
ام�وال  ف�روش  و  جم�ع آوري  س�ازمان  مديرعام�ل 
تمليكي گف�ت: هنوز تصمي�م قطع�ي ب�راي خودروهايي كه 
ثبت س�فارش جعل�ي دارن�د، گرفت�ه نش�ده، ام�ا يك�ي از 
گزينه ه�ا ف�روش آنه�ا ب�ه ص�ورت قطع�ات در بازار اس�ت. 
به گزارش فارس، جمشيد قس��وريان جهرمي، در مورد اينكه آيا از 
خودروهاي دپو ش��ده در گمركات به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
تاكنون خودروي��ي به عنوان متروك��ه يا قاچاق به س��ازمان اموال 
تمليكي واگذار شده است، اظهار داشت: هنوز هيچ خودرويي به ما 
اعالم نشده، فقط بخشي از خودروهاي سال گذشته بوده و به غير از 

آن چيز جديدي وجود ندارد. 
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي افزود: گمرك 
اخيراً نامه اي اعالم كرده تا خودروهايي كه ثبت سفارش آنها اشكال 
دارد و پرونده قضايي دارند تحت عنوان قاچاق تحويل سازمان اموال 

تمليكي شود. بايد مشخص شود كه اين خودروها در كدام گمركات 
بوده و چه تعداد هستند. 

وي در مورد اينكه تكليف خودروهاي قاچاق چيست و سازمان براي 
آ نها چه برنامه اي دارد، تصريح كرد: ماهيت خودروهاي قاچاق قبلي 
با آنچه در ماه هاي اخير اتفاق افتاده، متفاوت است. در گذشته اين 
خودروها حجم باالي 2500 سي سي داشتند و رويه گمركي را طي 
نكردند، اما خودروهاي دوره جديد بخش��ي از فرايند را به صورت 
قانوني پيگيري كرده، اما ثبت سفارش آنها جعلي عنوان شد. از لحاظ 

حجم موتور براي واردات به كشور مجاز تلقي مي شوند. 
جهرمي ادام��ه داد: خودروهايي كه نمي توانيم بفروش��يم به دليل 
آن است كه حجم موتور آنها باالي 2500 سي سي بوده و اساساً از 

مسير قاچاق آمدند. 
وي تأكيد كرد: در حال حاضر يك��ي از داليل فروش اين خودروها 

موضوع ارز بري بوده كه منابع آن به خزانه واريز مي ش��ود، منتهي 
اينكه در رابطه با عنوان قاچاق خودروها چه اتفاقي خواهد افتاد، بايد 

صبر كرد تا در رابطه با آن تصميم گيري شود. 
اين مقام مسئول بيان كرد: مقاومت بانك مركزي در رابطه ورود اين 
خودروها به بازار داخلي به دليل ايجاد تقاضا در بازار ارز درست است، 
چون احتمال دارد ارز آنها تس��ويه نشده باشد و به صورت اعتباري 
بوده كه بعداً مشكالت و عدم تعادل در بازار ارز ايجاد مي  كند، مگر 
آنكه ارز آن به صورت كامل تسويه شده باشد. هنوز اطالعي از شيوه 

تسويه ارزي اين خودروها نداريم. 
جهرمي ادامه داد: يكي از پيش��نهاداتي كه در رابطه با خودروهاي 
قاچاق مطرح اس��ت، اين بوده كه بت��وان به ص��ورت قطعات اين 
خودروها را در بازار داخلي فروخت تا عالوه بر حل مشكل كنوني، 

لوازم يدكي در بازار اين خودروها تأمين شود. 

رئيس س�ازمان برنامه و بودجه ب�ا تأكيد بر اينكه اس�تفاده از 
مناب�ع خارجي براي اح�داث و توس�عه طرح ها خ�اف قانون 
نيست، گفت: مجلس شوراي اسامي، دولت را در قانون برنامه 
شش�م توس�عه مكلف كرده تا از منابع خارجي براي توس�عه 
و احداث طرح ه�اي عمراني اس�تفاده كند. دولت س�عي دارد 
تا از همه مناب�ع خارجي براي رش�د اقتصادي اس�تفاده كند. 
به گزارش ايس��نا، محمدباقر نوبخت در جلسه علني ديروز مجلس 
در جريان بررسي تبصره ۳ اليحه بودجه ۱۳۹۸ در مخالفت با حذف 
بند مربوط به تعيين سقف جذب تسهيالت خارجي )فاينانس(، بيان 
كرد: ما اجازه داريم براي اجراي طرح ها از منابع خارجي اس��تفاده 
كنيم و اين امر با اس��تقالل ما تضادي ندارد. در قانون برنامه ششم 

توسعه، مجلس شوراي اس��المي دولت را مكلف كرده است تا ۶5 
ميليارد دالر از منابع خارجي براي توسعه طرح ها استفاده كند. 

رئيس س��ازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: اس��تفاده از فاينانس 
براي احداث و توس��عه طرح ها در قانون برنامه ششم توسعه آمده 
است و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. اينكه مطرح 
مي شود چقدر از منابع خارجي براي پيشرفت طرح ها و پروژه ها در 
سال گذشته استفاده شده است، بنده دستور مي دهم ليست آن را 
در اختيار نمايندگان قرار دهند. امسال نيز ما از ۶5 ميليارد دالري 
كه در قانون برنامه به دولت اجازه داده ش��ده براي توسعه و احداث 
طرح ها از فاينانس استفاده كند ما س��قف ۳0 ميليارد دالر در نظر 

گرفته ايم. 

نوبخت در ادام��ه تأكيد كرد: از س��وي ديگر براي اجرايي ش��دن 
فاينانس ها بايد مراحلي طي شود و گاهي يكسال طول مي كشد تا 
سقف مجوز گرفته شده عملي ش��ود. آنگاه ما نمي توانيم در بودجه 
سال بعد بگوييم كه فاينانس هاي سال گذشته نبايد در نظر گرفته 
شود؛ چراكه ما براس��اس مجوزي كه مجلس شوراي اسالمي به ما 
داده با طرف هاي خارجي صحبت كرده ايم و ش��رايط پس از مدتي 

فراهم شده است. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: دولت براس��اس قانون 
براي رشد اقتصادي خود سعي دارد از همه منابع خارجي استفاده 
كند. سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه نيز اين را 

از ما مي طلبد. 

با افتتاح رس�مي فاز سوم پااليش�گاه ستاره 
خليج فارس، قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در مراسمي رس�مي با حضور رئيس جمهور و 
وزير نفت كلي�د دروازه ورود به بازار صادرات 
بنزي�ن را ب�ه دول�ت دوازده�م هدي�ه داد. 
به گزارش »جوان«، س��اخت پااليش��گاه ستاره 
خليج ف��ارس به عن��وان بزرگ ترين پااليش��گاه 
ميعانات گازي جهان در روزهاي سخت تحريم به 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( سپرده شد تا 
با وجود تأخير در تزريق سرمايه مورد نياز توسط 
سهامداران، اين پااليشگاه روند تكميلي خود را 
طي كرده و ايران را در مسير خودكفايي در توليد 
فرآورده هاي نفتي و ورود به جمع صادركنندگان 

بنزين با كيفيت قرار دهد. 
با افتتاح فاز سوم پااليش��گاه ستاره خليج فارس، 
روزان��ه ۴5 ميليون ليت��ر بنزين ي��ورو 5 در اين 
پااليشگاه توليد خواهد شد كه مطابق با 50 درصد 

بنزين مصرفي در كشور است. 
س��عيد محمد، فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��ا)ص(، احداث پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس را يك ش��اهكار مهندسي و صنعتي 

دانست و گفت: با احداث اين پااليشگاه ميعانات 
گازي، مع��ادالت انرژي در منطق��ه تغيير كرده 
است. در ۴0 سالگي پيروزي انقالب اسالمي و در 
اوج تحريم هاي كشور شاهد افتتاح يك شاهكار 
مهندسي و صنعتي به دس��ت مهندسان ايراني 

بدون دخالت خارجي ها هستيم. 
وي افزود: افتتاح دو فاز اين پااليشگاه در سال ۹۶ 
و ۹۷ كه به لحاظ وسعت، پيچيدگي و حجم كار 
در جهان بي نظير است جزو اقدام هاي مثال زدني 
است كه در ياد ملت خواهد ماند و اتالق واژه فاز به 
اين مجموعه هاي عظيم كه هر كدام يك پااليشگاه 

به شمار مي رود دور از انصاف است. 
فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص(، 
خودكفايي در توليد بنزين، پرهيز از خام  فروشي 
و تولي��د فرآورده ه��اي باارزش ت��ر را از جمل��ه 
دستاوردهاي احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس 
خواند و تصري��ح كرد: با راه اندازي فاز س��وم اين 

پااليشگاه معادالت انرژي در منطقه تغيير كرد. 
محمد با اشاره به اينكه ساخت پااليشگاه ستاره  
خليج فارس گامي اساسي در كاهش آلودگي هوا و 
كمك به محيط زيست بود، گفت: توليد فرآورده ها 

با استاندارد يورو 5 نشان از اهميت زيست محيطي 
اين طرح دارد و از همه كس��اني كه در ثبت اين 

افتخار ملي نقش داشتند، تشكر مي كنم. 
وي ادامه داد: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( 
پس از خروج خارجي ها به بهانه تحريم ها در سال 
۹0، عمليات اجرايي اين پااليش��گاه را آغاز كرد 
كه بر اس��اس آن معادل چهار ف��از پارس جنوبي 
كابل كشي انجام و ۷۶ هزار تن تجهيز پااليشگاهي 
به همراه ۱۱/5 ميليون بشكه مخزن ساخته شد 
كه براي ۶ هزار نفر اشتغالزايي ايجاد كرد و همه 
اين موارد تنها بخشي از دستاوردهاي اين طرح 
بوده است.  فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
)ص( يادآور شد: قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا 
)ص( براي س��رمايه گذاري در عمليات س��اخت 
پااليش��گاه آناهيت��ا در كرمانش��اه آمادگي دارد 
تا ش��اهد تبديل آن به قطب پااليش��ي در غرب 

كشور باشيم. 
  افزايش ظرفيت پااليشي

بيژن زنگنه، وزير نفت هم در آيين گشايش رسمي 
فاز سوم پااليش��گاه س��تاره خليج فارس گفت: 
ظرفيت پذي��رش خوراك ما در پااليش��گاه هاي 

نفت روزانه حدود يك ميليون و ۷00 هزار بشكه 
بوده است كه با به مدار آمدن فاز سوم پااليشگاه 
ستاره خليج فارس و افزايش ۴00 هزار بشكه اي 
)افزايش 20 درصدي(، به روزانه 2 ميليون و ۱00 

هزار بشكه رسيده است. 
وزير نفت تأكيد كرد: ام��روز برعكس دهه پيش 
كه يك مورد از تحريم ها مح��دود كردن واردات 
بنزين به كشور بود، اكنون ديگر نه تنها واردكننده 
بنزين نيس��تيم، بلك��ه صادركننده ش��ده ايم و 
امريكا يي ها حتي نمي توانند كلمه اي در اين باره 

به زبان بياورند. 
وي در ادام��ه ب��ا بيان اينكه پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس بخشي از زنجيره پارس جنوبي است، 
توضيح داد: پارس جنوبي يك زنجيره پتروشيمي 
و يك زنجيره پااليشي نزديك به ۴00 هزار بشكه 
دارد كه ستاره خليج فارس بخشي از اين زنجيره 
است. وزير نفت با بيان اينكه فاز چهارم پااليشگاه 
ستاره خليج فارس آماده كلنگ زني است، اظهار 
كرد: مي توانس��تيم از رئيس جمه��ور بخواهيم 
كلنگ زني كند، اما نخواستيم كار نمايشي كنيم. 
وزير نفت همچنين از طرحي براي افزايش حضور 
بخش خصوصي در ساخت پااليشگاه هاي كوچك و 
واحدهاي پتروشيمي خبر داد و گفت: اين طرح به 
زودي ارائه مي شود تا از سوي سران قوا و در شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي مورد بررسي قرار بگيرد. 

  استفاده از منابع داخلي
عليرضا صادق آب��ادي، مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخش هم در اين مراس��م گفت: پس از 
تثبيت فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس كه 
تصميم گرفتيم وارد اجراي فاز دوم شويم، چالش 
پيش روي ما منابع مالي بود، ام��ا در كوتاه مدت 
توانس��تيم از محل فروش نفتاي ت��رش پروژه، 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و بانك ملت، 

منابع مالي مورد نياز پروژه را تأمين كنيم. 
وي افزود: در تابس��تان س��ال ۹۷ ك��ه ميانگين 
مصرف روزان��ه بنزين ب��ه ۹۷ ميلي��ون ليتر در 
روز رس��يد و اوج مصرف بود، پااليش��گاه ستاره 
خليج فارس با راه اندازي فاز دوم روزانه ۳0 ميليون 
ليتر بنزين به چرخه توزيع كشور اضافه كرد و فاز 

سوم آن نيز بالفاصله راه اندازي شد. 
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش تصريح 
كرد: با راه اندازي فاز س��وم پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس افزون بر جهش قابل توجه در توليد 
بنزين، نف��ت گاز و گاز ماي��ع )ال پي جي( كمبود 
خوراك مجتمع هاي پتروش��يمي را ه��م از اين 
پااليشگاه تأمين كرديم و به عرضه ارز در كشور از 

سوي پتروشيمي ها كمك كرديم. 
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سپاه کلید صادرات بنزین را برای دولت ساخت
 قرارگاه خاتم االنبيای سپاه با راه اندازي فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس
 ايران را به  خود كفايي در توليد فرآورده هاي نفتی و توانايی صادرات رساند

احتمال فروش خودروهاي قاچاق به صورت قطعات منفصل در بازار

دولت سعي دارد براي رشد اقتصادي از همه منابع خارجي استفاده كند

   اقتصاد کالن

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

251622333پارسسرام
4808346آهنگريتراكتورسازيايران

17032811كنترلخوردگيتكينكو
3886185داروسازيجابرابنحيان

7566360شيشهوگاز
18686889فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

14987713دشتمرغاب
4100195قندلرستان

6624315كاشيوسراميكحافظ
3240154مارگارين

2842135صنايعشيمياييفارس
13327632قنداصفهان

4187198سيمانخوزستان
178284صنايعريختهگريايران

9537444خوراكدامپارس
7523349كارخانجاتقندقزوين

110051بانكپارسيان
2932134توليديكاشيتكسرام

4891216سيمانخزر
9963439قندهكمتان

2703119مهندسينصيرماشين
122754سيمانسپاهان

173975پستبانكايران
3968170كشاورزيودامپرويمگسال
3871165سراميكهايصنعتياردكان

165169بانكتجارت
117349بانكصادراتايران

4195171شكرشاهرود
231094بانكملت

14270536شهد
240590داروسازيكوثر

3118115حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
6182227قندمرودشت
129146سيمانشرق
5170182كويرتاير
101235بانكسينا

159955سيمانداراب
4610158قندنيشابور

7505256مليكشتوصنعتودامپروريپارس
144249سيمانشمال

7771251سيمانفارسنو
69721داروييلقمان

6391192معادنمنگنزايران
312889داروسازيامين

213059سايپاآذين
11283309فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

3760102صنايعكاشيوسراميكسينا
21757589البراتوارداروسازيدكترعبيدي

89224ليزينگايران
3803102سيمانغرب

244565بانكاقتصادنوين
13578360نفتبهران

294876فوالدكاوهجنوبكيش
4393110ايرانتاير

282869مليصنايعمسايران
5164120گروهمپنا)سهاميعام(

287465لعابيران
192843رينگسازيمشهد

107924سايپا
19753417معدنيدماوند

237550سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
6789138سيمانآرتااردبيل

12236248فراوردههاينسوزايران
417283آبسال

298959سرمايهگذاريساختمانايران
151329بيمهپارسيان

6986132بيسكويتگرجي
294854سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

8172145كالسيمين
114920واسپاريملت

92416سرمايهگذاريخوارزمي
107518بانكپاسارگاد

276746سرمايهگذارياعتبارايران
133422سيماندورود

140723گروهپتروشيميس.ايرانيان
492879بهنوشايران

102116كمباينسازيايران
291444ايرانياساتايرورابر
174026ايركاپارتصنعت

78011سرمايهگذاريسايپا
298841پارسمينو

683492شيرپاستوريزهپگاهخراسان
255134بانكخاورميانه
614581پارسالكتريك
106314بانكپارسيان

429355توليديچدنسازان
319240صنعتيبهشهر

314839گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
620176بورسكااليايران

237429سرمايهگذاريمليايران
189723لبنياتپاك

123815سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
217426بيمهدانا

270632ايرانخودرو
348038بينالملليمحصوالتپارس

102711پالسكوكار
402243كاشيالوند

98810سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
11005111پااليشنفتبندرعباس

385237آلومينيومايران
593356ايرانترانسفو
151814چرخشگر

11978109پتروشيميپرديس
138012قطعاتاتومبيلايران

199917سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
373231ريختهگريتراكتورسازيايران

339728سرمايهگذاريپارستوشه
265121كارخانجاتتوليديشيشهرازي

26759200سيمانبهبهان
455934پارسدارو

623146دادهگسترعصرنوين-هايوب
180313سيمانمازندران

8946زامياد
669744موتوژن

7725پارسخودرو
861254فوالدخوزستان

164510بيمهآسيا
431026نيروترانس

563734مليسربورويايران
879948باما

238713رادياتورايران
11926سرمايهگذاريشاهد
464223گروهصنعتيسپاهان

511325بورساوراقبهادارتهران
860042فوالدخوزستان

246212حفاريشمال
16608سيمانشاهرود
364217شيشههمدان
13096فنرسازيزر

18078الكتريكخودروشرق
18958س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

1568164پااليشنفتتبريز
528921كاشيپارس

13275كمكفنرايندامين
319012كارخانجاتتوليديشهيدقندي

18987لبنياتكالبر
19337حملونقلتوكا

46757167پتروشيميفناوران
1566052داروسازيزهراوي

15555سيمانفارسوخوزستان
1470643سيمانسفيدنيريز

10463گروهبهمن
606115فنرسازيخاور

626615صنايعپتروشيميكرمانشاه
30067موتورسازانتراكتورسازيايران

13353ماشينسازياراك
4471قطعاتاتومبيلايران

31336كاشيسعدي
636211كارخانجاتداروپخش

23824صنايعآذرآب
24394كابلالبرز

25954گروهداروييسبحان

حساب نفتي ونزوئال در روسیه بلوکه شد
گازپ�روم بان�ك روس�يه ب�راي اجتن�اب از تحريم ه�اي امريكا، 
  PDVSAتصمي�م گرفت حس�اب هاي ش�ركت نفت�ي دولت�ي
ونزوئ�ا را بلوك�ه و هم�كاري ب�ا اي�ن ش�ركت را متوق�ف كند. 
به گزارش ايسنا، در حالي كه بس��ياري از شركت هاي خارجي از زمان 
وضع تحريم هاي امريكا عليه شركتPDVSA ، ارتباطشان را با اين 
شركت قطع كرده اند، اين حقيقت كه يك بانك روسي اقدام مشابهي 
انجام داده است مهم محسوب مي ش��ود، زيرا كرملين يكي از حاميان 

دولت نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال است. 
يك منبع آگاه به رويترز گفت: حساب هاي شركت PDVSA در حال 
حاضر بلوكه شده و مبادالتي انجام نمي گيرد با اين حال گازپروم بانك 

در اين باره حاضر به اظهارنظر نشد. 
در اين بين، شركت PDVSA در حس��اب توييتري خود اين خبر را 
جعلي خواند.  پيش از اين رويترز گزارش كرده بود شركت نفتي دولتي 
 PDVSAبا هدف دور زدن تحريم هاي امريكا از مش��تريان جوينت 
ونچرهاي خود خواس��ت پول خريد نفت را در حس��ابي ك��ه اخيراً در 
گازپروم بانك روسيه افتتاح شده است، واريز كنند.  امريكا با هدف قطع 
درآمدهاي نفتي ونزوئال و تحت فشار قرار دادن نيكالس مادورو، در 2۸ 

ژانويه شركت نفتي دولتي PDVSA را هدف تحريم قرار داد. 

 توافق غول پاالیش هندي
 براي خرید ۳ میلیون تن نفت امریكا

ش�ركت »ايندين اويل ك�ورپ« ك�ه بزرگ ترين پااليش�گر هند 
اس�ت، نخس�تين قرارداد س�االنه خود را ب�راي خري�د حداكثر 
۳ ميليون ت�ن يا ۶۰ ه�زار بش�كه در روز نفت امري�كا امضا كرد. 
به گزارش رويترز، سانجيو سينگ، رئيس هيئت مديره شركت »ايندين 
اويل كورپ« اعالم كرد كه اين قرارداد ساالنه از ماه آوريل آغاز خواهد 
شد، با اين حال به نام فروش��نده و جزئيات قيمت اشاره نكرد و آنها را 

محرمانه خواند. 
اين شركت دولتي پيش از اين نفت امريكا را در بازارهاي محموله هاي 
تكي خريداري كرده و قراردادي در ماه آگوست براي خريد ۶ ميليون 

بشكه نفت امريكا در فاصله نوامبر تا ژانويه امضا كرده بود. 
هند سال گذشته پس از ديدار نارندرا مودي، نخست وزير هند و دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا در ماه ژوئن، براي نخس��تين بار نفت خام 
از امريكا وارد كرد و »ايندين اويل« نخس��تين شركت هندي بود كه 
نفت خام امريكا را خريداري كرد. اين كش��ور پس از اين كاهش توليد 
اوپك قيمت نفت سنگين ترش خاورميانه يا گريدهاي داراي سولفور باال 
را افزايش داد، درصدد متنوع كردن واردات نفت از ساير مناطق برآمد. 

موج جديد افزايش قيمت طال همزمان با افت دالر
طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني در پي اميدواري سرمايه گذاران 
به حل اختالفات تجاري امريكا و چين و افت ارزش دالر به باالترين حد 

در بيش از يك هفته گذشته افزايش يافت. 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 
0/۳ درصد رشد كرد و به ۱۳2۴/۸ دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار 

۳۱ ژانويه تا مرز ۱۳2۶/۸ دالر صعود كرده بود. 
در بازار امري��كا، هر اونس طال ب��راي تحويل در آوريل ب��ا 0/۴ درصد 

افزايش، در ۱۳2۷/۸ دالر معامله شد. 
دانيل هاينس، تحليلگر گروه بانكي ANZ اظهار كرد: رفع ريسك هاي 
پيرامون مذاكرات تجاري امريكا و چين قطعاً به نفع همه بازارها خواهد 
بود و نشانه هاي پيشرفت در مذاكرات، تقاضا براي دالر را كمتر كرده و از 
قيمت طال پشتيباني كرده است.  دالر امريكا روز دوشنبه همزمان با باال 
رفتن انتظارات براي توافق تجاري امريكا و چين كه تقاضا براي اين ارز به 
عنوان دارايي امن را كمتر كرد، اندكي كاهش يافت.  قيمت طال از ابتداي 
سال ميالدي جاري تاكنون با اميدواري به مصالحه تجاري امريكا و چين 
و توقف روند افزايش نرخ هاي بهره امريكا، حدود ۳/۳ درصد رشد كرده 
است.  در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديوم براي تحويل فوري 
به ركورد ۱۴۴۹ دالر صعود كرد. هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0/2 
درصد افزايش، ۱5/۸0 دالر معامله شد و هر اونس پالتين براي تحويل 

فوري، 0/۴ درصد افزايش يافت و در ۸05/50 دالر ايستاد. 

قیمت نفت رکورد ۳ ماهه زد
ب�ه كم�ك كاه�ش تولي�د اوپ�ك و متح�دان و تحريم ه�اي 
ب�ه  نف�ت  قيم�ت  ونزوئ�ا،  و  اي�ران  علي�ه  امري�كا 
رس�يد.  تاكن�ون  نوامب�ر  م�اه  از  باالتري�ن س�طح خ�ود 
به گزارش رويترز، در ساعت اوليه معامالت روز دوشنبه، به كمك كاهش 
توليد اوپك و متحدان و تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال، قيمت 

نفت به باالترين سطح خود از ماه نوامبر تا كنون رسيد. 
 قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا، 
دابليوتي آي، براي اولين بار در سال جاري، از 5۶ دالر فراتر رفت و امروز 
تا ساعت 0۹:۷ به وقت تهران، با 0/52 درصد رشد نسبت به قيمت بسته 

شده در روز جمعه، به ركورد 5۶/2۷ دالر رسيد. 
 قيمت پيش خريد هر بش��كه نفت خام برنت درياي شمال، بنچ مارك 
بين المللي قيمت نفت، به ركورد ۶۶/۷۸ دالر رسيد و سپس تا ساعت 
۱2:۷ به وقت تهران، در ۶۶/25 دالر تثبيت ش��د ك��ه 0/0۶ درصد از 
قيمت بسته ش��ده روز جمعه باالتر بود.   براي هر دو بنچ مارك نفتي، 
ركورد امروز باالترين قيمت آنها از 20 نوامبر 20۱۸ تا كنون است.   آنچه 
بيش از پيش باعث باال بردن قيمت ها شده است، تحريم هاي امريكا بر 

ضد صادركنندگان بزرگ اوپك، ايران و ونزوئال مي باشد. 
 اما افزايش توليد نفت خام امريكا كه به رك��ورد روزانه ۱۱/۹ ميليون 
بشكه رسيده اس��ت و همچنان رو به افزايش اس��ت، رشد قيمت ها را 

محدود كرده است. 

 افزایش ۳6 درصدي صادرات ایران
 به روسیه در سال 2018

وابس�ته تج�اري اي�ران در روس�يه گف�ت: ص�ادرات اي�ران 
ب�ه روس�يه ط�ي س�ال گذش�ته ب�ا رس�يدن ب�ه رق�م 5۳۳ 
ميلي�ون دالر رش�د ۳۶ درص�دي را تجرب�ه ك�رده اس�ت. 
به گزارش فارس، فرهاد پرند، وابس��ته تجاري ايران در روسيه گفت: 
صادرات ايران به اين همسايه شمالي در سال 20۱۸ نسبت به سال قبل 
از آن ۳۶ درصد رشد كرده است.  به گفته وي، طي سال گذشته ايران 
5۳۳ ميليون دالر به روسيه صادرات داشته است.  پرند اعالم كرد: پسته، 
 كشمش، خرما و س��يب از جمله مهم ترين كاالهاي صادراتي ايران به 
روسيه محسوب مي شود. از طرف ديگر خيار، گوجه،  ماهي، شير، پنير، 
ميگو، چاي و كيوي به همراه كلم، از ديگر محصوالتي هس��تند كه با 
محموله هاي بزرگ از ايران به روسيه ارسال شده است.  اين مقام ايراني 
افزود: حجم مبادالت تجاري دو جانبه بين ايران و روسيه در سال 20۱۸، 

2 درصد افزايش يافته و به ۱/۷۴ ميليارد دالر رسيده است. 

نماينده كارگران در ش�وراي عالي كار تعلل در 
ارسال مصوبه حق مس�كن كارگران به هيئت 
دول�ت را منطقي ندانس�ت و از تأخير در زمان 
برگزاري جلس�ه ش�وراي عالي كار گايه كرد. 
علي خداي��ي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي 
كار در گفت وگو با تسنيم، درباره آخرين وضعيت 
ارسال مصوبه حق مسكن كارگران به هيئت دولت 
از س��وي وزارت كار بيان كرد: با پيگيري هايي كه 
داش��تيم متوجه شديم كه اين بس��ته تاكنون به 
هيئت دولت نرسيده است.  خدايي  گفت: تأخير در 
ارسال اين مصوبه به هيئت دولت منطقي نيست 
و اعتراض ش��ديد نمايندگان كارگران در شوراي 

عالي كار را در پي داشته است؛ ضمن آنكه خبري 
از برگزاري جلسه شوراي عالي كار و آغاز بررسي 
دستمزد ۹۸ هم نيست.  گفتني است، با تصويب 
اعضاي شوراي عالي كار حق مسكن كارگران كه 
پيش از اين ۴0هزار تومان بود با افزايش ۶0هزار 
توماني به ۱00ه��زار تومان رس��يده و با توجه به 
اينكه حق مسكن تنها آيتم بسته مزدي كارگران 
اس��ت كه بايد از تصويب هيئت وزيران بگذرد، در 
صورت تصوي��ب نهايي آن، از فروردين ماه س��ال 
۱۳۹۸ حق مس��كن در فيش ه��اي حقوقي همه 
كارگران مش��مول قان��ون كار ۱00ه��زار تومان 

منظور خواهد شد. 

تعلل وزارت کار در ارسال مصوبه جدید حق مسكن 
      خبر

در حالي ك�ه رئي�س س�ازمان برنام�ه و 
بودج�ه معتق�د اس�ت ماهان�ه ب�ه حدود 
۷۸ميلي�ون نف�ر ياران�ه نق�دي پرداخ�ت 
مي ش�ود، ب�ا توج�ه ب�ه آماره�اي قبلي از 
يارانه بگيران الزم اس�ت به صورت ش�فاف 
گزارش ه�اي مس�تند از تع�داد دقي�ق 
يارانه بگيران به  تفكيك سال منتشر شود. 
به گزارش تس��نيم، رئيس س��ازمان برنامه و 
بودجه با بيان اينكه  در فضاي مجازي شبهاتي 
درباره رق��م ۴200 ميليارد تومان��ي يارانه ها 
مطرح شده؛ تأكيد كرد: اين رقم صحيح است، 
اما فق��ط مربوط به ياران��ه ۴5500 توماني كه 

به ۷۸ ميليون نفر پرداخت مي ش��ود، نيست. 
ح��دود ۷00 ميلياردتومان نيز ب��راي افزايش 
ياران��ه خانواره��اي تحت پوش��ش براس��اس 
جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ پرداخت 

مي شود. 
نكته جالب توج��ه در توييت نوبخ��ت، تعداد 
يارانه بگيران اس��ت كه بر اين اساس ماهانه به 
حدود ۷۸ ميليون نفر يارانه پرداخت مي شود، 
اين در حاليس��ت كه در ارديبهش��ت ماه ۹۳ 
رئيس جمه��ور در زماني كه جمعيت كش��ور 
۷۷ ميليون نفر بود تعداد نهايي يارانه بگيران را 

حدود ۷۳ ميليون نفر اعالم كرد. 

ابهام جدید در تعداد یارانه بگیران

حسن حسيني | شانا

وحید حاجی پور
  گزارش یک


