فشارهای صعودی روی تورم را تشدید می کنند اما 
بازار ها نش��ان می دهند که بانک های مرکزی ریس��ک های تورم را در 
اولویت قرار می دهند و سیاس��ت پولی را تحکیم می کنند حتی اگر به 

رشد اقتصادی مالیم تری منتهی شود.
طال اغلب پناهگاه امن دارای��ی در برابر تورم ناش��ی از تدابیر محرک 
مالی است اما افزایش نرخ های بهره و تعدیل برنامه های محرک مالی 
بانک های مرکزی، هزینه نگهداری ط��ال را افزایش داده و به جذابیت 

سرمایه گذاری در آن آسیب می زند.

تورم، میهمان 2ساله اقتصاد انگلیس
اکثر مقامات مالی انگلیس عقیده دارند مشکات زنجیره عرضه در 
این کشور یک سال دیگر اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

به  گزارش رویترز، نظرسنجی از مقامات مالی شرکت های برتر انگلیس 
نشان می دهد اکثر آنها عقیده دارند مش��کالت زنجیره عرضه در این 
کشور همچنان بر بهبود اقتصاد از بحران کرونا تأثیر گذاشته و یک سال 
دیگر ادامه خواهد داشت. در شرایطی که بانک مرکزی انگلیس تالش 
می کند برآورد کند افزایش اخیر در نرخ تورم تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشت، اکثر مقامات مالی این کشور عقیده دارند تورم تا دو سال دیگر 

باالتر از 2/5 درصد خواهد بود.
بانک مرکزی انگلیس در ماه اوت نرخ تورم دوس��اله را کمی باالتر از 2 
درصد پیش بینی کرده بود اما تورم در چند ماه آینده را 4 درصد تخمین 
می زند. اقتصاد انگلیس از آن زمان بیش  از پی��ش تحت تأثیر کمبود 
عرضه و همچنین کمبود نیروی کار قرار داش��ته ک��ه به خاطر قوانین 

مهاجرت پس  از خروج از اتحادیه اروپا شدیدتر شده  است.
حاال انتظار م��ی رود بانک مرکزی انگلی��س نرخ بهره را ب��رای اولین 
 بار از آغ��از همه گیری کرونا در س��ال جاری میالدی ی��ا اوایل 2022 
افزایش دهد. بسیاری از مقامات مالی انگلیس قصد دارند هزینه های 
س��رمایه ای را افزایش دهند. این خبر بسیار مورد اس��تقبال بوریس 
جانس��ون نخس��ت وزیر انگلیس قرار گرفته که در این ماه بس��یاری 
 از کارفرمای��ان را به خاط��ر حمای��ت از نی��روی کار مهاجر س��رزنش 

کرده بود.
تأثیر همه گی��ری کرونا، خ��روج از اتحادی��ه اروپا و انتقال به س��مت 
انرژی های پاک بر اقتصاد انگلیس، باعث افزایش طرح های این کشور 

برای سرمایه گذاری شده  است.
ریشی س��وناک، وزیر دارایی انگلیس یک اس��تراتژی جدید صنعتی 
در 27 اکتب��ر در بودجه این کش��ور لحاظ کرده که ش��امل تش��ویق 
سرمایه گذاری های دیجیتال و همچنین سرمایه گذاری در انرژی های 

پاک می شود.

افزایش 20 درصدی بدهی دولت ها
صن�دوق بین الملل�ی پ�ول اعام ک�رد: می�زان بده�ی عمومی 
دولت های جهان طی سال جاری افزایش چشم گیری داشته است.
به گزارش راش��اتودی، صندوق بین المللی پول گزارش داد که حجم 
بدهی عمومی دولت های جهان طی س��ال جاری به 97/8 درصد کل 
تولید ناخالص داخلی جهان خواهد رسید. اگرچه این نسبت 0/8 درصد 
کمتر از سال گذشته است اما هنوز در سطح باالیی قرار داشته که دلیل 
آن هم اجرای برنامه های سنگین کمک اقتصادی برای مقابله با تبعات 

شیوع ویروس کرونا بوده است.
بنا به اعالم صندوق بین المللی پ��ول هم اکنون مجموع بدهی عمومی 
جهان به 88 تریلیون دالر رس��یده اما پیش بینی می شود طی امسال 
و س��ال آینده می��الدی 2 درصد از آن کم ش��ود و ب��ه 97 درصد کل 
تولید داخل جهان برس��د. صندوق بین المللی پ��ول در گزارش خود 
آورده که انتظار می رود طی س��ال های آینده همچنان با میزان باالی 
بدهی عمومی در جهان مواجه باش��یم و حتی پیش بینی می شود در 
اقتصادهای پیشرفته رقم بدهی  ها 20 درصد بیشتر از میزان مورد انتظار 

پیش از شیوع ویروس کرونا باشد.
ارزیابی های اولیه نش��ان می دهد میزان بدهی دولت ها، ش��رکت های 
خصوصی و خانوارهای جهان در س��ال 2020 ب��ه 226 تریلیون دالر 
رسیده که نسبت به سال 2019، 27 میلیارد دالر بیشتر بوده است. این 
میزان افزایش ساالنه مجموع بدهی در جهان به صورت ساالنه بی سابقه 
بوده و خیلی بیشتر از 20 تریلیون دالری است که طی بحران مالی سال 

2008 و 2009 در جهان به بدهی  ها اضافه شد.
90 درصد این حجم از بدهی طی س��ال 2020 مربوط به اقتصادهای 
بزرگ و چین بوده و بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد کم تنها 7 
درصد این بدهی را شامل  می شدند. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده تا پایان سال 2021 به خاطر ش��یوع کرونا 65 تا 75 میلیون نفر 

بیشتر در جهان در فقر فروخواهند رفت.

 موز 28 هزار تومانی!
رئی�س اتحادی�ه فروش�ندگان می�وه و س�بزی جزئی�ات 
ک�رد. اع�ام  را  پایی�زی  میوه ه�ای  ان�واع  قیم�ت 

اسداهلل کارگر در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه قیمت هویج در بازار 
طی هفته های اخیر تقریباً به ثبات رسیده است، گفت: هم اکنون قیمت 
هر کیلوگرم هویج در میدان مرکزی میوه و تره بار بین هش��ت تا 11 

هزار تومان است.
وی قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی نو را نیز بین 4 تا 5/5 هزار تومان 
اعالم و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم خرمالوی شمال نیز بین 8 تا 12 

هزار تومان و خرمالوی شهریار بین 4 تا 24 هزار تومان است.
کارگر قیمت م��وز را نیز بین 26 تا 28 هزار توم��ان اعالم کرد و گفت: 
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم نارنگی انشو نیز بین 7 تا 11 هزار تومان و 
نارنگی تخم ژاپنی بین 10 تا 13 هزار تومان است. به گفته وی قیمت 

هر کیلوگرم لیموترش سنگی نیز بین 10 تا 12 هزار تومان است.

بعد از هش�دار  هایی که در رابطه با دپو و عدم 
ترخیص نهاده های دامی در گمرکات ش�مال 
کش�ور اعام ش�ده بود تازه   تری�ن خبر  ها از 
فاس�د ب�ودن ح�دود ۵۰۰۰ ت�ن ذرت دامی و 
آلودگی آن به آفاتوکس�ین حکای�ت دارد.

به گزارش ایسنا، دپوی کاالهای اساسی و البته 
سایر اقالم در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه 
با ترخیص آنها وجود دارد موجب شده به دفعات 
از سوی مسئوالن مربوطه هشدار  هایی در رابطه 
با احتمال متروکه شدن و حتی فاسد شدن این 

کاال  ها مطرح شود.
چندی پیش بود که مس��ئوالن گمرک ایران از 
احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی 
دولتی و خصوصی در گمرکات ش��مال کش��ور 
خبر داده و تأکید کرده بودند مدارک الزم جهت 
ترخیص این کاال  ها به گمرک ارائه نشده و از این 
رو باید نس��بت به متروکه ش��دن آنهایی که در 

معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
این در حالی اس��ت که تازه   ترین اخبار دریافتی 
ایس��نا از این حکای��ت دارد که بع��د از ماجرای 
ذرت های آلوده در چند س��ال اخی��ر، اکنون از 
کاالهای مانده در گمرک های مازندران که بخش 
زیادی از آن را نهاده های دامی تشکیل می دهد، 
5هزار تن ذرت فاسد و به سم آفالتوکسین آلوده 
شده اس��ت. پیگیری موضوع از گمرک ایران نیز 
تأیید کننده آلودگی بخشی از ذرت های موجود 

در گمرک های مازندران است.

در این رابطه مع��اون فنی گمرک ایران به ایس��نا 
توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به وضعیت کاالهای 
اساس��ی موجود در گمرک مازندران گفت در س��ه 
گم��رک امیرآباد، نوش��هر و فریدون کن��ار تا پایان 
ش��هریورماه س��ال جاری حدود 672 هزار تن کاال 
موجود بوده که از این میزان 286 هزار تن جو، 97 
هزار تن گندم، 160 هزار تن ذرت، 7هزار تن دانه های 

روغنی و 113 هزار تن روغن خام بوده است.
ارونقی ادامه داد: بررس��ی   ها نش��ان می دهد در 
س��طح گمرک های مازندران ح��دود 5هزار تن 

ذرت که از سال 1398 وارد منطقه ویژه اقتصادی 
نوشهر ش��ده بود فاس��د و بالغ بر 14/7هزار تن 
کاالی متروکه شده اس��ت که عمدتاً نهاده های 

دامی هستند.
به گفته وی، ذرت های آلوده طی فرآیند قانونی 
در اختیار س��ازمان اموال تملیکی ق��رار  گرفته 
و پیگیری ه��ای الزم در این خصوص از س��وی 

گمرکات مربوطه صورت پذیرفته است.
مع��اون فنی گمرک ای��ران در رابطه ب��ا چرایی 
جریان ماندگاری و فاس��د ش��دن ای��ن ذرت   ها 

یادآور شد گمرک مسئولیتی در قبال کاالیی که 
اظهار نشده ندارد و از زمانی این مسئولیت آغاز 
می ش��ود که به گمرک اظهار ش��ده و در فرآیند 
انجام تش��ریفات قرار بگیرد یا از س��وی مراجع 
تحویل گیرنده کاال به عنوان کاالی متروکه اعالم 
شود، این اقالم نیز قبل از اظهار در مناطق ویژه 
دپو ش��ده بود و مرجع تحویل گیرنده به محض 
محدودیت زمانی و پایان دوره ماندگاری نسبت 
به اعالم متروکه و ارجاع به سازمان اموال تملیکی 

اقدام کرده است.
وی با بیان این که بار  ها در خصوص دپوی کاالهای 
اساسی در گمرکات و بنادر کشور هشدار داده ایم، 
یادآور شد: به دفعات درخواست کردیم تا با توجه 
به شرایط ماندگاری اقالم، شرکت های خصوصی 
و دولتی نسبت به تعیین تکلیف کاال و خروج آن از 
گمرک اقدام کنند اما متأسفانه به رغم پیگیری های 
مستمر به عمل آمده، در برخی موارد ، اقدام مؤثری 

در این رابطه صورت نگرفته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که با وجود مصوبات 
بسیار و تسهیالتی که در دو س��ال اخیر به ویژه 
جهت تسریع در ترخیص کاالهای اساسی وجود 
داش��ته همچنان این اقالم آن قدر ب��ا کندی در 
ترخیص مواجه اس��ت که به مرحله فاسد شدن 
می رس��د و اکنون دس��تگاه های مربوطه دیگر 
از جمل��ه وزارت جهاد و س��ازمان جمع آوری و 
 ف��روش ام��وال تملیک��ی بای��د در ای��ن رابطه 

پاسخگو باشند. 

گزارش »جوان« از توقف صادرات بنزین و از دست رفتن بازارهای صادراتی

قاچاق بنزین با ممنوع شدن صادرات رونق گرفت!

  گزارش 2
داستان تکراری دپوی محصوالت غذایی در گمرک و بی توجهی عجیب مسئوالن 

5 هزار تن ذرت در گمرک از بین رفت

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

860-21,900معدني و صنعتي گل گهر
134-2,550بيسكويت  گرجي 

119-2,276گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,510230فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

166-3,167قند ثابت  خراسان 
38,9201,110گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

150-7,350گلتاش 
4,06416حمل و نقل بين المللي خليج فارس
27,8001,130حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

230-8,720شركت ارتباطات سيار ايران
290-5,550حفاري شمال

780-14,930حمل ونقل توكا
380-7,850داده گسترعصرنوين-هاي وب

710-13,590ايران ارقام 
210-6,910سرمايه گذاري اعتبار ايران

91-1,740ايران  خودرو
5,37040سرمايه گذاري خوارزمي

880-16,730كمك فنرايندامين 
168-4,650خدمات انفورماتيك 

580-11,050بيمه پارسيان
184-3,515گروه پتروشيمي س. ايرانيان

32,8001,320ايران دارو
310-6,070جام دارو

9,020-171,470صنايع جوشكاب يزد
3,930-114,600پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,820-34,640بورس كاالي ايران
1,540-29,310كابل  البرز

3,507167گروه صنايع كاغذ پارس
1,500-28,590صنايع خاك چيني ايران 

8,750-166,330خوراك  دام  پارس 
400-7,760فنرسازي خاور

122-2,327كارخانجات توليدي شهيد قندي
7,590-144,370پارس  خزر

209-3,981كاشي  وسراميك  حافظ 
1,220-23,630سيمان خوزستان

750-14,250الكتريك  خودرو شرق 
1,090-20,850كيميدارو

630-12,020لبنيات  كالبر
400-16,190توسعه معدني و صنعتي صبانور
900-17,210سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

3,570-116,100كاشي  پارس 
77-2,479بانك  كارآفرين 

1,690-42,010صنعت غذايي كورش
115,0001,230پتروشيمي خراسان

161-3,061كارتن  ايران 
600-11,530كاشي  سعدي 

790-16,010كالسيمين 
390-14,390صنايع كاغذسازي كاوه 

1,540-29,630آريان كيميا تك
420-16,930فوالد كاوه جنوب كيش

660-13,000توليدي فوالد سپيد فراب كوير

بازار خودرو چند هفته ای اس�ت ک�ه در رکود به س�ر می برد. 
معام�ات در آن ب�ه کمتری�ن می�زان رس�یده و قیمت  ها به 
روال چند هفته  گذش�ته، ب�دون  تغییر مانده اس�ت. به گفته 
رئی�س اتحادی�ه نمایش�گاه داران خ�ودروی ته�ران، اکنون 
ب�ازار در وضعی�ت باتکلیفی ب�ه س�ر می ب�رد، وضعیتی که 
س�بب ش�ده مش�تری مراجعه نکرده و خریدار اندک باش�د.

س��عید موتمنی به ایرنا گف��ت: خودروهای خارج��ی و مونتاژی 
بیشترین آسیب را از این شرایط دیده اند و تقریباً مشتری برای این 
خودرو ها وجود ندارد اما اندک خرید و فروش  هایی در خودروهای 
پرطرفدار داخلی و مونتاژی و به ط��ور عمده خودروهای زیر 500 

میلیون تومانی در جریان است.
وی با اشاره به محدودیت های عرضه های خودروسازان، تأکید کرد: 
اگر عرضه افزای��ش یافته و به ویژه آن طور که خودروس��ازان وعده 
داده اند خودروهای ناقص کف پارکینگ هایشان تکمیل و تجاری 

شود، می تواند بر کاهش مجدد قیمت  ها تأثیرگذار باشد.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 مدل 99 حدود 
235 میلیون تومان، پ��ژو 206 تیپ5 م��دل 99 نزدیک به 292 

میلیون تومان و نوع صن��دوق دار م��دل 1400 آن 308 میلیون 
تومان ارزش گذاری شد.

همچنین پژو 207 دن��ده ای و اتوماتیک م��دل 1400 به ترتیب 
330 و 438 میلی��ون توم��ان، پ��ژو 405 اس.ال. ایکس مدل 99 
حدود 245 میلیون تومان، س��مند ال. ایکس دوگانه س��وز 278 
میلیون توم��ان، دنا معمول��ی 325 میلی��ون توم��ان، دنا پالس 

 توربوشارژ اتوماتیک 460 میلیون تومان و تارا 440 میلیون تومان 
قیمت گذاری شد.

در گروه صنعتی سایپا نیز هر دس��تگاه پراید 111 مدل 99 صفر 
کیلومتر 154 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 144 میلیون تومان، 
تیبا 2 پالس 173 میلیون تومان، ساینا اس. دنده ای 179 میلیون 
تومان، کوئیک آر. دن��ده ای 172 میلیون تومان و ش��اهین 340 

میلیون تومان قیمت گذاری شد.
بر پایه این گزارش، از زمان مطرح ش��دن موضوع واردات خودرو 
و رفت و برگش��ت طرح مربوط ب��ه واردات بین مجلس ش��ورای 
اسالمی و ش��ورای نگهبان، قیمت  ها در بازار خودروهای خارجی 
 با افت پن��ج تا 10 درص��دی مواجه ش��د و پس از آن ت��ا به امروز 

ثابت ماند.
به گفته فع��االن این ب��ازار، در این میان اندک فروش��ندگانی که 
به دلیل نیاز ب��ه پول نقد اقدام به ف��روش می کنند، به ناچار حاضر 
می ش��وند خودروهای ش��ان را با قیم��ت پایین تری به مش��تری 
 بفروش��ند، چون ب��ازار به ش��دت راکد ب��وده و در حال��ت انتظار 

به سر می برد.

تشدید  رکود در بازار خودرو 
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