
با اينكه قيمت مسكن نس�بت به بهمن ماه سال 
گذشته دو برابر ش�ده، وام مسكن نسبت به آن 
زمان تغيي�ري نك�رده و زوج ها بس�ته به مكان 
سكونت براي دريافت وام مس�كن به عالوه وام 
جعاله بايد از ۱۰ تا ۱۴ ميليون تومان هزينه كنند 
كه اين مبلغ نسبت به هفته قبل ثابت مانده، اما 
نسبت به بهمن سال گذشته كاهش يافته است. 
به گزارش ايس��نا، در حال حاضر قيمت هر ورق از 
اوراق تس��هيالت بانك مس��كن از حدود ۵۴ هزار 
تومان تا ۶۳ هزار تومان ش��ناور است. در معامالت 
فرا بورس ايران نيز هر ورق از اوراق امتياز تسهيالت 
مس��كن مهر م��اه ۱۳۹۵ بانك مس��كن ۵۴ هزار و 
۵۰۰ تومان است. همچنين قيمت هر ورق از اوراق 
تسهيالت مسكن بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به هر ورق 
۵۳ هزار تومان مي رسد.  عالوه بر اين، قيمت هر ورق 
از تسه فروردين ۱۳۹۶ معادل ۵۶ هزار تومان است و 
تسه ارديبهشت امسال نيز به ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
مي رسد.  در اين روزها قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
نوسانات زيادي را شاهد نيس��ت و با توجه به ركود 
نسبي و رشد قيمت در بازار مسكن از اين تسهيالت 
با افت قيمت نسبت به اوايل سال جاري مواجه شده 
است، اما همچنان خانه دار شدن با كمك اين وام ها 

به راحتي ممكن نيست. 
با گذري به بنگاه هاي امالك در سطح استان تهران 
و مقايسه قيمت مسكن در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ با 
بهمن ماه امسال و همچنين مقايسه آمار قيمت ها 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه قيمت مسكن دو برابر 
شده، ولي مقدار وام مسكن تغييري نكرده است. اين 
موضوع توان خريد را براي طبقات متوسط و متوسط 
رو به پايين كم كرده اس��ت؛ هر چند كه هزينه وام 
مسكن مقداري نسبت به آن زمان كاهش يافته، ولي 

افزايش قيمت مسكن نس��بت به كاهش هزينه وام 
مسكن اصاًل قابل قياس نيست. 

با توجه به قيمت هاي موج��ود در تابلوي معامالت 
فرابورس با قيمت حدودي هر برگ تس��ه ۶۰ هزار 
تومان، زوج هاي تهران��ي براي درياف��ت وام ۱۰۰ 
ميليون توماني مس��كن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت 

مسكن خريداري كنند. 
آنها بايد ۱۲ ميليون تومان ص��رف خريد اين ۲۰۰ 
برگ كنند. به اي��ن مبلغ با احتس��اب ۲۰ ميليون 
تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ تسه خريد 
بهادار ۶۰ هزار توماني خريد، ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان اضافه مي شود. در نتيجه در مجموع بايد براي 
دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن، حدود ۱۴ 

ميليون و ۴۰۰ هزار تومان صرف شود. 

همچنين زوج هاي غير تهراني كه در ش��هرهايي با 
جمعيت بيش��تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي 
مي كنند، مي توانند تا س��قف ۸۰ ميلي��ون تومان 
وام بگيرن��د كه ب��راي گرفتن اين مبل��غ بايد ۱۶۰ 
ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حس��اب بايد 
۹ ميليون و ۶۰۰ هزار توم��ان بابت خريد اين اوراق 
بپردازند ك��ه با احتس��اب ۲ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي 
دريافت وام ۱۰۰ ميليون تومان��ي بايد ۱۲ ميليون 
تومان پرداخت كنند.  عالوه بر اين، زوج هاي ساكن 
در س��اير ش��هرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر 
مي توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن 
۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد 7 ميليون 
و ۲۰۰ ه��زار تومان باب��ت خري��د اوراق بپردازند. 

همچنين ب��راي دريافت ۲۰ ميلي��ون تومان ديگر 
بابت وام جعاله نيز بايد ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون 
تومان��ي ۱۰ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار تومان از س��وي 

زوجين بايد پرداخت شود. 
مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف ۶۰ ميليون 
تومان و غير زوج هايي كه در مراكز استان هاي باالي 
۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا س��قف ۵۰ ميليون 
توم��ان و در نهايت غير زوج هاي س��اكن در س��اير 
مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند 
كه به ترتيب هر كدام باي��د ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ 
بهادار اوراق تسهيالت مس��كن را از فرا بورس ايران 

خريداري كنند. 
با اين حس��اب مجردهاي تهراني باي��د براي خريد 
اين اوراق 7 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، افراد ساكن 
در مراكز استان باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ 
۶ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۴ ميليون و 
۸۰۰ ه��زار تومان پرداخت كنن��د. البته در صورت 
تمايل براي درياف��ت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله 
بايد مبل��غ ۲ ميليون و ۴۰۰ ه��زار تومان ديگر هم 

بپردازند. 
گفتني است؛ اوراق تسهيالت مسكن قابليت معامله 
در فرا بورس ايران را دارد و ارزش اس��مي هر برگ 
۵ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر 

تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. 
اين اوراق با توجه به اينك��ه چقدر تا زمان اعتبارش 
باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه 
مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق 
از تسهيالت آن اس��تفاده نكند، نماد معامالتي آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده 

اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

به رغ�م مخالفت س�تاد تنظي�م بازار ب�ا فروش 
اينترنتی گوش�ت تنظيم ب�ازاری، وزارت جهاد 
كش�اورزی همچنان بر ف�روش اينترنتی اصرار 
دارد، ب�ه ط�وری كه روز گذش�ته ط�رح جديد 
ديگ�ری رونماي�ی ش�د. براس�اس اي�ن ط�رح 
س�بد گوش�ت و مرغ تنظيم بازاری )ب�ه ميزان 
3 كيلو گوش�ت و 5 كيلو مرغ( با قيم�ت ۱۴۰ تا 
۱6۰ هزارتوم�ان از روز گذش�ته ب�ه ص�ورت 
اينترنت�ی فق�ط در س�ايت يخچال آغاز ش�د. 
با توق��ف ف��روش اينترنتي گوش��ت قرم��ز در روز 
سه شنبه؛ قيمت گوش��ت گرم و مرغ در بازار گران 
شد، به طوري كه قيمت گوشت گوسفندي به ۱۲۰ 
هزار تومان و مرغ نيز به ۱۵ هزار تومان رسيد، اما روز 
گذشته پش��تيباني امور دام با اعالم رفع مشكالت 
فروش، از عرضه سبد گوش��ت و مرغ منجمد خبر 
داد. اين درحاليس��ت كه سخنگوي س��تاد تنظيم 
بازار اخيراً اج��راي اين طرح را تأيي��د نكرد و اعالم 
كرد: زير ساخت ها مهيا نيست و بايد تدابير جديدي 

انديشيده شود. 
در اين خص��وص مصطفي مظفري، مدي��ر يكي از 
س��امانه هاي اينترنتي توزيع گوشت تنظيم بازاري 
گفت: از ۲۲ بهمن ماه سال جاري فعاليت فروشگاه 
اينترنتي عرضه گوشت تنظيم بازاري »يخچال« با 
 yakhchaal. ir و yakhchaal. com آدرس
آغاز ش��ده اس��ت.  وي افزود: مردم براي خريداري 
محصوالت تنظيم بازاري از اين سايت بايد ابتدا به 
سايت ياد شده مراجعه و ثبت نام كنند و بعد از احراز 
هويت آنها مي توانند س��بد محص��والت پروتئيني 
شامل سه عدد مرغ و دو قطعه گوش��ت را دريافت 
كنند.  وي ادامه داد: وزن مجموع مرغ و گوشتي كه 
در اين بسته قرار دارد به ترتيب پنج و سه كيلو گرم 
است كه ما آن را دربسته اي تحت عنوان سبد خانواده 
جمع آوري كرده و آن را طي ۲۴ تا ۴۸ ساعت آينده 

به مشتريان تحصول مي دهيم. 
مدير اين س��امانه تصريح كرد: قيمت هر كيلوكرم 

گوشت سردست منجمد گوس��اله ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان اس��ت، ران منجمد گوس��اله ۲۸ هزار تومان 
و مرغ ۸ هزار و ۹۰۰ تومان اس��ت و قيمت هر سبد 
۱۴۰ هزار تومان تا ۱۶۰هزار تومان بر اس��اس وزن 

آن متغير است. 
مظفري گفت: بر اس��اس تعاملي كه با پست انجام 
شده، اين شركت يك اتصال API خود را در اختيار 
ما قرار داده است تا از اين طريق بتوانيم آدرس هاي 

اظهار شده را با كد پستي مطابقت بدهيم. 
 وي تصريح كرد: از روز گذشته ۴۰۰ بسته توزيع شده 
است و در روزهاي آينده اين توزيع بر اساس حجمي 
كه در اختيار ما قرار مي گيرد، در جريان خواهد بود. 
مظفري گفت: در حال حاضر تنه��ا در مناطق ۱۶ 
تا ۲۰ تهران توزيع انجام مي ش��ود، اما در آينده به 

مناطق ديگر تهران نيز خدمات ارائه مي شود. 
  نظارت و برخورد وظيفه ما نيست

همچنين مديركل تأمين دام و فرآوري محصوالت 
دامي شركت پشتيباني امور دام اعالم كرد كه برنامه 
واردات و عرضه گوشت قرمز و دام زنده تا شكستن 
قيمت ها ادامه  دارد و اين شركت تنها مباشر مصوبات 
دولتي بوده و متخلفان را به دس��تگاه هاي نظارتي 

براي برخورد معرفي مي كند. 
محمد جعفري با بيان اينكه واردات گوشت منجمد 
گوساله عمدتاً از برزيل و واردات الشه گوسفندي از 
كشورهاي سي اي اف صورت مي گيرد، در اين رابطه 
اضافه كرد: ورود دام زنده به گونه اي برنامه ريزي شده 
تا بتوانيم روزانه تا ۶ هزار رأس كشتار داشته باشيم 
كه به حدود ۱۲۰ تن مي رسد و اين به غير از واردات 
الش��ه تازه گوشت گوسفندي اس��ت كه به صورت 

ميانگين ۱۲۰ تن در روز مي رسد. 
وي افزود: تخلفات ص��ورت گرفته در حوزه واردات 
گوش��ت قرمز از جمله احتكار، اختالف��ات آماري 
واردكنندگان و گرانفروش��ي ارتباطي به ش��ركت 
پش��تيباني امور دام ندارد و اين شركت تنها مباشر 

مصوبات ابالغي ستاد تنظيم بازار است. 

مديركل تأمي��ن دام و فرآوري محص��والت دامي 
ش��ركت پش��تيباني امور دام در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود بيان كرد: براساس مصوبه ابالغيه 
ستاد تنظيم بازار هر ش��ركتي با ارز ۴۲۰۰ توماني 
اقدام به واردات گوشت قرمز و محصوالت پروتئيني 
كند بايد محصول پروتئيني خود را تحويل شركت 
پشتيباني امور دام دهد تا اين شركت آن را بر اساس 

مصوبات موجود و با نرخ معين عرضه كند. 
جعفري تأكيد كرد: هنگامي كه يك ش��ركت اقدام 
به واردات گوش��ت قرمز مي كند، از زماني كه وارد 
سردخانه هاي كش��ور مي ش��ود ميزان و تناژ آن به 
شركت پشتيباني امور دام اعالم ش��ده و با معرفي 
ش��ركت پش��تيباني امور دام موظف مي ش��وند تا 
آن محموله را به مباش��ران س��تاد تنظي��م بازار در 
استان هاي مختلف تحويل دهند، اما اگر اين اقدام 
صورت نگيرد يا اينكه اخت��الف آماري در اين ميان 
وجود داشته باشد، شركت پشتيباني امور دام آن را 
به دستگاه هاي نظارتي براي بررسي و برخورد معرفي 
مي كند و اين به معناي آن است كه اين شركت تنها 
مباش��ر مصوبات ابالغي بوده و نظ��ارت و برخورد 

وظيفه ما نيست. 
  عرضه حدود 35 تن گوشت قرمز به صورت 

اينترنتي در پايتخت 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان تهران از 
عرضه حدود ۳۵ تن گوشت قرمز به صورت اينترنتي 
در پايتخت خبر داد و گفت: فع��اًل و تا اطالع ثانوي 
اين عرضه ادام��ه دارد، مگر اينك��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عن��وان متولي جديد تنظيم بازار 
گوشت قرمز راهكار جديدي براي آن طراحي كند و 
مسلماً با تمهيدات انديشيده شده و ورود دادستاني 
به پرونده قاچاق دام زنده قيمت ها به زودي شكسته 
خواهد شد.  رضا سالمي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در طول روزهايي كه عرضه اينترنتي گوش��ت 
قرمز براي تنظيم بازار ادامه داش��ته اس��ت، حدود 
۳۵ تن گوشت به دست مردم رس��يده و در سايت 

به روزرس��ان روزانه دو تا ۲/۵ تن گوشت به صورت 
اينترنتي عرضه مي ش��ود و از طريق دو سايت ديگر 
عرضه كننده گوش��ت قرمز به صورت اينترنتي نيز 
هر ك��دام روزانه حدود يك تا ۱/۵ ت��ن كه مجموعاً 
ظرفيتشان به ۵ تن در روز مي رسد عرضه اينترنتي 
داشته ايم كه البته در اين ميان سايت مسترقصاب 
فعاليت خود را از ديروز آغاز كرده و س��ايت يخچال 

نيز از شنبه آغاز به كار مي كند. 
وي ادامه داد: از سايت هايي كه به صورت اينترنتي 
گوش��ت قرمز را عرضه مي كنند، تضامين سنگيني 
دريافت شده تا در صورت بروز تخلف از آنها استفاده 
كني��م و كاماًل نظ��ارت روي اين س��ايت ها صورت 
مي گيرد، همچنين ادامه  عرضه اينترنتي منوط به 
بررسي تأييديه هاي كدپس��تي و مطمئن شدن از 
رسيدن گوش��ت قرمز به دست مردم اس��ت و تا از 
اين مسئله مطمئن نش��ويم اجازه ادامه كار به آنها 

نخواهيم داد. 
سالمي گفت: متأسفانه كشتار دام در داخل كشور 
۱۸درصد كاه��ش يافته كه نش��ان مي دهد قاچاق 
دام زنده تأثير بسزايي در اين زمينه داشته و سبب 
افزايش قيمت ها شده است، اما اقدامات و تمهيدات 
انديش��يده ش��ده در اين زمينه به وي��ژه همكاري 
دادس��تاني كش��ور در اين زمينه مثمرثم��ر بوده و 
در آينده نزديك ش��اهد تعادل بازار گوشت قرمز و 
كاهش قيمت اين محصول پروتئيني خواهيم بود؛ 
چراكه با قاچاق دام برخوردهاي مناس��بي صورت 

گرفته است. 
  شركت پشتيباني اموردام: مشكل حل شد

س��المي با بيان اينكه يكي از وب سايت هاي فروش 
آنالين گوشت به دليل عدم ارائه تضمين، موفق به 
دريافت سهميه نش��ده بود، گفت: اين وب سايت از 

ديروز فروش آنالين را آغاز كرد. 
رضا سالمي در واكنش به خبر توقف فروش اينترنتي 
گوشت تنظيم بازاري گفت: وب سايت مستر قصاب 
به دليل اينكه تضامين الزم را به ما ارائه نكرده بود، 
موفق به دريافت سهميه گوشت خود نشده بود كه 
اين تضامي��ن را ارائه كرد و ما ني��ز اعالم كرديم كه 

سهميه اش را بدهند. 
وي اضافه ك��رد: چون تفاوت قيمتي زياد اس��ت، با 
هجوم خريد در وب س��ايت مواجه مي شويم و چون 
ظرفيت محدود اس��ت زود تمام مي شود. ما به آنها 
اعالم كرديم براي س��ه روز سفارش بگيرند بعد سه 
روز دوباره س��فارش جديد بگيرند. بنابراين تا س��ه 
روز ديگ��ر دوباره ثبت س��فارش ها فعال مي ش��ود. 
سالمي با بيان اينكه وب سايت يخچال تضامين الزم 
را فعاًل به ما ارائه نداده اس��ت، ادام��ه داد: منتظريم 
اين وب سايت تضامين را ارائه كند تا به آن سهميه 

تخصيص دهيم. 
  فروش مرغ كيلويي بي�ش از ۱۱ هزار و 5۰۰ 

تومان تخلف است
دبير س��تاد تنظيم بازار كش��ور نيز در واكنش به 
افزايش قيمت مرغ ب��ه ۱۵ هزار توم��ان گفت: با 
توجه ب��ه قيمت مصوب، هيچ خرده فروش��ي حق 
ندارد، مرغ گرم را باالت��ر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
عرضه كند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد 
قانوني مي شود. عباس قبادي افزود: قيمت جوجه 
يك روزه ه��م ۲۴۰۰ تومان اعالم ش��د و فروش با 
قيمت باالتر به عنوان تخلف محس��وب مي شود و 
از مسئوالن وزارت جهادكش��اورزي كه از ابتداي 
زنجيره بر كار نظارت دارند، درخواست كرديم كه 

نظارت را تشديد كنند. 
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گوشتزیردندانتصمیمهایخلقالساعه
اصرار وزارت جهاد بر ادامه فروش اينترنتی گوشت به رغم مخالفت ستاد تنظيم بازار موجب راه اندازی مجدد فروش اينترنتی شد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

هزينه وام مسكن براي اقشار مختلف

قيمت مسكن 2 برابر شد،  وام مسكن ثابت ماند!
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

24502155سيمانغرب
18922901كارتنايران
228291087پارسسرام

6916329سيمانهرمزگان
14740701الميران

7977379سيمانفارس
2781132توليديكاشيتكسرام

206197مهركامپارس
3634171سراميكهايصنعتياردكان

2973139توليدمحورخودرو
99346سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

98245سرمايهگذاريمسكن
193187سيمانمازندران
9175410سيمانبجنورد
3467154سيماناروميه

174377سيمانشاهرود
14714649كنترلخوردگيتكينكو

192885حملونقلتوكا
3219139مارگارين

200286سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
5882241كاشيوسراميكحافظ

2522103كابلالبرز
184774لبنياتپاك

186074سامانگستراصفهان
234293سايپاشيشه

170966عمرانوتوسعهفارس
131049سيمانشرق

248191سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
2944103كاشيسعدي
149952سيمانشمال

122140سيمانكردستان
4435144ايرانتاير

6403206تامينماسهريختهگري
3308104صنعتيآما
113335بيمهالبرز

303683سرمايهگذاريساختمانايران
12689343شهد

6447172دادهگسترعصرنوين-هايوب
8304210خوراكدامپارس

5227128گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
334982سرمايهگذاريپارستوشه

123630سيمانسپاهان
389784سيمانكرمان

268551لعابيران
4849قطعاتاتومبيلايران

429574نيروترانس
108118بينالملليتوسعهساختمان

554192نفتپارس
140723ليزينگخودروغدير

142623سيماندورود
12340198پتروشيميپرديس

6767108مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
441468س.صنايعشيمياييايران
565086مليسربورويايران

454969سرماآفرين
206429توسعهشهريتوسگستر

679593سالمين
202527توريستيورفاهيآبادگرانايران

120416سرمايهگذاريشاهد
158121ليزينگايرانيان

9455121قندهكمتان
8870112داروسازياكسير
408950پتروشيميآبادان

634977بورسكااليايران
669075معدنيوصنعتيگلگهر

39056385پتروشيميخارك
765271پتروشيميفجر
290026سيمانهگمتان

23313191گروهصنعتيپاكشو
221317داروسازيروزدارو

606245فنرسازيخاور
486133سيمانخزر

167611صنايعريختهگريايران
805152پااليشنفتاصفهان

366923ريختهگريتراكتورسازيايران
702843پتروشيميمبين
243313حفاريشمال

15318چرخشگر
294815سيمانايالم

18089ماشينسازينيرومحركه
707635مليكشتوصنعتودامپروريپارس

12766سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
449419قندنيشابور

800033فروسيليسايران
412317كشتيرانيجمهورياسالميايران

46439175پتروشيميفناوران
10884سرمايهگذارينيرو

629621دادهگسترعصرنوين-هايوب
425914توليديچدنسازان

459015توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
31769موتورسازانتراكتورسازيايران

407011لولهوماشينسازيايران
1137418پتروشيميجم

36535تراكتورسازيايران
48906پتروشيميشازند

866610جامدارو
62967صنايعپتروشيميكرمانشاه

10671بانكپاسارگاد
22962تامينسرمايهلوتوسپارسيان

19151توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
20681سرمايهگذاريسپه
23561داروسازيكوثر

113273آسانپرداختپرشين
64361بيسكويتگرجي

69730فرآوردههايتزريقيايران
27210سرمايهگذارياعتبارايران
18160الكتريكخودروشرق
21920فرآوردههاينسوزآذر

7810پارسخودرو
11490ليزينگرايانسايپا
1-8756فوالدخراسان

3-10893فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
1-3226صنعتيبهشهر

1-2257تجارتالكترونيكپارسيان
5-10868فوالداميركبيركاشان
7-12232داروپخش)هلدينگ

4-6981پتروشيميمبين
3-5230توليدمواداوليهداروپخش

3-4881پتروشيميشازند
3-4519البرزدارو

4-5814سرمايهگذاريداروييتامين
2-2871سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

13-18469شركتارتباطاتسيارايران
1-1386سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

3-3829سبحاندارو
9-11424پتروشيميخراسان

3-3621شيشههمدان
2-2407رادياتورايران

2-2375سرمايهگذاريمليايران
15-17521داروسازيسينا

1-1148ليزينگرايانسايپا
13-14094حملونقلبينالملليخليجفارس

2-2130بيمهملت
5-5207پارسسويچ

15-15258سيمانسفيدنيريز
3-2389بانكاقتصادنوين

1-779سرمايهگذاريسايپا
12-8600فوالدخوزستان
12-8600فوالدخوزستان
8-5719لنتترمزايران

12-8129نوردوقطعاتفوالدي
3-1868س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13-8047ايرانمرينوس
12-7321داروسازيابوريحان
4-2428پگاهآذربايجانغربي
3-1605تامينسرمايهاميد

2-1060بانكپارسيان
22-11131داروييرازك
4-1909نيرومحركه
8-3782كيميدارو

13-6074داروسازياسوه
18-8332نفتپارس

رشد2برابريچاههايغیرمجاز
معاون وزي�ر نيرو در ام�ور آب و آبفا با تأكيد بر اينكه كش�ورهاي 
همسايه بيش از آنكه به دكل هاي نفتي بينديشند، به موضوع آ ب 
فكر مي كنند، گفت: هر جا باريكه اي جاري است، درخواست احداث 
س�د وجود د ارد كه به مص�رف غيرمتعارف آ ب منتهي مي ش�و د. 
به گزارش فارس، قاسم تقي زاده خامسي در پست اينستاگرامي خود 
با بيان اينكه در سفر معاون اول رئيس جمهور و وزير نيرو به همدان كه 
بر ا ي ش��روع عمليات اجرايي و افتتاح چند طرح بود، نوشت: هر كجا 
باريكه اي از آب جاري است، درخواست احداث سد وجود د ارد كه نهايتاً 
به توسعه اراضي كشاورزي و مصرف غيرمتعارف آ ب منتهي مي شو د. 

روندي كه متأسفانه همچنان ادامه د ارد. 
وي افزود: ۱۲ سال قبل كه س��مت مديرعامل آ ب تهران را                                                                                                                                                                                        ترك كردم 
تعداد چاه هاي غيرمجاز در كشور حدود ۱۰۰ هزار حلقه بود. اين رقم 
اكنون به بيش از                                                                                                               ۳۰۰ هزار حلقه رسيده كه با رشد دو برابري بر دا شت، 

يعني نزديك به ۸/۵ ميليارد مترمكعب رسيده است. 
خامس��ي گفت: از                                                                                                               طرفي مي��زان آ ب قابل بر نامه ري��زي در ايران طي 
س��ال هاي اخير از                                                                                                               ۱۳۰ ميليارد مترمكعب به كمت��ر از                                                                                                               ۱۰۰ ميليارد 
مترمكعب كاهش يافته اس��ت. ا مروز كه تقاضا در ح��وزه آ ب از                                                                                                               منابع 
موجود بسيار بيشتر است، شناخت آنچه موجب اين افزايش تقاضاست، 
در كنار عوامل طبيعي و عوامل غيرقابل تغيير اجتناب از                                                                                                               اش��تباهات 

گذشته و دنبال كردن آنچه به درستي در گذشته انجام شده، قدم اول 
در حل مسئله آ ب است. 

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: همسايگان ما بيش از                                                                                                               آنكه به 
دكل هاي نفتي بپردازند، به موضوع آ ب و بازچرخاني آن فكر مي كنند. 
س��عي ما نيز بر اين خواهد بود كه ورود آ ب به زاين��ده رود و پنج برابر 
شدن بارندگي در برخي از                                                                                                               نقاط كش��ور هم از                                                                                                               خبرهاي خوب آبي اين 

روزهاست. 

تالشونزوئال
برايایجادبلوكتجاريبدوندالر

وزي�ر نف�ت ونزوئ�ال گف�ت: امي�دوار اس�ت بتوان�د ي�ك بلوك 
تج�اري ش�امل چين، هن�د و روس�يه ب�راي كمك به كش�ورش 
براي درياف�ت پ�ول نف�ت ب�ا ارزي غي�ر از دالر به وج�ود آورد. 
به گزارش رويترز،  اين كش��ور درگير با كش��مكش و ن��زاع، به دنبال 
ش��يوه هاي جايگزين پرداخت براي حفظ جريان نف��ت خود به هند 

است.
 هند مخصوص��اً پس از تحريم ونزوئال توس��ط امري��كا، تبديل به يك 
بازار صادرات حياتي براي ونزوئال شده است. هدف اين تحريم ها مهار 

صادرات نفت خام اين كشور عضو اوپك به امريكاست. 
مانوئل كوودو با اشاره به چين، روسيه و هند گفت: »ما همه مي توانيم 
يك اقتصاد بس��ازيم، اين اقتصاد لزوماً مجبور نيست اقتصادي با دالر 

باشد.« 
كوودو كه در روز دوشنبه گفته بود كاراكاس براي معامالت پاياپاي با 

هند آماده است، در مورد جزئيات تجارت با هند صحبتي نكرد. 
وي در حاشيه كنفرانس دوساالنه پتروتك هند گفت: »ما مطمئناً 
طرح هاي تجاري خود را به كس��اني كه مي خواهند صنعت نفت ما 
را ويران كنند اعالم نمي كني��م.« ونزوئال با وجود تحريم ها به تمام 

مشتريانش از جمله صنايع ريالينس نفت عرضه مي كند. 
مدارك تجاري داخلي ش��ركت نف��ت دولتي ونزوئال نش��ان مي دهد 
ريالينس كه پول بخش زيادي از خريد نفت را از اين ش��ركت، نقدي 
پرداخت مي كند، از طريق واح��د خود در امريكا، IRL، س��وخت به 

ونزوئال مي رساند. 

بدهيامریكااز22تریلیوندالرگذشت
در  نخس�تين بار  ب�راي  امري�كا  دول�ت  بده�ي 
گذش�ت.  ني�ز  دالر  تريلي�ون   22 س�طح  از  تاري�خ 
به گزارش بيزينس اينس��ايدر، وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد: 
از اين مي��زان، ۱۶/۲ تريليون دالر بده��ي وزارت خزانه داري و ۵/۸ 
تريليون دالر بدهي نهادهاي دولتي ديگر است. با تحوالت اخير، روند 
افزايش بدهي امريكا سير صعودي به خود گرفته است، به گونه اي كه 
با رسيدن كسري بودجه دولت به 77۹ ميليارد دالر در سال گذشته، 
روند استقراض كاخ سفيد افزايش يافته است و حتي منجر به تعطيلي 
۳۵ روزه دولت ش��د كه طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ امريكا 

به شمار مي رود. 
وزارت خزانه داري امريكا همچنين اعالم كرده است: اين وزارتخانه در 
سال گذشته ۱/۳ تريليون دالر اوراق بدهي صادر كرده كه از سال ۲۰۱۰ 

تاكنون بي سابقه محسوب مي شود. 
از اليحه كاهش مالياتي دولت ترامپ كه سال ۲۰۱7 به تصويب رسيد 
به عنوان يكي از اصلي ترين داليل افزايش بدهي دولت اين كش��ور ياد 

مي شود. 
طب��ق پيش بيني ها، اليحه كاه��ش مالياتي در طول ۱۰ س��ال باعث 

افزايش ۱/۵ تريليون دالري بدهي اين كشور خواهد شد. 
مسئله ديگري كه از سوي كارشناس��ان به عنوان يكي از داليل اصلي 
افزايش بي سابقه بدهي امريكا نام برده مي شود، افزايش مخارج دولتي 
است. دولت ترامپ سرمايه گذاري هاي گسترده اي را روي پروژه هاي 

زيرساختي و مواصالتي امريكا انجام داده است. 
الزم به ذكر است كه از زمان روي كار آمدن دولت ترامپ، بدهي دولت 
امريكا بيش از ۲ تريليون دالر افزايش يافته است. همچنين اين رقم در 
مقايسه با بدهي ثبت شده دولت در سال ۲۰۰۸ بيش از دو برابر افزايش 
يافته و اقتصاددانان معتقدند روند افزايش بدهي امريكا كماكان ادامه 

خواهد داشت. 

كاهشتولیدنفتعربستان
وزي�ر ان�رژي عربس�تان س�عودي ب�ه فايننش�ال تايم�ز گفت 
ك�ه توليد نفت اين كش�ور در م�ارس بيش از نيم ميليون بش�كه 
در روز پايين س�قف تولي�دش تحت تواف�ق اوپك خواه�د بود. 
به گزارش روزنامه فايننش��ال تايم��ز، خالد الفالح اظه��ار كرد: توليد 
نفت عربستان سعودي در مارس به ۹/۸ ميليون بشكه در روز كاهش 
خواهد يافت، درحالي كه صادرات در مارس به ۶/۹  ميليون بش��كه در 

روز مي رسد.  
آمار توليد مارس به معناي آن اس��ت كه عربستان سعودي داوطلبانه 
توليد خود را بيش از ۵۰۰ هزار بشكه در روز بيشتر از ميزاني كه تحت 
توافق ميان كش��ورهاي اوپ��ك و غيراوپك متعهد ش��ده بود، كاهش 

خواهد داد. 
تحت توافقي كه در دسامبر منعقد و در ژانويه اجرايي شد، سقف توليد 

نفت عربستان سعودي ۱۰/۳۱۱ ميليون بشكه در روز است. 
اين خبر قيمت نفت برنت را بيش از يك دالر باال برد و به ۶۲/۵۴ دالر در 
هر بشكه رساند. توليد عربستان سعودي در مارس ۱/۲ ميليون بشكه 

در روز كمتر از آمار توليد نوامبر اين كشور خواهد بود. 
فالح ب��ه اليحه غيراوپك امريكا كه ممكن اس��ت اوپ��ك را در معرض 
ش��كايت هاي ضدانحصارطلبي قرار دهد، پرداخت و گفت: اين قانون 
براي اقتصاد جهاني زيان بار خواهد بود و ابراز اميدواري كرد كه امريكا 

كار درست را انجام دهد. 
وي گفت: اگر عربستان سعودي قادر نباش��د با تغيير توليدش، بازار را 

متوازن كند، جهان دچار لطمات جبران ناپذيري خواهد شد. 

رضا دهشيری| جوان


