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بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای 

ارز
به بانک ملی، جزئیات و ضوابط 
اجرایــی انتشــار اوراق گواهی 

ارزی را اعالم کرد. 
طبق اعالم بانک مرکزی  خریداران اوراق ارزی 
درصورتی کــه در زمان سررســید این اوراق 
در بهمن مــاه بخواهنــد دالر دریافت کنند، 
باید 7درصــد حق الوکاله پرداخــت کنند. به 
گزارش همشهری، به دنبال افزایش نوسان های 
قیمت ارز، بانک مرکــزی از ابزار مالی جدیدی 
رونمایی کرده است که می تواند مورد استفاده 
سرمایه گذاران بازار ارز قرار بگیرد؛ با این حال 
مشخص نیست با توجه به شــروطی که برای 
تسویه این اوراق درنظر گرفته شده، این اوراق با 

استقبال سرمایه گذاران مواجه شود. 
هفته قبل از ابتکار بانک مرکزی در زمینه انتشار 
اوراق گواهی ســکه نیز اســتقبال نشد. بانک 
مرکزی در تالش اســت تا از طریق انتشار این 
اوراق تقاضا های خردی را که از شــهریور ماه 
به بازار ارز سرازیر شــده اند، جذب خود کند تا 
از طریق کنترل تقاضا در بازار ارز از رشد بیشتر 

قیمت دالر جلوگیری کند.
 این اقدامات بعد از آن شــروع شده که آمارها 
نشان می دهد، سرعت رشد سپرده های دیداری 
افزایش یافته و بخشی از این نقدینگی، رهسپار 

بازار طال و ارز شده است. 
برهمین اســاس، روز گذشــته بانک مرکزی 
جزئیات اجرایی انتشار این اوراق و نحوه خرید 

آن را اعالم کرد.

 نحوه خرید اوراق ارزی
متقاضیان خرید اوراق ارزی می توانند با مراجعه 
به شعب ارزی بانک ملی، این اوراق را بخرند. هر 
خریدار می تواند حداقل معادل ریالی هزار دالر 
و حداکثر 4هزار دالر خریــداری کند و ارزش 
هر برگ از این اوراق، معــادل ریالی 100دالر 

آمریکاست.
قیمــت ایــن اوراق برمبنای قیمــت دالر در 
بازار توافقی ارز در بازار متشــکل ارزی تعیین 
می شــود؛ هم اکنون قیمت هر دالر آمریکا در 
بازار توافقی در حدود 33هزار و400تومان بوده 
و قرار است این اوراق را بانک ملی از روز شنبه 
عرضه  کند. خریداران باید بابت خرید هر برگ 
از این اوراق که معادل 100دالر آمریکاســت، 
رقمی در حدود 3میلیــون  و340هزار تومان 

پرداخت کنند.
بانک مرکزی سررســید این اوراق را 25بهمن 
ماه امســال تعیین کرده اســت؛ یعنی  این که 
خریداران فقط تا این تاریخ می توانند مالکیت 
این اوراق را در اختیار داشته باشند و بعد از آن 
باید با مراجعه به بانک، ایــن اوراق را به صورت 

ارزی یا ریالی تسویه کنند.
قیمت تسویه این اوراق در زمان سررسید هم، 
همان قیمت پایانی دالر در بازار توافقی ارز در 

روز قبل از تسویه در نظر گرفته شده است.
این اوراق تا قبل از سررسید شان قابل بازخرید 
هســتند و هر زمان که خریدار، این اوراق را به 
شعب بانک ملی ارائه کند، می تواند آن را با نرخ 
پایانی روز قبل دالر در بازار توافقی بازار متشکل 

ارزی بازخرید کنند.  با این حال طبق اعالم بانک 
مرکزی، این اوراق امکان معامالت ثانویه ندارند، 
به این معنا کــه خریــداران نمی توانند اوراق 
خریداری شده را به شخص دیگری بفروشند؛ 

زیرا این اوراق با نام است.

نکات اصلی تسویه اوراق
بانک مرکــزی اعالم کــرده؛ خریــداران این 
اوراق در زمان سررســید به 2روش می توانند 
این اوراق را بازخرید و وجــه اوراق را دریافت 
کننــد. در روش اول خریــداران می توانند با 
پرداخت حق الوکاله بانک مرکزی اســکناس 
ارزی دریافت کننــد و در روش دوم می توانند 
بدون پرداخت حق الوکاله این اوراق را به صورت 
ریالی تســویه کنند؛ به معنای ایــن که معادل 
ارزش ریالی این اوراق که به قیمت روز دالر بر 
 مبنای بازار توافقی تعیین می شود، وجه ریالی 

دریافت کنند.
نکته قابل توجه در مورد تسویه ارزی این اوراق 
مبلغ تعیین شــده برای حق الوکاله اســت که 
بانک مرکزی آن را بــرای 3ماه 7درصد تعیین 
کرده که به نظر می رســد درصد باالیی است و 
نشــان می دهد هدف اصلی بانک مرکزی این 
اســت که هزینه تســویه ارزی این اوراق را به 
قدری باال ببرد که برای خریداران، تسویه ارزی 
 یا دریافت اســکناس دالر به جای ریال نفعی

 نداشته باشد. 
با ایــن روش، متقاضیان مجبور می شــوند در 
زمان سررســید به جای دریافــت دالر معادل 

ریالــی اوراق را دریافت کننــد. پرداخت مبلغ 
7درصد به عنوان حق الوکاله این اوراق، بستگی 
زیادی به میزان ســودی که خریداران در دوره 
3ماهه کسب می کنند دارد. چنانچه میزان سود 
آنها بیش از نرخ حق الوکاله باشــد تسویه ارزی 
این اوراق بــه نفع خریداران اســت و چنانچه 
میزان ســود خریداران کمتر از این نرخ باشد، 
تسویه ارزی این اوراق به نفع خریداران نیست. 
در چنین شــرایطی حتی بیم آن می رود که با 
افزایش عرضه ارز در بــازار توافقی، در روز های 
پایانی قبــل از سررســید و در نتیجه کاهش 
قیمت دالر در بازار توافقی، سود سرمایه گذاران 
از دست برود و تســویه ارزی این اوراق به نفع 

خریداران نباشد.
به غیر از باال بودن نــرخ حق الوکاله این اوراق، 
باید توجه کرد قیمت ایــن اوراق بر مبنای نرخ 
بازار توافقی تعیین می شود. روند معامالت در 
این بازار نشان می دهد که نوسان های این بازار 
چندان تناسبی با نوســان های قیمت دالر در 
بازار آزاد ندارد و عمومــا به دلیل تغییراتی که 
در میزان عرضه ارز انجام می شــود نوسان های 
آن محدود است؛ بنابراین خریداران نمی توانند 
با خرید این اوراق متناســب با نوسان های بازار 
آزاد سود کنند.  بر این اساس به نظر می رسد این 
اوراق در جذب سرمایه گذاران با چالش مواجه 
باشد، مگر اینکه ســرمایه گذاران به این نتیجه 
برسند که میزان رشد قیمت ارز در بازار توافقی 
به قدری خواهد بود که دست کم نرخ حق الوکاله 

آنها را پوشش دهد.

چگونه در بازار کاغذی، دالر بخریم
 متقاضیان دریافت ارز باید در زمان سررسید اوراق ارزی 7درصد حق الوکاله پرداخت کنند

مرکز آمار، روند تولید مواد پروتئینی را زیر ذره بین برد

کاهش عرضه گوشت قرمز و سفید در مهر ماه
مرکز آمار از کاهش عرضه گوشت قرمز و سفید به بازار 

گزارش
در مهر امسال خبر داد و اعالم کرد: در نخستین ماه 
از فصل پاییز امســال مقدار عرضه گوشت طیور در 
کشتارگاه های رسمی نسبت به شهریور سال جاری 11درصد کاهش 
داشــته و مقدار عرضه گوشت قرمز در کشــتارگاه های رسمی هم 

6درصد افت کرده است.
به گزارش همشهری، در مهر امسال گوشــت ماکیان شامل مرغ و 
خروس با 129هزار و 697تن، سهم 98/3درصد از وزن کل گوشت 
طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده و باقی آن گوشت بوقلمون 
با 1274تن، شترمرغ 117تن و سایر انواع طیور با 803تن بوده است.

این گزارش نشان می دهد میزان گوشت طیور عرضه شده به بازار در 
مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته 19درصد کم شده؛ به نحوی 
که گوشت مرغ و خروس 19درصد، بوقلمون 38درصد، بلدرچین 
48درصد و سایر انواع طیور 30درصد کاهش و شترمرغ 29 درصد 

افزایش داشته است.
میزان گوشت کشتار طیور عرضه شده در مهرماه امسال پایین ترین 
میزان در یک ســال اخیر بوده و البته انتظار مــی رود در ماه های 

باقیمانده ســال با افزایش روند جوجه ریزی در مرغداری ها، میزان 
عرضه گوشت سفید جهش یابد تا قیمت، متعادل باقی بماند.

حمایت از تولید مرغ
دولت تصمیم دارد از کانال بانک کشاورزی برنامه ویژه ای را با هدف 
احیا و توســعه مرغ الین نژاد آرین را به اجرا گذارد که تسهیالتی 
با نرخ 6درصدی به مرغداران و زنجیــره تولیدکنندگان مرغ الین 
آرین پرداخت می شــود. براســاس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، 
بانک کشــاورزی با هدف حمایت از خودکفایــی در زنجیره تولید 
مرغ، از ابتدای ســال 1401 تا نیمه آبان ماه بالغ بر 1966 میلیارد 
ریال تسهیالت برای احیای نژاد آرین به بیش از 66مزرعه پرورش 
مرغ الین آرین شامل نیمچه گوشــتی، مادر گوشتی و مرغ اجداد 
پرداخت کرده اســت. این گزارش می افزاید: فناوری دستیابی به 
مرغ الین، بسیار پیشــرفته و راهبردی است و امروز در جهان تنها 
8 کشــور ازجمله ایران از توانایی فنی و علمی الزم برای تولید این 
مرغ ها برخوردار هســتند و توانایی حفظ و تکثیــر آن را با رعایت 
استراتژی های غذایی دارند. توانایی تولید مرغ الین به اندازه ای مهم 

است که می تواند یک کشور را به تأمین کننده گوشت مرغ زنجیره 
صنعتی دنیا تبدیل و در زمینه گوشت مرغ از سایر کشورها بی نیاز 
کند. البته صندوق بیمه کشاورزی نیز در حمایت از تولیدکنندگان 
مرغ الین آریــن، در بیمه های پایه و تکمیلی، حــق بیمه بابت هر 
قطعه جوجه یک روزه سویه آرین را با احتساب 50درصد تخفیف 

محاسبه می کند.

روند تولید گوشت قرمز
جدید ترین گزارش مرکز آمار نشــان می دهد در مهر امسال عرضه 
گوشت قرمز به 54.5هزار تن رسیده که سهم گوشت گاو و گوساله 
بیش از ســایر انواع دام بوده است. براســاس نتایج این آمارگیری، 
گوشت گاو و گوســاله با 25هزار و 151تن، 46/2درصد از وزن کل 
گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است و سهم گوشت 
گوســفند و بره با 24هزار و 464تن، بز و بزغاله با 3868 تن و سایر 
انواع دام با 972تن، به ترتیب 44/9درصد، 7/1درصد و 1/8درصد 

برآورد شده است.
این گزارش نشان می دهد در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته 
میزان عرضه گوشت قرمز 4درصد افزایش داشته؛ به نحوی که برای 
گوسفند و بره 18درصد، برای بز و بزغاله 12درصد، برای گاومیش و 
بچه گاومیش 10درصد و برای شتر و بچه شتر 5درصد افزایش و برای 
گاو و گوساله 8درصد کاهش داشته است. با این حال مقدار عرضه 
گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در مهر 1401 نسبت به 

ماه قبل )شهریور( در حدود 6درصد کاهش داشته است.

جزر و مد حمل ونقل دریایی
آمارهــای مربوط بــه فعالیت بنــادر در 7ماه امســال، از 
رشــد 2درصدی عملیات تخلیه و بارگیــری فله و افزایش 
10درصدی عملیات کانتینری حکایت دارد. جالب اینجاست 
که طبق آمار گمرک، حجم تجــارت خارجی در همین بازه 

زمانی به شدت کاهشی بوده است.
به گزارش همشهری، آنگونه که از آمارهای رسمی گمرک 
ایــران برمی آید، در 7ماه امســال حجم تجــارت خارجی 
17.6درصد کاهش پیدا کرده اســت. اختــالف این آمار با 
عملکرد بنادر از یک ســو می تواند نشان دهنده تحوالتی در 
مبادی و مقاصد تجارت خارجی و انتقال بار تجاری از سایر 
حوزه های حمل ونقلی به سمت حمل ونقل دریایی باشد و از 
سوی دیگر، این فرضیه را تقویت می کند که با وجود افزایش 
ورودی بار به محوطه های بنــدری و بارگیری یا تخلیه آنها، 
بخش قابل توجهی از این محموله ها هنوز از گمرک ترخیص 

نشده و در انبارها مانده است.

نبض عملیات بندری
بررســی عملکرد حمل ونقل دریایی ایران در 7ماه امســال 
حاکی از این اســت که در بخش تخلیــه و بارگیری بنادر 
تجاری رشد 2درصدی و در بخش عملیات کانتینری بنادر 
رشد 10درصدی محقق شده است. از نکات جالب این آمار 
عملکرد، تعداد مسافران دریایی کشور در این بازه زمانی است 
که با رشد 75درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
8.4میلیون نفر رسیده است. البته این رقم عجیب، حاصل 
نوع تعریف مسافر دریایی در سازمان بنادر است و مفهوم آن 

با مسافران هوایی، ریلی و زمینی تفاوت دارد.

تحوالت بار فله
جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری نشان می دهد 
میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در 7ماه 
امسال معادل 88میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته )86میلیون تن( 2درصد افزایش داشته 
است. با بررســی روند 10ســاله عملیات تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری مشخص می شود که بیشترین میزان عملیات 
تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در 7ماه سال1396 و به میزان 
92میلیون تن ثبت شده و عملکرد امسال همچنان 4.4درصد 
از رکورد ســال1396 کمتر اســت. به گزارش همشهری، 
آمارهای گمرک ایران در 7ماه امسال نشان می دهد مبادالت 
بازرگاني کشورمان با شرکای تجاری معادل 81میلیون و30 
هزار تن بوده و آمار بنادر و دریانوردی در همین بازه زمانی 

حدود 7میلیون تن بیشتر است.

تغییرات عملیات کانتینری بنادر
بررسی آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حوزه 
عملیات کانتینری بنادر از بهبود نســبی عملکرد این حوزه 
نسبت به ســال قبل حکایت دارد. طبق این آمارها، میزان 
عملیات کانتینری بنادر در 7ماه امسال یک میلیون و310هزار 
 TWENTY FOOT EQUIVALENT معــادل( TEU
UNIT به عنوان واحد شماره کانتینر( بوده است. این میزان 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته یعنی یک میلیون 
و 195هزار TEU بالغ  بر 10درصد افزایش داشــته اســت. 
براساس آمارهای ســازمان بنادر و با بررسی روند 10ساله 
عملیات کانتینری بنادر تجاری کشور مشخص می شود که 
بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در 7ماه سال1396 
و به میزان یک میلیون و795هزار TEU ثبت شده که عملکرد 
 TEU امسال بنادر نسبت به این رکورد ثبت شده، 485هزار

معادل 27درصد کمتر است.

احوال مسافران دریایی
در ایران، مسافرت دریایی آنگونه رواج ندارد که مثال تعداد 
مسافران این حوزه معادل نیمی از کل مسافران حوزه ریلی 
باشد. طبق اعالم راه آهن، در 7ماه امسال 16.7میلیون نفر 
مسافر با حمل ونقل ریلی جابه جا شده اند و آمارهای سازمان 
بنادر هم تعداد جابه جایی مســافران دریایی در همین بازه 
زمانی را 8.4میلیون نفر اعالم کرده است. این در حالی است 
که ایران به اقتصاد دریا محور که به ایجاد کانون های جمعیتی 
در سواحل منجر شود، توجهی نشده و کشتی های مسافربری 
یا تفریحی با ظرفیت باال وجود ندارد که حمل و نقل دریایی 
در بــازه زمانی 7ماه بتوانــد 8.4میلیون نفر مســافر یعنی 
معادل نیمی از کل عملکرد مسافر حمل ونقل ریلی، مسافر 
جابه جا کنند. براساس آمارهای سازمان بنادر و طبق تعریف 
مسافر دریایی در این سازمان، عملکرد بنادر کشور در 7ماه 
سال جاری در بخش جابه جایی مسافر )ورودی- خروجی( 
8.4میلیون نفر بوده اســت که در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته یعنی 4.8میلیون نفر معادل 75درصد افزایش 
نشان می دهد. با بررســی روند 10ساله عملیات جابه جایی 
مسافر در بنادر کشور، مشخص می شود که بیشترین میزان 
عملیات جابه جایی مسافر مربوط به 7ماهه 1398 به میزان 
11میلیون نفر بوده و عملکرد فعلی 2.6میلیون نفر معادل 
23.6درصد کمتر از این رکورد است. به نظر می رسد از منظر 
سازمان بنادر، همه کسانی که با هر هدفی وارد کشتی یا از 
آن خارج می شوند، مسافر محسوب می شوند و این تعریف 
شــامل حال تردد خدمه کشــتی های داخلی و به خصوص 
102هزار نفر شاغل در شناورهای ماهیگیری و باری تحت 

پرچم ایران نیز می شود. 

آب را نجات دهید
ایران در منطقه ای کم باران و به نسبت 
گــرم واقع شــده و ســرزمین کم آبی 
محسوب می شود. ابتکاری نظیر قنات 
نیز بر همین اصل تأکید دارد که در این 
ســرزمین کم آب، باید از منابع موجود 
بهترین اســتفاده را برد؛ آن هم با بیشــترین بهره وری. در 
شــرایط فعلی نیز حال و احوال منابع آبی کشــور مساعد 
نیست و باید تمهیداتی برای نجات آب اندیشید. علی اکبر 
محرابیان، وزیر نیرو، به عنوان مســئولی که قاعدتاً بیش از 
هر مسئول و کارشناســی در جریان شرایط آبی کشور قرار 
دارد، می گوید: در شرایط موجود به ویژه در تهران وضعیت 
ســختی به لحاظ آبی داریم و امیدواریم با همکاری مردم 
وضع موجود را مدیریت کنیم. او در حاشــیه جلسه هیات 
دولت درباره وضعیت آبی و بارندگــی، ابراز امیدواری کرد 
در آینده شاهد بارش بهتری باشــیم و وضعیت سدها بهتر 
شود، ولی در شرایط موجود به خصوص در تهران وضعیت 
سختی به لحاظ آبی داریم و از مردم تقاضا داریم با مدیریت 
خوبی که دارند، کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید. محرابیان 
تجربه موفق همکاری و مدیریت مردم در حوزه برق را یادآور 
شده که باعث شد تابستان را بدون خاموشی در کشور پشت 
ســر بگذاریم و ابراز امیدواری کرده است در حوزه آب هم 
همین طور باشد، چراکه وقتی مسئوالن می گویند شرایط 
سخت اســت، مردم بهتر می دانند و خودشــان به صورت 
خودکار مدیریت می کنند. بدون تعارف، اگر خللی در بحث 
آب ایجاد شود، فشار آن بیشتر به روزمرگی مردم یا آینده 
آن ها وارد خواهد شد و برای نجات آن نیز مؤثرترین ارکان، 

خود مردم هستند.

عوارض موقت برصادرات پیاز و گوجه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامــه ای به گمرک، برای 
صادرات 3محصول کشــاورزی صیفی شامل سیب زمینی، 
گوجه فرنگی و پیاز به طور موقت عوارض صادراتی تعیین کرد. 
این اقدام وزارت صمت در پی افزایش قیمت این محصوالت 
در بازار داخلی و درخواســت وزارت جهادکشاورزی به عنوان 
متولی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با هدف کاهش صرفه 
اقتصادی صادرات این محصوالت انجام گرفت. براساس این 
ابالغیه، صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی غیرگلخانه ای و 
پیاز از تاریخ 22آبان تا پایان آذرماه به ترتیب مشمول عوارض 
70، 100و 120درصدی می شود. به گزارش همشهری، قیمت 
بعضی محصوالت فرنگی و جالیزی به ویژه پیاز و گوجه فرنگی 
در هفته های اخیر تا 100درصد افزایش یافت و این افزایش 
قیمت به اعتقاد کارشناسان این حوزه ناشی از صادرات بی رویه 
این محصوالت به ویژه پیاز به خارج از کشــور بود. از ابتدای 
آبان نوســان قیمت این دو محصول افزایش یافت به طوری 
که گوجه از 12تا 16هزار تومان به 25تا 30هزار تومان رسید 
و پیاز 8تا 12هزار تومانی هم تا 24هــزار تومان افزایش نرخ 
پیدا کرد. کارشناســان بازار، گرانی گوجه را مقطعی و ناشی 
از بارندگی های اخیر عنوان کردند اما در زمینه پیاز این اتفاق 
نظر وجود داشت که صادرات، ریشه اصلی گرانی در بازار است. 
نایب رئیس اتحادیه بارفروشان میادین میوه و تره بار تهران در 
گفت وگو با همشهری از خرید کل محصول پیاز کشور توسط 
تجار پاکستان و عراق در حجم وسیع و ترکمنستان و ارمنستان 
در ابعاد کوچک تر خبر داد که با توجه به ســود بیشتر برای 
پیازکاران باعث شــد عرضه این محصول در بازارها و میادین 
سطح کشور به شــدت کاهش و قیمت آن در میدان تهران تا 
17هزار تومان افزایش یابد. با وضــع این عوارض که از هفته 
جاری اجرایی شد عرضه پیاز در بازارهای داخلی افزایش یافته 

و قیمت این محصول درحال رسیدن به تعادل است.

اشتغال یا تورم؟
خبر: ایرج دریــا لعل، رئیس امــور هماهنگی و 
تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت 
به دنبال بهبود اشتغال و تخصیص منابع الزم با اتکا 
به منابع غیرتورمی است. او اذعان کرده میانگین 
تحقق درآمدهای دولت در 7ماه امسال 75درصد 
و صرفا در حــد پرداخت حقــوق و هزینه های 
اجتناب ناپذیر دولت بوده و امکان تخصیص به تمام 
ردیف های مندرج در قانون ازجمله بودجه اشتغال 
نبوده است. این مقام سازمان برنامه و بودجه تأکید 
می کند: تاکنون برای تأمین هزینه های جاری به 
سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرفته 
است؛ هرچند اشتغال اولویت اصلی دولت است؛ 
اما این دولت معتقد اســت منابع ایجاد اشتغال 

نباید از طرق تورم زا تأمین شود.
نقد: گفته های این مقام مســئول نشان می دهد 
مجلس و دولت باید بین اشتغال و تورم، در شرایط 
تنگنای شــدید منابع بودجه، یکــی را انتخاب 
کنند زیرا پولی برای اختصاص بیشــتر نیست و 
اگر مجلس اصرار بر تزریق بودجه اشتغال داشته 
باشد، دولت در پرداخت حقوق به کارکنان دچار 
مشکل شــده و به قرض گرفتن از بانک مرکزی 
ناچار می شود. با این حساب نمایندگان باید قید 
بودجه اشتغال در سال جاری را بزنند و در جریان 
بررسی الیحه بودجه سال آینده هم دقت کنند تا 
بودجه ای دقیق را مصوب کنند که کسری بودجه 
نداشته باشد. از سوی دیگر سخن سازمان برنامه 
و بودجه را باید شنید زیرا وقتی بودجه ای نباشد، 

برنامه نوشتن بی حاصل خواهد بود.

چهره روز

خبر

نقد خبر

حمل و نقل

عملیات 7ماهه بنادر تجاری
تخلیه و بارگیری بار

88.000.000تن
 تغییر: 2درصد

جابه جایی مسافر
8.400.000نفر
تغییر: 75درصد

عملیات کانتینری
1.310.000TEU
 تغییر: 10درصد
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