
در آستانه انتخابات رياست جمهوري به يكباره 
مقام�ات دولتي اس�تقبال قابل مالحظ�ه اي از 
كالب هاوس كردند تا جايي ك�ه امروز به كالب 
هاوس به عن�وان تريبون مقام�ات دولتي نگاه 
مي شود. نكته جالب اينكه در اتاق هاي گفت وگو 
انتقاداتي از صدا و سيما مي شود، اما اخيراً يك 
مقام دولتي در برنامه گفت وگ�وي ويژه خبري 
در واكنش به انتقادها نس�بت به سوء مديريت 
دول�ت در تنظيم بازار ادوات كش�اورزي گفت: 
»م�ردم مگر از صدا و س�يما رضاي�ت دارند كه 
ش�ما عملكرد دولت در ح�وزه تنظيم ب�ازار را 
زير س�ؤال مي بريد«كه اين مغلطه ای آش�كار 
اس�ت و نش�ان می ده�د مش�كالت اقتصادی 
پاس�خ ندارد، فقط جنج�ال و فرافكن�ی دارد!
در ماه هاي پاياني عمر دولت دوازدهم، مسئوالن با 
طفره رفتن از پاسخ صريح تالش مي كنند، موضوع 
را منحرف كنند تا از پاس��خگويی دقیق و مستند 
طفره بروند. اين اتف��اق در بس��یاری از حوزه ها و 
وزارتخانه ه��ا روي داده و ه��ر روز خبر جديدي از 
پاس��كاري مسئوالن رس��انه اي مي ش��ود. وزراي 
كابینه به ج��اي اينكه در هیئت دولت مش��كالت 
مربوط به تنظیم بازار يا مشكالت موجود اقتصادي 
را حل و فص��ل كنن��د، موضوع را به ك��ف جامعه و 
نشست هاي خبري مي كش��انند. با توجه به اينكه 
در حوزه هاي مختلف مشكالت متعدد و متنوعي 
وجود دارد، ب��ا اين رويكرد دولت در پاس��خگويي 

به انتقادها، امید مردم جامعه براي حل مشكالت 
از بین مي رود. 

سه شنبه ش��ب در گفت و گوي ويژه خبري موضوع 
ايرادات مكانیزاسیون توزيع تراكتور مورد بررسي 
قرار گرفت. در اي��ن گفت و گو نماين��دگان بخش 
خصوصي و رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون وزارت 
جهاد كشاورزي حضور داشتند كه هر يك از ديدگاه 
خود داليل ايج��اد صف هاي طوالن��ي براي خريد 
تراكتور را تش��ريح كردند. داستان از اين قرار است 
كه ناهماهنگي در توزيع ادوات كش��اورزي موجب 
نارضايتي كشاورزان ش��ده و سهمیه بندي فروش 
كه مركز توس��عه مكانیزاس��یون جهاد كشاورزي 
ايجاد كرده س��بب صف هاي خريد تراكتور ش��ده 
و اين صف ها قیم��ت كاذب در بازار ايج��اد كرد و 
قیمت گذاري اين سازمان به زيان كشاورزان تمام 
شده است. در اين گفت وگو مش��اور سازمان نظام 
صنفي كشاورزي علت بازار سیاه تراكتور در كشور را 
ايراداتي در حوزه توزيع مكانیزاسیون اين محصول 
عنوان كرد. محمود بازرگان افزود: »ايرادات موجود 
در مكانیزاس��یون توزيع تراكتور در كشور صداي 
كش��اورزان را درآورده اس��ت. ورود مركز توس��عه 
مكانیزاس��یون در توزيع، اين مرك��ز را به مرجعي 
براي توزيع محص��ول تراكتور تبديل ك��رده و در 
حال حاضر اگر فرد متقاض��ي تراكتور، به كارخانه 
تراكتورسازي تبريز مراجعه و تقاضاي تراكتور نمايد، 
به او تراكتوري تحويل نمي شود، زيرا آن فرد بايد در 

صف درخواس��ت كنندگان قرار بگیرد، بعضاً پیش 
آمده كه كش��اورزان يك الي دو سال پشت در هاي 
بس��ته قرار مي گیرند در حالي كه اين محصول در 

بازار آزاد به وفور يافت مي شود.«
كامبیز عباس��ي رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون 
وزارت جهاد كش��اورزي با دفاع از توزيع مناس��ب 
تراكتور در كش��ور گفت: »س��االنه حدوداً ۱۵ الي 
۲۰هزار دستگاه توزيع می شود كه خوشبختانه در 
دو سال اخیر ۲۷ هزار دستگاه در اختیار كشاورزان 

قرار گرفته است.«
وی ادام��ه داد: »ب��ه جرئت مي ت��وان گفت حتي 
۵۰دس��تگاه از بازار تراكتور هم نشت نكرده، روي 
هم رفته بايد گفت مركز توسعه مكانیزاسیون وزارت 
جهاد هیچ گونه مداخله اي در توزيع تراكتور ندارد، 
كار مركز توسعه مكانیزاسیون وزارت جهاد، سنجش 

اهلیت كشاورزان است.«
 تراكتورس�ازي تبريز: تقاضاي كشاورزان 

بيش از ۱۱هزار دستگاه نبوده 
ابراهیمي مديرعامل شركت تراكتورسازي تبريز در 
ارتباط زنده تصويري با اين برنامه، ظرفیت اسمي و 
ظرفیت تولید اين شركت در س��ال ۹۹ را ۳۰ هزار 
دس��تگاه عنوان كرد و افزود: »س��ال قبل ۲۲ هزار 
دستگاه تراكتور تولید كرديم كه البته حدوداً باالي 
۲۶ هزار دستگاه تراكتور وارد بازار كرده ايم، اين در 
حالي است كه ظرفیت تقاضاي تراكتور بیش از ۱۱ 

هزار دستگاه نبوده است.«

حمیدرض��ا نام��ي رئیس هیئ��ت مدي��ره انجمن 
تولید كنندگان ماشین هاي كش��اورزي در ارتباط 
زنده تلفني با اين برنامه گفت: »معموالً آقاي عباسي 
رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون وزارت جهاد همه 
چیز را كتمان مي كنند و معتقدن��د كه هیچ گونه 
نش��تي در بازار نیس��ت همه تولیدكنندگان گران 
فروش و دالل هستند. سهمیه بندي فروش كه مركز 
توسعه مكانیزاس��یون جهاد كشاورزي ايجاد كرده 
سبب صف هاي خريد تراكتور ش��ده و اين صف ها 

ايجاد قیمت كاذب در بازار كرده است.«
عباسي به ضوابط دريافت تراكتور هم اشاره كرد و 
گفت: »كساني كه زمین بیشتري دارند در اولويت 
خريد تراكتور هس��تند و هر كس ك��ه تراكتوري 
دريافت مي كند تا س��ه س��ال حق دريافت دوباره 
تراكتور ن��دارد، در حال حاضر می��زان تقاضا بیش 
از تولید تراكتور ش��ده، به گونه اي كه سال گذشته 
حدود ۳ هزار دس��تگاه تراكتور پیش فروش شده، 
با اين حال مركز توسعه مكانیزاسیون وزارت جهاد، 

نقشي در توزيع اين محصول ندارد.«
  كميسيون كشاورزي: قيمت گذاري وزارت 

جهاد را نمي پذيريم
حجت االسالم آزاديخواه عضو كمیسیون كشاورزي 
مجلس در ارتباط زنده تصويري با اين برنامه گفت: 
»تنها كاري كه كمیسیون كش��اورزي در راستاي 
تولید و توزيع و قیمت گذاري تراكتور انجام داده، اين 
است كه پاي نظام صنفي را در حوزه كشاورزي باز 
كرده و  ضمناً برخي خأل ها در حوزه ادوات و ماشین 
آالت كش��اورزي قاب��ل پذيرش اس��ت، مخصوصاً 
سازمان حمايت را به عنوان تنها مرجع قیمت گذاري 
قبول داريم، اگر چه انتقاد هايي ه��م به آن داريم. 
قیمت گذاري از س��وي مركز توسعه مكانیزاسیون 
وزارت جه��اد مورد قب��ول ما نیس��ت و اگر چنین 
چیزيي هم صحت داشته باشد، آن را نمي پذيريم. به 
رغم آنكه وزارت جهاد كشاورزي سال قبل بالغ بر ۳ 
هزار میلیارد تسهیالت كشاورزي داده، اما همچنان 
صف هاي خريد ماشین آالت مشاهده مي شود، اينها 

مواردي است كه بايد حل شود.«
در ادام��ه اي��ن گف��ت وگو رئی��س مركز توس��عه 
مكانیزاسیون وزارت جهاد كشاورزي كه از انتقادات 
مهمان هاي برنامه و مجري عصبي شده بود، انتقاد 
كشاورزان را از توزيع ناعادالنه تراكتور امري طبیعي 
دانست و گفت: »ايراد ندارد. نارضايتي همیشه وجود 
دارد. مگر مردم از عملكرد رسانه ملي راضي هستند. 
مي خواهید بگويم ۲ه��زار پیامك انتق��ادي علیه 
برنامه شما ارسال شود. مجري برنامه نیز در واكنش 
به جنجال هاي معاون وزير جهاد در تبرئه عملكرد 
نامناسب مجموعه تحت مديريتش گفت: برايتان 
متأس��فم. به جای اينكه به مشكالت طرح شده در 
حوزه تراكتور پاسخ دهید، اينگونه جنجال می كنید 
و از پاسخگويی طفره می رويد. شما مرغ و گوشت و 
میوه شب عید مردم را درست كرديد؟! دهان مرا باز 

نكنید ديگر! قضاوت را به مردم واگذار مي كنیم...«
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 مشکالت اقتصادی پاسخ ندارد 
جنجال و فرافکنی؟ تا دلت بخواهد!

  گزارش  یک

با گذشت بيش از ۱0 سال از آغاز فرآيند ساخت 
واحدهاي فاز 8 مسكن مهر پرديس، برخي از 
واحدهاي مسكوني هنوز تكميل نشده  است. 
اين پروژه با 85درصد پيشرفت متوقف مانده 
و كس�ي پاس�خگوي مش�كالت آنان نيست. 
تعلل هفت ساله دولت روحاني در تكمیل پروژه 
مسكن مهر سبب ش��ده تا مشكالت گسترده اي 
ب��راي متقاضیان اين واحدهاي مس��كوني پديد 
بیايد. عمده مش��كالت به وجود آمده در زمینه 
تأخی��ر تحويل واحده��اي مس��كوني مرتبط با 
۳۰۰هزار پروژه مسكن واقع در شهرهاي جديد 
از 4/۲میلیون مسكن ساخته شده طرح مسكن 

مهر است. 
در اين بین دردس��ر متقاضیان مسكن مهر شهر 
جديد پرديس، بیشتر از متقاضیان ساير شهرها 

بوده است. 
 A به عنوان مثال جمعي از متقاضیان پروژه صفه
در ش��هر جديد پرديس در تماس با فارس اعالم 
كردند با گذش��ت يك دهه انتظار براي تكمیل و 
تحويل واحدهايشان در فاز 8 شهر جديد پرديس، 
اين پروژه با 8۵ درصد پیش��رفت متوقف مانده و 

كسي پاسخگوي مشكالت آنان نیست. 
به گفته اين متقاضیان مس��كن مه��ر، ثبت نام 
پروژه هاي صفه در س��ال ۹۰ انجام شده و موعد 
تحويل واحدها سال ۹۲ بوده است، اما با گذشت 
يك دهه و ورود به س��ال ۱4۰۰، از يك سال قبل 
پروژه با پیشرفت 8۵ درصدي تقريبا متوقف مانده 
اس��ت و پیمانكار عماًل هیچ اق��دام مؤثري براي 

تكمیل واحدها و تحويل آنها به مردم نمي كند.
 بر اين مبن��ا تعداد نیروهاي فع��ال در كل پروژه 
۱۷۰واحدي صفه A در زمان فعالیت و ساخت و 
ساز از ۲۵ نفر فراتر نمي رود و اين در حالي است كه 
اجراي عملیاتي عمراني در همین سطح نیز اغلب 

به بهانه مشكل تأمین مالي عمال متوقف است.
 اين در حالي است كه طوالني شدن زمان احداث 
پروژه در طول قريب به ۱۰ سال، سبب استهالك 
واحد هاي نیمه كاره شده اس��ت، به گونه اي كه 
برخي واحدها به دلیل وج��ود رطوبت در بخش 

سقف و ديوارها پیش از تحويل نیازمند تعمیر و 
ترمیم هستند. 

به گفت��ه اين گ��روه از متقاضیان مس��كن مهر، 
پیمانكار پروژه صفه A طي سه صورتجلسه، براي 
تحويل بلوك ها در آذر، دي و اس��فندماه متعهد 
ش��ده اس��ت، اما اين وعده ها تاكنون جامه عمل 

نپوشیده و عملي نشده است. 
اين گزارش حاكي اس��ت پروژه صفه A در شهر 
جديد پرديس هم اكنون نیازمند تكمیل فضاي 
راه پله ها و آسانسور، تكمیل گچ كاري بسیاري از 
بخش هاي نیمه تمام ساختمان، نصب در، پنجره 
و شیشه، در  هاي ساختمان و پاركینگ و مشاعات 
اس��ت، اما پیمانكار عنوان مي كند به دلیل عدم 
تأمین مالي از سوي شركت عمران قادر به تكمیل 

پروژه نیست.
 الزم به ذك��ر اس��ت، اغلب متقاضیان مس��كن 
مهر صفه A نه تنها آورده خ��ود را به طور كامل 
پرداخت كرده اند كه اغل��ب بهاي خريد عرصه را 
نیز پرداخته اند و به رغم وضعیت نیمه تمام پروژه 
ناگزير به دريافت دفترچه اقساط شده و در حال 

پرداخت اقساط خود هستند. 

روند صعودي اجاره بها طي يك سال اخیر سبب 
فشار مضاعف بر متقاضیان اجاره نشین پروژه بوده 
و تالش ها و پیگیري هاي انجام شده هر روز بیش 

از گذشته ناامید كننده و ياس آور است. 
  پيمان�كاري كه بنز س�وار مي ش�ود، اما 
تكميل  خانه هاي مردم را معطل نگه داشته 

است
مش��كالت مردم در فاز 8 پرديس تنه��ا به پروژه 
مذكور ختم نش��ده و در س��اير پروژه ها نیز ديده 

مي شود. 
در همین راس��تا يكي از افرادي كه در س��ال ۹۱ 
براي مس��كن مهر پرديس )فاز 8( درخواس��ت 
كرده بود، درباره پروژه آساپارينا گفت: پیمانكار 
همواره در نهايي كردن اقدامات و س��اخت و ساز 
كوتاهي كرده و پاسخي به خانواده هايي كه حتي 
هم اكنون در حال پرداخت اقساط وام مسكن خود 

هستند، نمي دهد. 
مالكان واحدهاي پروژه آس��اپارينا كه به نسبت 
ساير شركت هاي فعال در فاز 8 پرديس واحدهاي 
زيادي را در اختیار ن��دارد )۲۰۰ واحد( درتماس 
با خبرگزاري فارس مي گويند، در تكمل واحدها 

كوتاهي ش��ده و حت��ي مديران ش��ركت عمران 
پرديس هم از بي توجهي پیمانكار به ستوه آمده و 
شنیده شده شكايت شفاهي اين پیمانكار به وزير 

راه و شهرسازي هم منتقل شده است.
 يك��ي از اين متقاضی��ان به فارس گف��ت: وقتي 
پیمانكاري عماًل در يك و نیم سال اخیر زحمت 
جمع و جور كردن ماس��ه هاي مقابل بلوك ها را 
نمي دهد و خانواده ها را در شرايط گراني اجاره بها 
معطل نگه مي دارد، مش��خص است كه نه ترس 
و واهمه اي از ش��ركت عمران پردي��س دارد و نه 
از وزارت راه و شهرس��ازي، در حالي كه اگر ابزار 
قانوني الزم در اختیار بخش هاي مختلف عمران 
وجود داشت، اين اهرم مورد استفاده قرار گرفته 
و حق و حقوق قش��ر ضعیف جامعه كه همچنان 
نهايت امیال و آرزوهاي آنها داشتن سرپناه است 

را دست يافتني مي ديدند. 
با بررس��ي هاي متعدد متوجه ش��ديم كه وقتي 
اعتبارات الزم از س��وي شركت عمران به شركت 
آس��اپارينا براي ادامه كارها تزريق ش��ده است، 
متأس��فانه مديران اين ش��ركت اين بودجه را در 

پروژه هزينه نكرده اند. 
در حالي كه خانواده هاي شاكي از اين شركت به 
صورت روزانه و هفتگي به شركت عمران پرديس 

مراجعه مي كنند. 
همچنین وقتي با معدود كارگ��ران فعال در اين 
پروژه به گفت وگو مي نشینیم كه شايد به اندازه 
انگشتان دو دست هم نباشند، مي گويند: مشكل 
اساس��ي عدم تزريق مناب��ع و اعتب��ارات و عدم 
رسیدگي به وضعیت رها شده پروژه هاي مختلف 

از سوي شركت عمران است. 
با اين وجود، در شرايطي كه كمتر از چهار ماه به 
پايان عمر دولت دوازدهم باقي است، كه وعده هاي 
اتمام پروژه هاي مسكن مهر از سالي به سال بعد 
كوچ كرده و با اين روند بايد در انتظار دولت آينده 
و اقدامات بعد بود و بايد دي��د انتظار متقاضیان 
مس��كن مهر در س��ومین دولت متعه��د اجراي 
پروژه هاي نیمه تمام مس��كن مهر به س��رانجام 

مي رسد يا خیر؟

   گزارش 2

تحقیق و تفحص مجلس از  ارز 4200 تومانی
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از بررسي تحقيق 
و تفح�ص از ارز 4 ه�زار و 200تومان�ي در اين كميس�يون خبر داد. 
جبار كوچكي نژاد در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به افزايش قیمت كاالهاي 
اساس��ي در چند وقت اخیر گفت: س��ال گذش��ته مجلس براي واردات 
كاالهاي اساسي ارز 4هزار و ۲۰۰ توماني تخصیص داد كه متأسفانه اين 
ارز به درستي از سوي دولت مديريت نشد و آثار آن در سفره مردم مشخص 
نشد. وي با بیان اينكه تحقیق و تفحص از ارز 4هزار و ۲۰۰ توماني از سوي 
نمايندگان تدوين و به كمیس��یون برنامه بودجه ارائه شده است، ادامه 
داد: مراحل اين تحقیق و تفحص در حال طي شدن در كمیسیون است. 
نماينده رشت در مجلس تصريح كرد: در اين تحقیق و تفحص ذكر شده 
است، بايد مشخص شود يارانه ها به چه كاالهايي داده شده و چه افرادي 
اين ارز 4هزار و ۲۰۰ توماني را دريافت كرده اند و عدم اجراي قانون تأمین 
كاالهاي اساسي چه بوده است؟ قطعاً با اين تحقیق و تفحص مي توان يك 
كالبد شكافي در اقتصاد كشور داشته باشیم. عضو كمیسیون برنامه بودجه 
و محاسبات مجلس با بیان اينكه هیچ فرد يا دستگاهي امروز پاسخگويي 
وضعیت ايجاد شده در گراني ها نیست، اظهار داشت: يك روز مرغ گران و 
ناياب مي شود و يك روز گوشت و يك روز ديگر مايحتاج اصلي مردم دچار 
سرنوشت مرغ مي شود، كه اين موضوعات نشان از مشكل ساختاري در 
نوع توزيع كاالهاست. كوچكي نژاد با بیان اينكه در چند وقت اخیر سران 
س��ه قوه اش��تباهي را انجام داده اند و تنظیم كاالهاي اساسي را برعهده 
وزارت صمت قرار دادند، اضافه كرد: طبق قانون تنظیم كاالهاي اساسي 
در حوزه كشاورزي بر عهده وزارت جهاد است كه با اشتباه سران سه قوه 
امروز وزير جهاد اعالم مي كند كه بنده مسئولیتي در اين زمینه بر عهده 
ندارم. نماينده رشت در مجلس تصريح كرد: مديران ناكارآمد بايد بركنار 

شوند، چون چوب ناكارآمدي آنها را نبايد مردم بخورند. 

فعالیت دوباره مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان 
با حضور  چیني ها

فعاليت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفس�نجان با ش�ركاي چيني 
اين نگراني را ايجاد كرده اس�ت كه بار ديگر در آستانه فصل گرما 
ش�اهد قطعي هاي متعدد برق  اين ش�هر باش�يم. هر چند به گفته 
مس�ئوالن ش�هري اين مزرعه تمامي مجوزهاي فعالي�ت را دارد، 
اما مهم تري�ن موضوع يعن�ي نحوه تأمي�ن برق آن ب�راي كاهش 
فش�ار بر نيروگاه منطق�ه همچنان حل نش�ده باقي مانده اس�ت. 
پايان دي سال گذشته بود كه خبر فعالیت يك مرزعه بزرگ رمز ارز شهر 
رفسنجان رسانه اي شد. يك ش��ركت ايراني با شركاي چیني خود اين 
مزرعه را به راه انداخته بودند و به گفته مسئوالن تمام مجوز های الزم 
را براي فعالیت دريافت كرده بودند، اما آنچه موجب حاشیه سازي براي 
اين مزرعه بزرگ شد، قطعي بي سابقه برق در اين شهر بود كه موجب 
اعتراض مردم به فعالیت مزرعه ش��د؛ چراكه كارخانه استخراج رمز ارز 
برق زيادي را مي بلعد و اگر نیروگاه منطقه توان پاسخگوي نداشته باشد، 
قطعي هاي متعدد اتفاق مي افتد. اعتراض مردم موجب شد چند روز بعد 
از حاشیه هاي پیش آمده استاندار كرمان خبر از تعطیلي مزرعه استخراج 
رمز ارز را دهد. با گرم شدن هوا و در پي آن افزايش مصرف برق خانگي 
بار ديگر موضوع فعالیت اين مزرعه و تأثیر آن بر برق منطقه مطرح است. 
حسین جاللي، نماينده رفسنجان در مجلس شوراي اسالمي، در گفت 
وگو با ايلنا درباره آخرين وضعیت فعالیت اي��ن مزرعه اظهار كرد: اين 

مزرعه آغاز به كار كرده و هم اكنون فعال است. 
وي ادامه داد: مزرعه مورد بحث تمام مجوزها را از وزارت صمت دارد و 
سهمیه مصرف برق را گرفته است. جاللي با تأكید بر اينكه تأسیس اين 
مزرعه رمز ارز براساس ضوابط بوده اس��ت، افزود: سرمايه گذاران ده ها 
میلیارد تومان در اين مزرعه سرمايه گذاري كرده اند و نبايد انتظار داشت 
كه زيان ببینند. وي اين مزرعه را اولین پروژه رس��مي تولید رمز ارز در 
كشور عنوان كرد كه با حضور مشاور رئیس جمهور، دبیر شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه كشور بیش از دو سال پیش در منطقه ويژه اقتصادي 
رفسنجان راه اندازي شده است. براس��اس اين گزارش، تنها دلیلي كه 
مي توان امیدوار بود فعالی��ت دوبار اين مزرعه قطعي ب��رق را به دنبال 
نداشته باشد. تقويت برق منطقه است كه يافته هاي ايلنا نشان مي دهد 

اقدامي براي بهبود يا تقويت نیروگاه منطقه نشده است. 

افزايش صادرات  نفت ايران به چین
واردات ب�االي نف�ت چين از اي�ران در ماه ه�اي اخير تقاض�ا براي 
نف�ت توليدكنن�دگان رقي�ب را ب�ه ش�دت كاه�ش داده و 
فروش�ندگان نف�ت كش�ورهاي ديگ�ر نظي�ر برزي�ل، آنگ�وال 
و روس�يه را وادار ك�رده اس�ت، قيمت هاي ش�ان را كاه�ش 
داده و نفتش�ان را ب�ه مقاص�د هن�د و اروپ�ا ارس�ال كنن�د. 
به گزارش ايسنا، با وجود اينكه انتظار مي رفت دولت بايدن مذاكرات با 
ايران براي احیاي برجام را ازسربگیرد، افزايش خريد نفت ايران از سوي 
چین بازار را غافلگیر كرد و باعث محدود شدن رشد قیمت هاي جهاني 
شد. نفت ايران با وجود تحريم هاي ش��ديد امريكا از اواخر سال ۲۰۱۹ 
همچنان به چین صادر مي شد، اما حجم صادرات نفت ايران از اواخر سال 
میالدي گذشته كه قیمت هاي نفت به باالي ۶۰ دالر در هر بشكه بهبود 
يافت و خريداران نسبت به دورنماي رفع تحريم هاي امريكا علیه ايران 
امیدوار شدند، جهش پیدا كرد. طبق آمار رفینیتیو اويل ريسرچ، چین در 
فاصله نوامبر تا مارس به طور متوسط روزانه ۵۵۷ هزار بشكه نفت ايران 
را دريافت كرد كه معادل ۵ درصد از كل واردات اين كش��ور بود و بهبود 
واردات نفت ايران به سطح پیش از وضع تحريم ها از سوی دولت ترامپ 
را نشان داد. عمده اين نفت به استان شرقي شاندونگ رفته است كه هاب 
پااليشگاه هاي خصوصي چین است. يك معامله گر چیني با طرح اين ادعا 
كه نفت ايران شش تا هفت دالر در هر بشكه پايین تر از قیمت نفت برزيل 
در اوايل سال میالدي جاري بوده است، به رويترز گفت: اين بشكه هاي 
حساس مانع صادرات مناطق ديگر شده است. يك معامله گر ديگر گفت: 
صادركنندگان از امريكاي جنوبي گرفته تا غرب آفريقا و درياي شمال 
تالش ها براي يافتن بازارهاي جدي��د را در واكنش به افت تقاضاي بازار 
چین مضاعف كرده اند. برزيل كه بزرگ ترين صادركننده نفت امريكاي 
جنوبي است و آنگوال كه بزرگ ترين صادركننده غرب آفريقاست، بدترين 
ضربه را از افت تقاضاي چین ديده اند و نفت اسپو كه گريد خاور دور روسیه 

است، در اتفاقي كم سابقه به امريكا صادر شد. 

طالي جهاني گران تر شد
قيم�ت ط�ال پ�س از رش�دي ك�ه اواي�ل معام�الت دي�روز 
داش�ت، تح�ت تاثي�ر ب�ازده باالت�ر اوراق خزان�ه ك�ه تأثي�ر 
ضعي�ف ش�دن ارزش دالر را خنث�ي ك�رد، ثاب�ت مان�د. 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري ثابت بود و در هزار 
و ۷4۳ دالر و ۵4 سنت ايستاد. بهاي معامالت در ابتدا ۰/۳ درصد افزايش 
داشت. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰/۱درصد كاهش، به 
هزار و ۷4۵ دالر رسید. بهاي معامالت اين بازار شب گذشته با ۰/۹ درصد 
افزايش، در ۱۷4۷/۶دالر بسته ش��ده بود. مارگارت يانگ، استراتژيست 
ديلي فاركس گفت: اگرچه دالر در معامالت هفته جاري ضعیف تر است، 
اما اوج گیري ماليم بازده اوراق خزانه، مانع روند صعودي دالر شده است. 
س��رمايه گذاران اكنون منتظر انتشار آمار خرده فروش��ي امريكا از امروز 
هستند و اگر اين آمار باالتر از حد انتظار باشد، قیمت طال را تحت فشار 
كاهشي قرار مي دهد، اما اين كاهش ممكن است محدود باشد، زيرا طال در 

سطح هزار و ۶8۰ دالر كف قیمت پیدا كرده و تغییر روند داده است.

بالتكليفي متقاضيان فاز 8 مسكن مهر پرديس
 طوالني شدن زمان تكميل مسكن مهر به بيش از۱0سال، سبب استهالك واحد هاي نيمه كاره شده است 

سقف و ديوارها به دليل رطوبت، پيش از تحويل نيازمند تعمير و ترميم هستند

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
60-1550سرمايهگذاريصنعتبيمه

450-22050سرمايهگذاريتاميناجتماعي
90-10400شيشههمدان

300-15090باما
100-25250خدماتانفورماتيك

10-38010آهنگريتراكتورسازيايران
220-14770كويرتاير

340090كارخانجاتتوليديشهيدقندي
680-36050صنايعپتروشيميكرمانشاه

610-30270فوالدخراسان
120-29550س.صنايعشيمياييايران

650-32340مارگارين
440-21920گروهبهمن
310-15490نيروترانس

210-15700سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
80-4360سالمين

47000370توليدمواداوليهداروپخش
768050سرمايهگذاريسپه

50-2850بانكتجارت
17340140كالسيمين

270-13670سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
641010تجارتالكترونيكپارسيان

80-21910ايركاپارتصنعت
11790350سيمانشمال

581500موتوژن
23030370سيمانخوزستان

470-23470سرمايهگذاريپارستوشه
222001250ليزينگخودروغدير

6280350سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
13010560سرمايهگذاريتوسعهملي
850-41840بورساوراقبهادارتهران
230-11400سرمايهگذاريمليايران

70-7190سيمانشرق
770-37940فرآوريموادمعدنيايران

12140680ليزينگايرانيان
420-20580داروسازيجابرابنحيان

2910003360پتروشيميفناوران
21000900داروسازيكوثر

600050سرمايهگذاريبوعلي
26490440كيميدارو

120-6190گروهصنايعبهشهرايران
130-37280گروهمديريتسرمايهگذارياميد

470-23470رادياتورايران
40-2390بيمهآسيا

190-12100سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
61290420توليدمحورخودرو

630-31240سيمانخزر
250-12530گروهستوسعهصنعتيايران

434202450سيمانفارسنو
1070-52690پتروشيميشيراز
550-27120همكارانسيستم
230-12130حفاريشمال

230-11720سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
110-5580سرمايهگذاريمسكن

100-7350سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
340-17010گروهمپنا)سهاميعام(

261201470دادهپردازيايران
330-18760سيمانكرمان
170-8340واسپاريملت

180-12100مليصنايعمسايران
300-15000موتورسازانتراكتورسازيايران

291201640پااليشنفتتبريز
290-16970سرمايهگذاريبهمن
510-25250توليديچدنسازان

70-3810بيمهالبرز
380-20520صنعتيبهشهر

4030-197620پارسخزر
260-13220فوالدخوزستان
60-3010ايرانترانسفو

200-11740توسعهمعادنوفلزات
286070سرمايهگذارينيرو

380-18710چرخشگر
30-2560بانككارآفرين
110-14350داروسازيامين
1050-51700مسشهيدباهنر

569101500نيروكلر
350-17310سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

50-4000بانكاقتصادنوين
60-3230گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

9439020پتروشيميپرديس
285701610سيمانتهران

60-7020بيمهدانا
21490200سيمانشاهرود

130-6750پارسمينو
1660-106290داروپخش)هلدينگ
50-2740قطعاتاتومبيلايران

9310100سيمانسپاهان
670703790گروهصنعتيبوتان

343001690مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
490-28870توسعهمعادنرويايران

240-12220توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
450-22240صنعتيآما

23710340سراميكهايصنعتياردكان
110-5840سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

100-4970فروسيليسايران
530-26220تراكتورسازيايران
750-37030بورسكااليايران

70-6610سرمايهگذاريپرديس
420-23220پتروشيميشازند
3800180بانكاقتصادنوين
15490730فوالدآلياژيايران

7030330پارسمينو
11010520سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

429401040پتروشيميخارك
24800760كارتاعتباريايرانكيش

15090710باما
1450130بانككارآفرين

10460490توسعهمعادنوفلزات
16150760سرمايهگذاريصنعتنفت

10260480مخابراتايران
1080090بيمهپارسيان

240-13210گروهستوسعهصنعتيايران
6320300س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

19000440سيمانشاهرود
870-16550چرخشگر

11710550توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
613602920داروسازيفارابي

582702770نفتبهران
1110-21230ليزينگخودروغدير

19560440داروسازيكوثر
17060810معدنيوصنعتيگلگهر

9410-178880پارسخزر
16650330سيمانداراب

1300-36990گروهمديريتسرمايهگذارياميد
4970230فروسيليسايران

7400180سيمانشرق
2760130سرمايهگذاريصنعتبيمه
361001680صنايعپتروشيميكرمانشاه

580-23910دادهپردازيايران
271601290سيمانتهران

12180580فوالدخوزستان
230001090سرمايهگذاريپارستوشه
940-17930توسعهشهريتوسگستر

3800180بانكملت
16950460سيمرغ

18320870سيمانكرمان
10080480شيشههمدان

268401270خدماتانفورماتيك
1896070گروهداروييسبحان

10640500سرمايهگذاريمليايران
577702750توليدمحورخودرو

8780410سرمايهگذارياعتبارايران
2580120ايرانخودرو

23440210فجرانرژيخليجفارس
323501540قندمرودشت

100-34990داروسازياكسير
467602220صنايعسيماندشتستان

5140240ماشينسازياراك
1080-9720صنايعكاغذسازيكاوه

-418502200كابلالبرز
-631703320قندثابتخراسان


