
رئي�س گ�روه اقتص�اد مس�كن وزارت راه و 
شهرس�ازي گف�ت: در ح�ال حاض�ر حجم 
متقاضيان مورد برنامه ريزي براي مسكن دار 
شدن بس�يار زياد است، لذا پاس�خ دادن به 
اين نيازها در يك گام تقريبًا آرماني اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، نرگس زرب��ان در خصوص 
طرح جديد دولت براي خريد مسكن اظهار كرد: 
در يك سال اخير تحوالت گسترده اي در حوزه 
قيمت مس��كن به ويژه در كالنشهرها داشتيم، 
اگرچه در سال هاي گذش��ته نيز اين بخش در 
ركود بود و با توجه به اينكه در حوزه مسكن ركود 
بيشتر از اينكه متوجه قيمت باشد، معطوف به 
خلق ارزش افزوده و توليد است تحوالت اخير به 

جهش قيمت دامن زد. 
رئي��س گ��روه اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي گفت: با توجه به اينك��ه دولت در 
خصوص تأمين مسكن اقشار كم درآمد تكاليفي 
بر عهده دارد و در حال حاضر حجم متقاضيان 
مورد برنامه ريزي براي مس��كن دار شدن بسيار 
زياد است، لذا پاسخ دادن به اين نيازها در يك 

گام و مرحله تقريباً آرماني است. 
زربان افزود: دولت برنامه ساخت 400 هزار واحد 
مسكوني را در گام اول برنامه ريزي كرده كه 100 
هزار واحد در بافت هاي فرس��وده تحت عنوان 

بازآفريني ش��هري احداث خواهد شد و تاكنون 
پيشرفت خوبي داشته است، بخشي از تخصيص 
اعتبار از سازمان برنامه و بودجه دريافت شده و 

عمليات حدود 60 هزار واحد آغاز شده است. 
وي ادامه داد: 100 هزار واحد در قالب طرح اقدام 
ملي با مديريت بنياد مسكن انقالب اسالمي در 
تمام شهرهاي كشور است و به تناسب نياز اين 

ساخت و ساز انجام مي ش��ود، البته اين طرح از 
برنامه هاي ديگر عقب تر است. 

  احداث 200 هزار واحد در شهرهاي جديد
زربان توضي��ح داد: 200 هزار واحد هم در براي 
احداث در ش��هرهاي جديد برنامه ريزي ش��ده 
است؛ با اين ساختار كه در س��ال 97، 60 هزار 
واحد، در سال 98، 80 هزار واحد و در سال 99، 

60 هزار واحد در شهرهاي جديد سراسر كشور 
انجام بگيرد ك��ه در حال حاضر ب��راي 60 هزار 
واحد جديد اقداماتي انجام شده و قراردادهايي 
براي آماده س��ازي و محوطه س��ازي نيز صورت 

گرفته است. 
وي بيان ك��رد: در بعض��ي از برنامه هاي جديد 
تس��هيالت ارزان قيمت به متقاضيان پرداخت 
مي كنيم و از اين طري��ق زنجيره عرضه و تقاضا 
بهم متصل مي ش��ود، در برخي ديگر از طرح ها 
اهداف ديگ��ري را دنبال مي كردي��م به عنوان 
مثال در ش��هرهاي جديد كه بارگذاري زيادي 
از مس��كن مهر را داش��تيم و به نوعي گزينش 
گروهي داشتيم لذا برنامه اي طراحي كرديم كه 
مدل تأمين مالي مش��اركت بوده و مخاطب آن 

گروه هاي مختلف جامعه باشد. 
رئي��س گ��روه اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي تصريح كرد: سومين طرح با عنوان 
حمايت اقدام ملي ب��راي توليد 100 هزار واحد 
مس��كوني اس��ت كه بر اساس ش��هر به شهر و 
با توج��ه به قيم��ت مس��كن و درآم��د خانوار 
دهك هايي كه وضعيت بحراني دارند شناسايي 
شده و دامنه حمايت از دهك سه تا هفت است 
كه البته در استان هاي مختلف نيز اين حمايت 

از دهك ها متفاوت است.

قيمت انواع خودرو بي�ن ۳0 تا ۴0 درصد براي 
چندمين بار در س�ال جاري رس�مًا گران شد، 
رئيس انجمن خودروس�ازان بدون اش�اره به 
افزايش نجومي قيمت ه�ا از مردم بابت تأخير 
در تحوي�ل خودروه�ا عذرخواه�ي ك�رد و 
وزير صنع�ت و تجارت نيز نس�بت ب�ه انجام 
تعهدات خودروسازان تأكيد كرد. ظاهراً همه 
راضي ان�د ج�ز مصرف كنندگاني ك�ه به رغم 
اعتراض به قيمت و كيفيت خودرو، همچنان در 
صف هاي پيش فروش خودرو ها حضور دارند. 
با چ��راغ س��بز وزارت صنعت، س��رانجام پس از 
ماه ها انتظار ش��اهد رونماي��ي از نرخ هاي جديد 
خودرو هايي هس��تيم ك��ه در ج��اده مخصوص 
آزادس��ازي قيمت ها حركت مي كنند. مسيري 
كه خروج��ي آن، نرخ ه��اي لحظ��ه اي، روزانه و 
هفتگي خواهد بود و در مقابل مصرف كننده اي كه 
همچنان براي مطالبه حقوق خود سردرگم در اين 
جاده است. شما به عنوان يك خريدار خودرو اين 

روز ها با چه مشكالتي مواجه هستيد؟
در يك��ي دو هفت��ه اخي��ر، مس��ئوالن وزارت 
صنعت و س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان ب��راي رهايي بازار خ��ودرو از 
آش��فتگي، كس��ادي خريد و فروش و در نهايت 
كاه��ش و تعديل قيمت ها، نس��خه اي با رويكرد 
افزايش توليد هم��راه با افزاي��ش قيمت خودرو 
نزديك به نرخ حاش��يه ب��ازار را ب��ه مرحله اجرا 

درآورده اند. 
در اين فرآيند تأكيد ش��ده، خودروس��ازان بايد 
به همه تعه��دات فروش قطعي و ف��روش فوري 

بر اساس قيمت هاي مندرج در متن قرارداد بدون 
هيچ گونه افزايشي عمل كنند. 

همچنين خودروسازان در تعهدات پيش فروش 
عادي كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها تا 31 
مرداد 97 اس��ت، به قيمت هاي مص��وب موعد 
تحويل من��درج در فرم قرارداد ملزم هس��تند و 
نبايد افزايشي نسبت به قيمت هاي مصوب داشته 
باشند، اما براي خودرو هاي مشمول قيمت گذاري 
با تعه��دات پيش ف��روش عادي ب��ا قيمت زمان 
تحويل كه تاريخ هاي سررس��يد قرارداد آنها بين 
يك  ش��هريور تا س��ي ام دي ماه امس��ال است با 
30 درصد افزايش نس��بت به نرخ ه��اي مصوب 
تيرماه، بايد تحويل خريداران ش��ود و در نهايت 
آنطور كه تابش، معاون وزير صنعت گفته اس��ت 
بعد از اين تاري��خ )از ابتداي بهم��ن 97 به بعد( 
قيمت ها با توجه به حاشيه بازار و بر اساس توافق 

بين مشتري و خودروساز عرضه مي شود. 
در ق��دم اول گروه خودروس��ازي س��ايپا پس از 
اعالم افزايش 30 درص��دي قيمت محصوالتش 
در دو روز گذشته دوباره قيمت ها را افزايش داد 
تا به قول خودش��ان دالل بازي را كاهش داده و 
قيمت ها را متعادل كند. به عبارت ديگر اين اقدام 
اخير س��ايپا، همان وعده اي بود كه وزير صنعت 
قولش را داده بود و اينكه قرار است خودروسازان 

قيمت ها را به تدريج ارزان كنند!
   اولتيماتوم وزير صنعت 

وزير صنعت و تج��ارت كه در چند م��اه اخير در 
راستاي اهداف خودروسازان قدم برداشته، اخيراً 
مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور را احضار 

و نس��بت به تعهدات فروشش��ان تأكيد كرد، هر 
چند، روز گذشته رس��انه ها اين تأكيد وزير را به 

اولتيماتوم وزير به خودروسازان تعبير كرده اند. 
در اين خص��وص روابط عموم��ي وزارت صنعت 
اعالم كرد: رضا رحماني در جلسه اي كه با حضور 
مديران عامل س��ازمان حماي��ت، ايران خودرو و 
سايپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم 
در فروش خ��ودرو تأكيد كرد و افزود: س��ازمان 
حمايت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانوني 
بايد به گونه اي عمل كنند ك��ه رضايت مردم در 

قضيه پيش فروش خودروها جلب شود. 
رحماني كه تنه��ا دغدغه اش تحويل خودروهاي 
پيش فروش خودروس��ازان اس��ت، ن��ه افزايش 
بهره وري، كيفيت و كاهش قيمت تمام شده ، در 
اين جلس��ه افزود: هيچ گونه مماشاتي از سازمان 
حمايت در برابر احقاق حق��وق مردم مورد قبول 
نيس��ت و بايد به صورت روزمره دستورات صادر 

شده را پيگيري كنند. 
وزير صنع��ت،  مع��دن و تج��ارت اضاف��ه كرد: 
اطالع رساني از نحوه واگذاري و اطمينان بخشيدن 
به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعي است 
كه هم خودروسازان و هم سازمان حمايت بايد به 

طور جدي در آن اهتمام كنند. 
دبير انجمن خودروس��ازان ايران كه پيش از اين 
دولت را تهديد به تعطيلي خودروسازان كرده بود، 
در جمع خبرنگاران از تأخير در تحويل خودروها 
عذرخواهي كرد و گفت: بنده به عنوان مس��ئول 
انجمن خودروسازان عالوه بر عذرخواهي از مردم 

تأكيد مي كنم اين تأخير ها كاماًل ناخواسته بود. 

احمد نعمت بخ��ش ب��ا تأكيد بر وج��ود برخي 
مشكالت در صنعت خودرو سازي گفت: از مديران 
شركت هاي خودروس��از درخواس��ت كرده ايم 
با توجه به روند بهبود ش��رايط، ت��الش كنند تا 
به خريداراني كه تحويل خ��ودرو آنها به تعويق 
افتاده طي مكاتباتي تاريخ تحويل خودرو آنها را 
اعالم كنند و با اعالم زمان تحويل، مش��تريان را 
در گرفتن تصميم براي تحويل خودرو يا انصراف 

ياري كنند. 
نعمت بخش با تأكيد بر اينكه خودروسازان هم با 
تأخير در تحويل خودرو ه��ا متحمل ضرر و زيان 
هنگفت مي شوند، گفت: اگر س��ود مشاركت در 
قرارداد ها 18درصد باشد، در زمان تحويل نسبت 
به زمان تأخير بايد 30 درصد به مشتري پرداخت 
شود كه اين موضوع ضرر و زيان هنگفتي بر دوش 

خودروسازان خواهد گذاشت. 
دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: اصالح نشدن 
قيمت خودرو عامل كاهش عرضه نيست، منتها 
بايد اين موضوع را در نظر داشت كه فروش همراه 
با ضرر و زيان توان مالي خودروس��ازان را كاهش 
مي دهد كه به تبع آن ق��ادر به پرداخت مطالبات 
قطعه ساز نخواهند بود و در اين شرايط قطعه سازان 

نيز قادر به تأمين نياز خودروسازان نيستند. 
   كاه�ش ت�وان مالي واحد ه�اي توليدي 

قطعه سازي
نعمت بخ��ش با اش��اره ب��ه مش��كالت صنعت 
قطعه س��ازي و كاهش توان مالي اين واحد هاي 
توليدي گفت: اصالح نشدن قيمت خودرو منجر 
به كاهش تي��راژ خودروس��ازان از روزي 6 هزار 
دستگاه به 2400 دستگاه شد كه البته بيشتر اين 
خودرو ها ناقص هستند، زيرا قطعه براي تكميل 

آنها در دست خودروساز نيست. 
    نياز ارزي خودروسازان به درستي

تأمين نشد
دبير انجمن خودروسازان افزود: نياز ارزي فوري 
و 200 ميليون دالر بود  خودروسازان يك ميليارد 
كه در زمان رياس��ت س��يف، با همكاري نكردن 
معاون ارزي وي روبه رو شدند، در حالي كه اگر نياز 
ارزي خودروسازان به درستي تأمين مي شدند در 
فاصله پنج ماهه اعالم تحريم تا زمان اجرا قادر به 
ساخت و ذخيره س��ازي قطعات مورد نياز صنعت 

خودرو مي شديم. 
دبير انجمن خودروسازان ايران با تأكيد بر اينكه 
برآورده نشدن نياز ارزي خودروسازان در آن برهه 
حس��اس زماني منجر به فراهم نش��دن قطعات 
مورد نياز خودروس��ازان از جمله قطعات بالغ بر 
هزار دستگاه از خودرو هاي رنو مانند ساندرو و   3۵
ال  90 شد، بيان كرد: با وجود تمام تالش هايي كه 
خودروسازان كشور داشتند، اما به دليل فناوري 
باالي قطعات وارداتي، قطعه س��ازان نتوانستند 
همه آنها را توليد و به دست خودروساز برسانند، 
زيرا س��اخت برخي از اين قطعات هايتك زمانبر 
اس��ت، بنابراين امكان س��اخت خودرو هايي كه 
درصد داخلي سازي آنها كم است قطعاً در زمان 

طوالني تري فراهم خواهد شد.
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 اولتيماتوم وزير صنعت 
به خودروسازان براي عمل به تعهدات پيش فروش

رحمانی: سازمان حمايت برای احقاق حقوق مردم از خودروسازان مماشات نكند

رئيس گروه اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد

3  طرح جديد دولت براي خانه دار شدن مردم

مرغ همچنان گران تر از نرخ مصوب فروخته می شود
درحالي ك�ه اتحادي�ه صن�ف فروش�ندگان پرن�ده و ماه�ي 
ته�ران در اطالعيه قبلي خ�ود، ن�رخ هركيلوگرم م�رغ گرم را 
ب�راي مصرف كنن�ده 10 ه�زار توم�ان اع�الم ك�رد و ف�روش 
بيش�تر از اين ن�رخ را ب�دون فاكتور مش�مول جريم�ه خواند، 
قيمت ف�روش دي�روز اين محص�ول ب�ه 1۳۸00 تومان رس�يد. 
به گزارش تسنيم، بر اساس اعالم اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي 
قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم استعالمي كشتارگاه هاي تهران )شنبه 

97/10/29( 12 هزار و 600 توم��ان، پخش 12 هزار و 800 تومان، 
خرده فروش��ي13 هزار و 800 تومان، خرده فروشي مرغ شمال 13 
هزار و 400 تومان، قيمت عمده مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن12 
هزار و 400 تومان، سينه با كتف 21 هزار تومان، سينه بدون كتف 22 

هزار تومان و فيله 2۵ هزار تومان است. 
بر اساس اطالعيه قبلي اتحاديه صنف فروشندگان پرنده و ماهي تهران، 
نرخ مصوب مرغ گرم براي مصرف كننده 10 هزار تومان اعالم شد و به 

اعضا گفته شد كه فقط با داشتن فاكتور رسمي و با احتساب 10 درصد 
سود مي توانيد اقدام به فروش مرغ نماييد، در غير اين صورت فروش 

باالتر مشمول جريمه است، اما ديروز اين نرخ رعايت نشد. 
بنابراين گزارش، وزير جهاد كشاورزي قيمت واقعي هر كيلوگرم مرغ را 
براي مصرف كننده 10 هزار تومان، ستاد تنظيم بازار 9800 تومان به 
عالوه ۵ درصد تغييرات و مرغداران آن را 12 هزار تومان اعالم مي كنند، 

اما هيچ كدام از اين نرخ ها در بازار رعايت نمي شود.

   بازار

مجري سامانه نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي: 
توليد در اراضي ۵۵۰ هزار هكتاري 

خوزستان و ايالم افزايش می يابد
سرمايه گذاري عظيم دولت براي انجام پروژه هاي آبي و خاكي در 
اراضي ۵۵0 هزار هكتاري خوزستان و ايالم با ايجاد نظام بهره وري 
مناس�ب، به افزايش ۵/9 ميليون تن محصول منجر خواهد ش�د. 
به گزارش روابط عمومي مؤسسه جهاد نصر، عباس زارع، مشاور وزير و 
مجري طرح س��امانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي گفت: به 
عنوان كارشناس سيستم آبياري نوين معتقدم دست اندركاران و مديران 
استاني براي باز گشت سرمايه گذاري ملي در اراضی ۵۵0هزارهكتاری 
خوزستان و ايالم بايد به اصول بهينه سازي مصرف آب، شرايط به زراعي، 
به نژادي، توسعه مكانيزاسيون كاشت و برداشت، ايجاد صنايع تبديلي و 

تكميلي و حتي مهندسي ارزش، بيشتر توجه كنند. 
وي افزود: همچنين تكميل نهايي اين طرح بايد مورد توجه مسئوالن 
كشور باشد و با تخصيص اعتبار الزم تالش كنند ميان فازهاي يك و دو 
پيوند برقرار شود، زيرا هرگونه تأخير، ساختارهاي ايجاد شده را با  خطر 
خروج از استان مواجه مي كند. وي با اشاره به تأخير اوليه و چهار ساله 
از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبري تا آغاز اجراي عملياتي طرح 
۵۵0 هزار هكتاري ادامه داد: كافي اس��ت به ياد آوريم اين تأخير براي 
ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي فني و مهندسي بوده است. وي گفت: 
اكنون سال هاست اين ظرفيت ها در منطقه مستقر است كه بايد از آن 

به خوبي بهره برداري كرد. 
زارع افزود: انحالل هر شركت يا مؤسسه پيمانكاري مستقر در منطقه و 

شكل گيري مجدد آنها هزينه  را به شدت افزايش خواهد داد. 
مجري طرح س��امانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد كش��اورزي اظهار 
داشت: اگر مسئوالن فكر كنند بعد از دو سال مي توانند كار فاز دو را از 
مرحله صفر ادامه دهند، اشتباه است، زيرا با تأخير دوساله نمي توان با 
دو برابر شدن اعتبار امسال هم كار را آغاز كرد. زارع تصريح كرد: پيوند 
ميان ظرفيت ها و تجميع پيمانكاران براي تش��كيل  زنجيره هم كاري 

پرهزينه است. 
وي با اختصاصي خواندن تحقيقات آب و خاك براي اجراي طرح ۵۵0 
هزار هكتاري در خوزستان و جنوب ايالم گفت: خاك اين منطقه داراي 
معيار شوري خاك ) E c (  باالس��ت و علت انجام عمليات زهكشي به 
ويژگي خاك اين منطقه مربوط اس��ت كه ممكن است در هيچ جاي 
ديگر كشور الزم نباشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي توان شرايط 
موجود اراضي ۵۵0 هزار هكتاري را ارتقا داد، گفت: يقيناً، همچنان كه 
در طول دوره هاي اجراي طرح ني��ز در بخش هايي از اين طرح آبياري 
نوين جايگزين آبياري س��نتي ش��د. كانال ها به لوله و كانال تبديل و 
مهندسي ارزش ايجاد شده است و از اين پس نيز اگر توسعه گلخانه ها 
نيز مدنظر بهره برداران باش��د، در مصرف آب موجود صرفه جويي و به 

درآمد كشاورزان هم افزوده مي شود. 
........................................................................................................................

نيازي به واردات سيب و كيوي نداريم
عضو هيئت مدي�ره اتحاديه باغداران با بي�ان اينكه نه تنها نيازي 
به واردات س�يب نيس�ت، بلكه اين ميوه بايد صادر ش�ود، گفت: 
صادرات كيوي نس�بت به س�ال قبل تقريبًا دو برابر ش�ده است. 
مجتبي ش��ادلو در گفت وگو با مهر با بيان اينكه مباحث مطرح ش��ده 
درباره كمبود سيب درختي و كيوي براي ش��ب عيد و نياز به واردات 
اين محصوالت صحت ندارد، افزود: توليد سيب درختي نسبت به سال 
گذشته حدود 30 تا 40 درصد كاهش داشته، با اين حال همچنان بيش 

از 40 درصد محصول مازاد بر نياز داريم كه بايد صادر كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه سال گذش��ته به خاطر توليد زياد، قيمت سيب 
درختي بسيار كاهش يافت، گفت: امس��ال هم هزينه تمام شده توليد 
بسيار باال رفته و هم جو رواني ناشي از سرمازدگي بر شرايط بازار بي تأثير 

نبوده است كه البته اين جو واقعي نيست. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه ميوه بيشتر از چيزي كه دولت 
نياز دارد آماده تحويل به مسئوالن اس��ت، ادامه داد: البته دولت براي 
خريد دستورالعمل خاصي دارد كه محصوالت تحويلي بايد در همان 

چارچوب باشند. 
شادلو با بيان اينكه امس��ال صادرات كيوي به دليل وضعيت بازارهاي 
هدف، ش��رايط بازار ارز و... حدوداً دو برابر سال گذشته بود، گفت: اين 

درحالي بود كه توليد اين ميوه حدود 20 درصد افت داشته است. 
وي افزود: مسئوالن بايد شرايط بازار را رصد كنند و اگر مشكلي وجود 
داشت صادرات كيوي را محدود كنند، اما اين اقدام بايد كنترل شده و 
درست انجام شود، چون ما به بازارهاي صادراتي نياز داريم. باغات كيوي 

در حال گسترش است و بخشي از اين محصوالت بايد صادر شود. 
شادلو تصريح كرد: نمي توان انتظار داشت قيمت محصوالت كشاورزي در 
يك حدود ثابت بماند، اما نرخ باقي كاالها چندبرابر شود، اگر نهاده هاي 
توليد را به نرخ گذش��ته در اختيار كش��اورزان قرار دهند، كشاورز نيز 
محصولش را به نرخ سابق و بدون تغيير قيمت تحويل مي دهد. وي با بيان 
اينكه قيمت سيب درختي در مراكز عمده فروشي دو سال قبل كيلويي 
4 تا 7 هزارتومان بوده، افزود: امسال نيز قيمت اين كاال در همين حدود 
است. شادلو با اشاره به اينكه در صورتي كه سيب وارد شود آن را به سه 
برابر قيمت محصول داخلي عرضه خواهند كرد، گفت: پارسال قيمت 
سيب داخلي در مراكز عمده فروشي بين 3 تا 4 هزارتومان بود و قيمت 

هركيلوگرم سيب سبز فرانسوي 28 هزارتومان بود. 
وي تصريح كرد: تجربه نش��ان داده وقتي توليد داخل آسيب مي بيند، 
ورود تعزيرات، واردات و... نمي تواند در تنظيم بازار مؤثر باشد، بنابراين 

بايد تا جايي كه مي توانيم توليد داخل را حمايت كنيم.  
........................................................................................................................

امريكا طرح جلوگيري از كاهش تحريم هاي 
روسيه را تصويب كرد

مجل�س نماين�دگان امري�كا در جلس�ه اخي�ر خ�ود ط�رح 
جلوگي�ري از كاه�ش تحريم هاي علي�ه روس�يه را تصويب كرد. 
۳62 نف�ر از نماين�دگان امريكاي�ي ب�ه اي�ن ط�رح رأي مثب�ت 
دادن�د و تنه�ا ۵۳ نف�ر از نماين�دگان آن را رد كردن�د. 
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنيك، اين طرح از اجراي تصميم دولت 
ترامپ و به طور اخص وزارت خزانه داري اين كشور براي لغو تحريم عليه 
 EN+, Rusal and Eurosibenergo سه شركت روس به نام هاي

جلوگيري مي كند. 
پيشتر بر اس��اس توافق انجام شده، قرار بود اين ش��ركت ها كه تحت 
مديريت و نفوذ اولگ دريپاسكا، سرمايه دار روس تحريم شده از سوي 
امريكا بودند با تغيير در ساختار مديريت خود از سايه تحريم هاي امريكا 
خارج شوند. اما تصويب اين طرح از سوي نمايندگان امريكايي دخالت 
دولت ترامپ براي لغو تحريم ها عليه اين س��ه شركت حتي در صورت 

تغيير در ساختار آنها و كاهش نفوذ دريپاسكا را غير ممكن مي سازد. 
نخس��تين بار در روز 6 آوريل سال گذش��ته، امريكا شركت روس آل، 
زير مجموعه دريپاس��كا را تحريم كرد و از آنجا كه اين شركت دومين 
ش��ركت بزرگ توليد كننده آلومينيوم در جهان اس��ت، بازار جهاني 
آلومينيوم به هم ريخت و شركاي اروپايي امريكا خواستار لغو تحريم ها 
عليه اين شركت روس شدند. شركت هاي مذكور توافق كرده بودند تا 
سهام خود را تحت تملك دريپاسكا به زير ۵0 درصد كاهش دهند و در 
عوض نيز امريكا تحريم هاي آنها را لغو كند، اما نمايندگان دموكرات 

ديروز اين توافق را نقش بر آب كردند. 
سناي امريكا روز چهارشنبه تالش كرد تا با تصويب طرحي از اين اقدام 

نمايندگان جلوگيري كند، اما اين طرح رأي نياورد.
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بهناز    قاسمی
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5944296داروسازيابوريحان
128161ماشينسازياراك

12445592پارسسرام
6921329لنتترمزايران

16003760كربنايران
2931139سيمانخزر
166779فنرسازيزر

11807559پااليشنفتبندرعباس
167079گروهصنايعبهشهرايران

2347111كاشيسعدي
95245پارسخودرو
4722223سيمانغرب

4235200ايرانتاير
8089382صنايعجوشكابيزد

175983سيمانتهران
257551206سيمانبهبهان

142266كمكفنرايندامين
200893بانككارآفرين
157072سيمانشاهرود

13464609داروسازيزاگرسفارمدپارس
5068229كويرتاير

104147سيمانشرق
3517158سراميكهايصنعتياردكان

4816212فنرسازيخاور
9110400باما

207690سرمايهگذاريآتيهدماوند
287511230فرآوريموادمعدنيايران

2671114نوردآلومينيوم
4449187شيميداروئيداروپخش

214490رينگسازيمشهد
173071سيمانداراب

4073167سيمانخوزستان
108144كمباينسازيايران

2705110صنايعآذرآب
15979646سيمانسفيدنيريز

5992242سيمانفارسنو
17067682پااليشنفتتبريز

3032119سيماناروميه
196277حملونقلتوكا

142054ليزينگصنعتومعدن
5074189گروهصنعتيسپاهان

250893فرآوردههاينسوزآذر
6502241معادنمنگنزايران

93034سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
8596308پااليشنفتاصفهان

5053176نيروترانس
94933سرمايهگذاريمسكن

241680سيمانصوفيان
5228172تامينماسهريختهگري

218471داروسازيكوثر
137643ليزينگرايانسايپا
7524235پتروشيميفجر
109434سيمانكردستان

23254721معدنيامالحايران
101731داروييلقمان

4976148المپپارسشهاب
30147883نفتسپاهان
8164236كالسيمين

187349توليديكاشيتكسرام
265768سيمانهگمتان

155439ليزينگخودروغدير
8500212پااليشنفتاصفهان

24768613كارتنايران
15382377حملونقلبينالملليخليجفارس

5908144گروهمپنا)سهاميعام(
297870سرماآفرين

7735174ايرانمرينوس
5389119پااليشنفتتهران
119725سرمايهگذارينيرو
40009835پتروشيميخارك

8899184جامدارو
297861حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

285858صنعتيآما
34702692پتروشيميپارس

97119ليزينگايران
133226سيمانشمال

156829سيمانفارسوخوزستان
366767قندثابتخراسان

13088238كشتوصنعتچينچين
285351پمپسازيايران

222139داروييلقمان
206136سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

351061صنعتيبهشهر
8254143سيمانبجنورد
127522سيماندورود

185632الكتريكخودروشرق
151426گروهپتروشيميس.ايرانيان

350560ايرانارقام
13245222فراوردههاينسوزايران
6220102فرآوردههاينسوزپارس

110818سيمانسپاهان
213033س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

8756132درخشانتهران
7945119مليكشتوصنعتودامپروريپارس

457068تايدواترخاورميانه
280341مليصنايعمسايران

248435سايپاشيشه
229730نيرومحركه

254233نوسازيوساختمانتهران
393749فوالدكاوهجنوبكيش

354144گروهصنعتيبارز
181822ماشينسازينيرومحركه
165620صنايعريختهگريايران
300336صنايعشيمياييفارس

165119سيمانمازندران
445151توسعهمعادنرويايران

12639143دشتمرغاب
619068پشمشيشهايران

10350108پاكسان
461748سرمايهگذاريصنعتنفت

237224پگاهآذربايجانغربي
20378204معدنيدماوند

437243آهنگريتراكتورسازيايران
750071پتروشيميمبين

116611سرمايهگذاريشاهد
626158دادهگسترعصرنوين-هايوب

8798سرمايهگذاريسايپا
165815چرخشگر

255222رادياتورايران
677158مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

374632سرمايهگذاريشفادارو
118710پالسكوكار

581949سيماناصفهان
731159داروسازيفارابي

491839معدنيوصنعتيچادرملو
334026مارگارين

15918121داروسازيزهراوي
256619بانكخاورميانه

217516سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
748152پتروشيميمبين

506535مليسربورويايران
214014توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

305618سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
294517سرمايهگذاريپارستوشه

367319ريختهگريتراكتورسازيايران
333515موتورسازانتراكتورسازيايران

670330معدنيوصنعتيگلگهر
275310حفاريشمال
283610پارسمينو

11694واسپاريملت
439914كشتيرانيجمهورياسالميايران

12874سرمايهگذاريصنعتومعدن
10703گروهبهمن

553815پتروشيميشازند
678518صنايعپتروشيميكرمانشاه

425711پتروشيميآبادان
1264125بهپرداختملت

721814داروسازيابوريحان
1824432سازهپويش

1168219داروييرازك
1400722نفتبهران

58509سرمايهگذاريداروييتامين


