
در س�ال هايي ك�ه كمب�ود ب�ارش كش�ور 
را در وضعي�ت كم آب�ی ق�رار داده اس�ت، 
آماره�ا مي گوين�د اوض�اع مناب�ع آب�ي 
در نزديك�ي ش�رايط اضط�راري اس�ت و 
اگ�ر م�ردم در مص�رف آب صرفه جوي�ي 
نكنن�د، س�اعت های بی آب�ی در راه اس�ت. 
ماه پي��ش بود ك��ه مركز پژوهش ه��اي مجلس 
در گزارش��ي مهم نوش��ت: با توجه ب��ه وضعيت 
كاهش بارندگي ها در سال آبي 1400- 1399 و 
همچنين افزايش دماي هوا، پيش بيني مي شود 
ك��ه در ماه ه��اي گرم س��ال 1400 ش��هرهاي 
متعددي از كشور با تنش آب شرب مواجه باشند 
و از اين منظر دچار مش��كل شوند. همانند آنچه 
در سال آبي 1397- 1396 در برخي از شهرهاي 

كشور رخ داد. 
در بخش ديگري از اين گزارش بيان شده است: 
بدين ترتي��ب وقوع تنش آب ش��رب در مناطق 
مختلف كش��ور محتمل به نظر مي رسد. با توجه 
به اينكه پروژه هاي پاي��داري و ارتقاي كيفي آب 
شرب ش��هرهاي مختلف كش��ور از سال 1397 
آغاز شده است، مديريت مطلوب تر اين برنامه ها 

مي توانس��ت چالش هاي موجود در اين زمينه را 
كمتر كند، به خصوص در مناطق گرمسيري كه 
عموماً با مشكالت آب شرب مواجه هستند؛ مانند 
استان خوزس��تان. چنانچه در مورد اين پروژه ها 
اولويت بندي بهتري انجام مي ش��د، قطعاً اجراي 
پروژه هاي مربوط به استاني مانند خوزستان در 

اولويت قرار مي گرفت. 
روي بد اين ماجرا را بايد در اظهارات رئيس مركز 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
جست وجو كرد، جايي كه احمد وظيفه مي گويد: 
احتمال كم بارشي در آبان ماه بسيار زياد است و 
به تدريج در اواخر آذرماه احتمال تغيير شرايط به 
حالت نرمال و رخداد بارش در حد نرمال افزايش 
مي يابد. سال آبي 1399- 1400 را با 39درصد 
كم بارش��ي به پايان رس��انديم و به طور كلي در 
ميانگين كش��وري حدود 9۲ميليمتر كس��ری 
بارش نسبت به شرايط نرمال داريم. بارش نرمال 
و متوسط در مس��احت كش��ور در دهه گذشته 
حدود ۲3۵ميليمتر بود كه در سال زراعي اخير 
143ميليمتر در واحد سطح دريافت شد كه كم 

بارشي شديدي را تجربه كرديم. 

   كمترين بارش در فروردين
در ميان همه شهرهاي كش��ور، تهران داستاني 
متفاوت تر دارد. مدير دفتر بهره برداري و نگهداري 
تأسيس��ات آبي و برق آبي شركت آب منطقه اي 
تهران در اين ب��اره به اعداد جالبي اش��اره كرده 
است: »سال آبي 1399- 1400 در حالي به اتمام 
رسيد كه يكي از كم بارش ترين سال ها را تجربه 
و ركورد جديدي را در بارش فروردين ماه با تنها 
۲/3 ميليمتر بارندگي به عنوان كمترين بارش در 
دوره آماري ۵3س��اله ثبت كرديم. اين سال آبي 
با حجم ورودي يك ميليارد و 3۲۵ ميليون متر 
مكعب به مخازن سدهاي پنج گانه به اتمام رسيد. 
اين در حالي است كه اين حجم ورودي در سال 
آبي گذش��ته به ميزان ۲ميليارد و ۲14 ميليون 
متر مكعب بود؛ يعني با يك كاهش ۸۸9 ميليون 

مترمكعبي ورودي آب به سدها مواجه شديم.«
   آخرين وضعيت سدها

اگر بخواهيم به زبان ساده تر كاهش ۸99 ميليون 
مترمكعب آب را تفس��ير كنيم، بايد بگوييم اين 
عدد بيش از چهار برابر مخزن پر س��د اميركبير، 
دو برابر مخزن پرسد طالقان اس��ت. اين ميزان 

كاهش باعث ش��د كه ما شروع س��ال آبي جديد 
را با كاهش مخ��زن 314 ميلي��ون متر مكعبي 
نس��بت به انتهاي شهريور س��ال گذشته تجربه 
كنيم، اين ميزان كاه��ش حجم مخزن و ذخيره 
طبيعتاً با توجه به خشكس��الي حاكم در كشور 
 و اس��تان تهران مي تواند تبعات زيادي را در پي 

داشته باشد. 
هم اكنون س��د اميركبير ۸۸ ميليون متر مكعب 
موجودي مخزن دارد كه سال گذشته اين حجم 
1۲۸ميليون متر مكعب بود و سد طالقان در حال 
حاض��ر 197ميليون متر مكع��ب ذخيره مخزن 
دارد كه در س��ال گذش��ته اين ع��دد در چنين 
روزي ۲۸0ميلي��ون متر مكعب آب ثبت ش��ده 
بود. تجميع ذخيره مخازن س��دهاي اميركبير و 
طالقان در سامانه غرب ۲96 ميليون متر مكعب 
مي شود كه س��ال گذش��ته در چنين روزي اين 
حج��م 40۸ ميلي��ون مترمكعب ب��ود و كاهش 
 1۲3 ميلي��ون مت��ر مكعبي را در س��امانه غرب 

شاهد هستيم. 
محمد شهرياري با بيان اينكه در سدهاي سامانه 
شرق، سد الر 43ميليون متر مكعب، سد لتيان 
۲6ميليون مترمكعب و س��د مامل��و 77 ميليون 
متر مكعب ذخيره دارند، گفت: س��ال گذش��ته 
در چنين روزي س��د الر 96ميليون مترمكعب، 
س��د لتيان ۵4 ميليون مترمكعب و س��د ماملو 
171ميليون متر مكعب ذخيزه آبي داشتند. در 
حال حاضر جمع كل اين مخ��ازن 146 ميليون 
متر مكعب است. سال گذشته 3۲1 ميليون متر 
مكعب موجودي آب اين سدها بود كه متأسفانه 
در اين سامانه 17۵ميليون متر مكعب با كاهش 

ذخيره آب مواجه شديم. 
وضعي��ت بارش ها در فروردي��ن 1400 در طول 
۵3سال اخيرهم بي س��ابقه بوده است، به طوري 
كه در مجم��وع ۲/3 ميليمتر ب��ارش در حوضه 
آبريز سدهاي اس��تان تهران ش��اهد بوديم. اين 
در حالي اس��ت كه فروردي��ن 1399 نزديك به 
137 ميلي متر بارش داش��تيم كه همين بارش 
اندك باعث ش��د حجم آب ورودي به س��دها با 
افت ش��ديدي مواجه ش��ود و افزايش دماي هوا 
هم موجب ش��د اندك برفي كه در حوضه آبريز 
سدها داش��تيم، بدون اينكه روان آبي داده باشد 
ذوب ش��ده و وضعيت آبگيري سدها را با مشكل 

جدي مواجه كند. 
اين اعداد نشان مي دهد سالی كم آب پيش روي 
كشور و به ويژه تهران است و اگر مردم نسبت به 
مصرف بهينه آب بي تفاوت باشند، جيره بندي آب 
نخستين راهكار براي مديريت منابع آبي است. 

با گذش�ت حدود هش�ت ماه از تحويل اولين 
خودرو ش�اهين، جديد ترين محص�ول گروه 
خودرو س�ازي س�ايپا به مش�تريان، خدمات 
پس از ف�روش ضعي�ف و فراخوان هاي متعدد 
كه هر بار مش�تريان را راه�ي نمايندگي هاي 
س�ايپا مي كن�د، نارضايت�ي بس�ياري از 
خريداران اين خودرو را درپي داش�ته اس�ت. 
مش��كالت مرب��وط به خدم��ات پ��س از فروش 
خودروها حل شدني نيست، به رغم اينكه در اين 
سال ها بهبود كيفيت و ارتقا سطح خدمات پس از 
فروش و جلب رضايت مشتري شعار خودروسازان 
بوده، اما همچنان مردم از اي��ن خدمات رضايت 

ندارند. 
همه ج��اي دني��ا خدمات پ��س از ف��روش براي 
توليدكنندگان حتي از فروش نيز بس��يار مهم تر 
است، اما صاحبان خودرو در ايران نه تنها همواره 
از روند ارائه خدمات گاليه مندند، بلكه با گذشت 
زمان نيز اين خدمات بهبود پيدا نمي كند. با وجود 
آنكه در س��ال هاي گذش��ته همواره گاليه هاي 
ش��هروندان درباره خدمات پس از فروش خودرو 
تداوم داش��ته و رس��انه ها نيز بارها آن را منتشر 
كرده اند، اما به نظر مي رسد بهبود قابل مالحظه اي 
در ارائه خدمات مشاهده نمي شود و نظارت هاي 
اين بخش نيز پاس��خگو نيست. گاليه شهروندان 
مختص خودروهاي داراي گارانتي يا بدون گارانتي 
نيست، بلكه آنكه خودرويش گارانتي دارد بيشتر 
از آنكه گارانت��ي ندارد، مي نالد. نامناس��ب بودن 
خدم��ات خودرويي، خدم��ات ناكاف��ي گارانتي 
خودرو، اس��تفاده از قطعه ه��اي بي كيفيت، اخذ 
مبالغ زيادتر بابت تعمير يا قطعه از جمله مشكالت 

خودروداران است. 

به گزارش واحد مركزي خبر، اخيراً خدمات پس از 
فروش بسيار ضعيف خودرو شاهين سايپا خبرساز 
شده اس��ت. يكي از مش��تريان اين خودرو كه به 
نمايندگي شماره4 س��ايپا در خيابان دارو پخش 
مراجعه كرده است، مي گويد: تاكنون سه بار سايپا 
با فراخوان ما را به اين نمايندگي كشانده و هر يك 

نقص فني جديد، دليل اين موضوع بوده است. 
وی مي گوي��د: نق��ص در سيس��تم الكترونيكي، 
مشكل در سيستم سوخت رساني و نصب نشدن 
برخي قطعات مثل كنس��ول يا تعويض سيستم 
مولتي مديا مواردي بوده كه با فراخوان سايپا ناچار 

شده ايم به نمايندگي ها مراجعه كنيم. 
 يكي ديگر از مش��تريان از معطلي غيرمعمول در 
نمايندگي هاي س��ايپا گاليه مي كند و مي گويد: 

قراربود خريداران شاهين بدون نوبت خدمات را 
دريافت كنند، اما اكنون چند هفته بايد درنوبت 
بمانيم تا خدماتي همچون سرويس هاي دوره اي 

را دريافت كنيم. 
وي مي افزايد: وقتي هم كه نوبتي داده مي شود و 
به نمايندگي مراجعه مي كنيم، چند روز خودرو در 
نمايندگي مي ماند تا خدمات ساده اي مثل تعويض 
روغن و سرويس دوره اي انجام شود. وقتي هم كه 
دليل را مي پرسيم، مي گويند به دليل مراجعه زياد 
دارندگان خودرو شاهين، نمايندگي ها شلوغ است 

و انجام خدمات زمان مي برد. 
اين مش��تری گفت: وقتي ماج��را را از متصدي 
پذيرش نمايندگي سايپا جويا مي شويم او دليل 
اين مس��ئله را كم ب��ودن نمايندگي هايي كه به 

خودرو هاي ش��اهين خدم��ات ارائ��ه مي كنند، 
مي دان��د و مي گويد: در ته��ران فقط دو تا س��ه 
نمايندگ��ي وج��ود دارند ك��ه خدم��ات خودرو 
ش��اهين را انجام مي دهند و همين مسئله باعث 
 ش��لوغي و معطلي غيرمعمول مراجعه كنندگان 

شده است. 
فرد ديگري هم كه از ك��رج به نمايندگي مركزي 
مراجعه كرده است، مي گويد: يك ماه پيش قطعه 
معيوب��ي ك��ه در نمايندگي كرج موج��ود نبود، 
سفارش داده ام تا ارسال و روي خودرو نصب شود، 
اما با گذشت يك ماه هنوز قطعه اي ارسال نشده و 

ناچار به نمايندگي مركزي مراجعه كرده ام. 
يكي ديگر از مراجعه كنندگان هم كه مجبور شده 
خودرواش را از شمال كشور به نمايندگي مركزي 
بياورد، مي گويد: خودرو من نقصي در موتور دارد 
كه چندبار به نمايندگي مراجعه كرده ام، اما رفع 
نش��ده و مجبور ش��ده ام براي گرفتن خدمات به 

تهران مراجعه كنم. 
آنچه از صحبت دارندگان خودرو شاهين برمي آيد 
اين اس��ت كه هنوز گروه خودرو س��ازي س��ايپا 
نتوانسته رضايت مشتريان جديدترين خودرواش 
را جلب كند و اكثر دارندگان خودرو از خدماتي كه 
دريافت كرده اند، رضايت ندارند. به نظر مي رسد 
عالوه بر طراحي و توليد يك خودرو اس��تاندارد، 
خدمات پس از فروش هم مس��ئله مهمي اس��ت 
كه بايد خودروس��ازان به آن توج��ه كنند. البته 
در بازار انحصاري خودرو، مش��تريان بايد خود را 
با خودروس��از هماهنگ كنند و به هر شكلي كه 
خودروساز رفتار كند بايد آن را بپذيرد و تا زماني 
كه خودروسازان خيالشان از بابت انحصار راحت 

باشدآش همان است و كاسه همان. 

سه قلم محصول لبني كه در هفته هاي گذشته با 
كاهش قيمت صوري همراه شد، در خرده فروشي ها 
ناياب شده اس�ت. همچنين خبر هاي رسيده از 
بازار حاكي از آن است كه كاهش قيمت اين سه 
محصول به اقالم ديگر لبني افزوده شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسي هاي 
ميدان��ي نش��ان مي ده��د ك��ه عرضه س��ه قلم 
محصول لبني كه مشمول كاهش قيمت شدند، 
در فروش��گاه ها مش��هود اس��ت، اما در س��طح 
خرده فروش��ي، مغازه داران با كمبود اين سه قلم 

رو به رو هستند. 

بنابر اظهارات كارشناسان حوزه توزيع كاال، گرچه 
طي سال هاي اخير فروشگاه هاي زنجيره اي رشد 
مطلوبي داشتند، اما سهم آنها در توزيع محصوالت 
لبني 1۵درصد و سهم خرده فروشي ها در توزيع 
اين اقالم ۸۵درصد بود كه با اين وجود همراهي 
خرده فروش��ي ها در عرضه كاال براي دهك هاي 

محروم امري ضروري است. 
محمدرض��ا بني طبا، س��خنگوي انجمن صنايع 
لبني با اشاره به اينكه كارخانه هاي لبني مشكلي 
از حيث توليد ندارند، اظهار ك��رد: كارخانه هاي 
لبني تعهدات خود را در قبال توليد سه محصول 

لبني پنير يو اف 400 گرمي، شير نايلوني و ماست 
۲/۵ كيلويي ساده با نرخ مصوب انجام مي دهند و 

مشكل اصلي تنها در حوزه توزيع است. 
او افزود: مغازه داران به دليل كاهش سود عموماً 
رغبتي به توزيع اين كاالها ندارند، به همين خاطر 
با اتاق اصناف و اتحاديه هاي مرتبط به دنبال حل 
مشكل هستيم و تاكنون همكاري خوبي صورت 

گرفته است. 
بني طبا با اشاره به استمرار اين طرح تا پايان سال 
به شرط ثبات قيمت شيرخام بيان كرد: هم اكنون 
زمزمه ه��اي افزاي��ش قيمت ش��يرخام به گوش 

مي رس��د كه در صورت تحقق ام��كان ادامه اين 
طرح وجود ندارد. 

س��خنگوي انجمن صنايع لبني در پايان تصريح 
كرد: قيمت كنون��ي خريد هر كيلو ش��يرخام از 
دامداران 6 هزار و 400 تا 6 ه��زار و 600 تومان 
و قيمت ش��ير نايلوني 7هزار و 400 تومان است 
كه با اين وجود س��ود كارخانه هاي لبني بس��يار 
ناچيز است كه با افزايش قيمت خريد شيرخام از 
دامدار به 7 هزار ت��ا 7 هزار و ۵00 تومان، حداقل 
قيمت شير نايلوني ۸ هزار و ۵00 تا 9هزار تومان 

خواهد بود. 

کاهش قیمت 3 قلم کاالی لبنی به محصوالت دیگر افزوده شد!

شاهيندارهاناراضیاند
خدمات پس از فروش و فراخوان هاي گاه و بي گاه، صداي خريداران خودروی شاهين را درآورده است
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به بهانه بدهي حق تعطیلي تولید را ندارد
وزي�ر اقتص�اد در مكاتبه ب�ا وزير صم�ت تأكيد ك�رد، در صورت 
مواجه�ه ب�ا م�واردي ك�ه وص�ول مطالب�ات بانك ه�ا منج�ر به 
تعطيل�ي احتمال�ي واح�د تولي�دي فع�ال گردي�ده، جزئي�ات 
را ب�ه معاون�ت بان�ك و بيم�ه اي�ن وزارتخان�ه اع�الم كني�د. 
به گزارش تسنيم، سيداحسان خاندوزي در مكاتبه با وزير صمت اعالم كرد 
با توجه به دستورات اكيد مقام معظم رهبري در سنوات اخير مبني بر لزوم 
حمايت همه جانبه از توليد ملي و مانع زدايي به عنوان تكليف شرعي و قانوني 
و پيرو دستور رياست محترم جمهوري در سفر اخير به استان اردبيل مبني بر 
اينكه »هيچ بانكي در سراسر كشور نبايد واحدهاي توليدي را تعطيل يا نيمه 
تعطيل نمايد«، ضمن تأكيد بر الزام شبكه بانكي به »وصول مطالبات بدون 
ورود هرگونه خدشه به روند توليد و اشتغال كارگران واحدهاي توليدي«، 
خواهشمند است دستور فرماييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، با نظارت 
مستمر بر آخرين وضعيت فعاليت واحدهاي توليدي، در صورت مواجهه با 
مواردي كه وصول مطالبات بانك ها منجر به تعطيلي احتمال واحد توليدي 
فعال گرديده است، عالوه بر عمل به تكاليف مندرج در مواد 61 و 6۲ الحاقي 
به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي 
آن، مواردي را كه منجر به حصول نتيجه نشده است، به معاونت امور بانكي  ، 
بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

گزارش نمايند تا پيگيري هاي الزم حسب مورد صورت پذيرد. 

بحران انرژي آسیا وخیم تر مي شود
پديده جوي النينا كه معموالً زمستان سردتري را به همراه مي آورد، 
در راه اس�ت و انتظار مي رود بحران انرژي آس�يا را وخيم تر كند. 
به گزارش ايس��نا، پديده جوي النين��ا در اقيانوس آرام ظاهر ش��ده 
و ب��ه معناي دماي س��ردتر از حد معمول در نيمكره ش��مالي اس��ت 
كه باعث شده س��ازمان هاي هواشناس��ي منطقه اي درباره زمستان 
سرد هشدارهايي صادر كنند. چندين كش��ور و به خصوص چين كه 
مصرف كنن��ده انرژي بزرگي اس��ت، با افزايش قيمت هاي س��وخت، 
كمبود برق يا محدوديت عرضه براي صنايع سنگين دست و پنجه نرم 
مي كنند. قيمت هاي زغال سنگ و گاز طبيعي باالتر رفته و زمستان 
 س��ردتر به تقاضا براي گرمايش اضافه كرده و باعث افزايش بيش��تر 

قيمت ها مي شود. 
طبق اعالم مركز هواشناس��ي ملي چي��ن، دما اوايل هفته گذش��ته 
در اكثر مناطق ش��رق اين كش��ور كاهش يافت و در ح��ال حاضر در 
بعضي مناطق ش��مالي س��ردتر از حد معمول اس��ت. اس��تان هايي 
شامل هيلونگ جيانگ و شنكس��ي فصل گرمايش زمستان را حدود 
13تا 14روز زودتر از س��ال هاي گذش��ته آغاز كردند. سيس��تم هاي 
تحت كنترل دولت ه��اي محلي كه معموالً با زغال س��نگ يا گاز كار 
مي كنند، براي گرم كردن خانه هاي مس��كوني در بسياري از مناطق 
به كار افتاده اند. دكتر ژي شيفي، استاد علوم جوي در دانشگاه علوم و 
فناوري اطالعات نانجينگ مي گويد، شرايط جوي نامساعد در نتيجه 
گرمايش جهاني ممكن است به كرات بيشتري اتفاق بيفتد. موج هاي 
هواي سرد ممكن است به كاهش بيشتر دما منجر شود، اما هواي گرم 
غيرمعمول هم ممكن است، مشاهده شود. طبق گزارش خبرگزاري 
 ش��ينهوا، اين مركز اقليمي انتظار دارد چين ماه جاري وارد ش��رايط 

النينا شود. 
براس��اس گزارش بلومبرگ، دكتر ت��اد كرافورد، مدير هواشناس��ي 
ش��ركت اتمس��فريك جي۲ مي گويد: ع��الوه بر پديده ج��وي النينا 
 عوامل ديگري وجود دارند كه مي توانند روي هواي زمستاني منطقه 

تأثير بگذارند. 

 کاهش تولید 500 هزار خودروي رنو 
با بحران جهاني تراشه

ش�ركت خودروس�ازي رن�و اع�الم ك�رد ب�ه عل�ت بح�ران 
جهان�ي تراش�ه تولي�د خ�ود را در س�ال ج�اري مي�الدي ب�ه 
مي�زان ۵۰۰ ه�زار دس�تگاه كاه�ش خواه�د داد ك�ه بي�ش از 
دو براب�ر پيش بين�ي قبل�ي اي�ن ش�ركت محس�وب مي ش�ود. 
به گ��زارش رويترز، اين خودروس��از فرانس��وي اوايل ماه س��پتامبر 
پيش بيني كرده ب��ود كه كاهش توليد اين ش��ركت ب��ه حدود ۲۲0 
هزار دس��تگاه خواهد رس��يد. به گفته كلوتاليد دلبوس، مدير مالي 
رنو، احتماالً ب��ا پايان محدوديت ه��اي كرونايي در مال��زي كه مركز 
توليد جهاني تراش��ه محس��وب مي ش��ود، اين بحران تا آخر س��ال 
 ۲0۲1 كمي فروكش خواهد كرد، اما اين كمبود تا پايان ۲0۲۲ ادامه 

خواهد داشت. 

سقوط ادامه دار ارزش پول تركيه
  ارزش لیر به پایین ترین میزان 

در تاریخ خود رسید
باالگرفتن تنش سياسي بين تركيه و فضاي بين الملل باعث شد در 
معامالت اخير شاهد ريزش بيشتر لير تركيه در بازار ارز جهاني باشيم. 
به گزارش فارس، به نقل از رويترز، پس از آنك��ه رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه، دستور اخراج 10 س��فير خارجي از جمله سفير 
امريكا را صادر كرد، در معامالت اوليه، ارزش لير 1/6درصد ريخت و به 

پايين ترين سطح خود در تاريخ معامالت رسيد. 
هفته پيش هم هفته خوبي براي لير نبود، چراكه بانك مركزي اين كشور 
نيز نرخ بهره آن را كاهش داد كه باعث ش��د دوباره ارزش لير پايين تر 
بيايد. بسياري از نمايندگان مجلس تركيه و كارشناسان اقتصادي اين 
اقدام بانك مركزي را اقدامي بي مالحظه و عاري از مسئوليت و در عين 
حال يك شوك عنوان كردند. ارزش لير هم اكنون به 9/7۸لير در برابر 
دالر رسيده و از ابتداي سال جاري تاكنون هم ۲4درصد ارزش خود را از 
دست داده است. كارشناس مؤسسه بلوبي مي گويد:  من نگران بازارهاي 
مالي تركيه هستم به طور قطع شاهد فشار سنگين فروش لير در بازار 
تركيه خواهيم بود. وي تأكيد كرد: همه م��ا مي دانيم رئيس كل بانك 
مركزي تركيه هيچ الزامي براي باال بردن نرخ بهره حس نمي كند و تنها 
راه مقابله با شرايط كنوني خرج كردن ذخاير ارز خارجي است كه بانك 
مركزي تركيه فعاًل ندارد. اردوغان روز گذش��ته به وزارت امور خارجه 
تركيه دس��تور داده بود به خاطر آنكه 10 س��فير خارجي درخواست 
آزادي عثمان كاواال يك تاجر را كه از س��وي دولت دستگير شده و در 
زندان به س��ر مي برد ارائه داده اند تا آنها را به عنوان عنصر نامطلوب از 

آنكارا اخراج كند. 

پایان سال آبی با 39درصد کم بارشی
 بارش نرمال و متوسط در مساحت كشور در دهه گذشته حدود 2۳۵ميليمتر بود 

كه در سال زراعي اخير 1۴۳ميليمتر در واحد سطح دريافت شد كه كم بارشي شديدي را تجربه كرديم

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,300-43,760توريستي ورفاهي آبادگران ايران
23,1701,090البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
420-8,470سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

700-17,990آلومينيوم ايران 
16,550780آلومراد

1,420-21,190كاشي  الوند
146-2,779داروسازي  امين 

1,060-30,500معدني  امالح  ايران 
550-11,150آسان پرداخت پرشين

750-14,370سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,620-30,850آبسال 

72-1,742بيمه آسيا
320-10,310سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

70-5,160سرمايه گذاري پرديس
49-940صنايع  آذرآب 

113-2,483سايپاآذين 
1,920-36,510معادن  بافق 

380-26,870مس  شهيدباهنر
2,2895بيمه البرز

163-3,731سرمايه گذاري بوعلي 
440-8,400باما

200-8,360سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1,080-22,040گروه  صنعتي  بارز

81-1,553بهساز كاشانه تهران
4,150-79,020نهادهاي مالي بورس انرژي
87,3204,150سايراشخاص بورس انرژي

2,670-50,890بهنوش  ايران 
74-1,613گروه بهمن 

1,6190سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
60-5,310بانك خاورميانه

43-1,120بيمه ملت
440-8,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

2,430-68,550پتروشيمي بوعلي سينا
2,350-44,800گروه صنعتي بوتان 

115-2,196بانك پارسيان 
220-13,880بانك پاسارگاد

1,060-20,210پست بانك ايران
88-1,840بانك صادرات ايران

98-1,881بين المللي توسعه ساختمان
90-1,833بانك تجارت

260-6,200بيمه ما
470-9,010چرخشگر

152-2,899توليدي چدن سازان
210-27,500معدني وصنعتي چادرملو

290-5,880سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
220-4,185كمباين  سازي  ايران 

4,980-94,660كربن  ايران 
610-25,870داروسازي  ابوريحان 

310-14,170داده پردازي ايران 
50-14,220البرزدارو

600-11,530داروسازي زاگرس فارمد پارس
970-30,360داروپخش  )هلدينگ 

24,48040شيمي  داروئي  داروپخش 
810-15,430داروسازي  فارابي 

670-12,830داروسازي  جابرابن حيان 
188-3,586داروسازي  كوثر

1,600-30,430دارويي  لقمان 
320-20,610دوده  صنعتي  پارس 

1,190-22,900داروسازي  اسوه 
1,560-29,730كارخانجات داروپخش 

1,110-21,150درخشان  تهران 
1,100-36,500دارويي  رازك 
370-15,500سبحان دارو

590-18,500داروسازي  سينا
290-18,660گروه دارويي سبحان

840-21,340سرمايه گذاري دارويي تامين
250-4,840داروسازي زهراوي 

5,390100تجارت الكترونيك پارسيان
3,5470بيمه اتكايي امين
2,470-47,020داروسازي  اكسير
90-17,000فوالد آلياژي ايران

510-24,550فوالد اميركبيركاشان
320-6,210فيبر ايران 

1,280-24,450فوالد خراسان
280-15,850فوالد خوزستان
80-16,050فوالد خوزستان

640-12,330فنرسازي زر
120-10,870فوالد مباركه اصفهان

360-6,940فروسيليس  ايران 
1,510-28,760فرآوري موادمعدني ايران 

1,410-26,960غلتك سازان سپاهان
190-34,200پارس فوالد سبزوار

1,390-27,180فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
25,150250پديده شيمي قرن

340-6,610گروه صنايع بهشهرايران 
159-3,029گلوكوزان 

170-15,190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
91,760650قنداصفهان 

1,120-28,320كارخانجات  قند قزوين 
96-1,900قطعات  اتومبيل  ايران 

14,720700شهد
20,920220قند لرستان 

10,360-196,930گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
1,290-24,540قند مرودشت 

1,390-34,250قند نيشابور
740-21,730معدني و صنعتي گل گهر

111-2,114بيسكويت  گرجي 
97-2,003گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

300-8,440فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
128-2,436قند ثابت  خراسان 

1,430-39,700گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
240-6,690گلتاش 

187-3,556حمل و نقل بين المللي خليج فارس
120-22,800حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

150-8,540شركت ارتباطات سيار ايران
260-4,940حفاري شمال

680-13,060حمل ونقل توكا
190-8,360داده گسترعصرنوين-هاي وب

200-12,840ايران ارقام 
320-6,420سرمايه گذاري اعتبار ايران

4-1,672ايران  خودرو
228-4,340سرمايه گذاري خوارزمي

21,1101,000كمك فنرايندامين 
64-4,380خدمات انفورماتيك 

200-10,080بيمه پارسيان
151-3,022گروه پتروشيمي س. ايرانيان

1,490-28,420ايران دارو
250-5,070جام دارو

7,190-136,650صنايع جوشكاب يزد
3,950-111,020پلي پروپيلن جم - جم پيلن

34,1701,620بورس كاالي ايران
1,450-27,620كابل  البرز

158-3,019گروه صنايع كاغذ پارس
580-26,500صنايع خاك چيني ايران 

7,140-135,680خوراك  دام  پارس 
7,830250فنرسازي خاور

30-2,020كارخانجات توليدي شهيد قندي
7,170-136,380پارس  خزر

176-3,360كاشي  وسراميك  حافظ 
1,130-22,760سيمان خوزستان

710-13,570الكتريك  خودرو شرق 
1,010-19,250كيميدارو

450-9,680لبنيات  كالبر
30-18,130توسعه معدني و صنعتي صبانور
510-16,000سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

5,080-96,640كاشي  پارس 
2,83142بانك  كارآفرين 

270-5,130ايركا پارت صنعت
910-44,400صنعت غذايي كورش

5,300-100,800پتروشيمي خراسان
29-2,870كارتن  ايران 

520-9,980كاشي  سعدي 
680-13,140كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

580-17,300كالسيمين 
610-11,740صنايع كاغذسازي كاوه 

1,070-25,810آريان كيميا تك
810-15,530فوالد كاوه جنوب كيش

300-13,720توليدي فوالد سپيد فراب كوير
890-17,070الميران 

ايرنا
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  گزارش  یک


