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افزایش ناگهانی قیمت طال و سکه
منتفی است

...
خبر

مدیرعاملشرکتپخشفراوردههای
نفتیدرپاسخبهخراسان:

 2.5میلیون نفر درطرح فراخوان
متقاضی کارت سوخت شدند
حسین بردبار :مدیرعامل شرکت پخش
فراورده های نفتی از درخواست 2.5میلیون
نفر در طــرح فــراخــوان بــرای خــودروهــای
بــدون کــارت سوخت خبرداد و پیش بینی
کرد که مصرف بنزین درســال آینده به 97
میلیون لیتر برسد .به گــزارش خراسان،
سید محمدرضا موسوی خــواه در نشستی
خبری درپاسخ به خراسان درباره سرانجام
طــرح فــراخــوان ب ــرای خــودروهــای بــدون
کــارت سوخت ،گفت :بعد از این فراخوان
2.5میلیون نفر ،متقاضی کــارت سوخت
شدندکهبیشاز500هزارموردآنهامربوط
به خــودروهــای عمومی یا دولتی بــود .وی
درپاسخ به این که آیا این اطمینان وجود دارد
که همه افراد بدون کارت سوخت متقاضی
شده اند و درصورت الزام دولت به استفاده
از کارت سوخت ،مشکلی برای اجرای این
طرح وجــود نــدارد ،گفت :عرضه سوخت تا
آبان ماه سال  94الزاما با کارت سوخت بود و
پس از این فراخوان نیز که به دستور وزیر نفت
صورتگرفت،افرادمتقاضیازسراسرکشور
ثبت نام کرده اند و ما درصورت تصمیم دولت
برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت
مشکلی در اجرا نداریم .این مقام مسئول با
بیان این که بــرآورد میانگین مصرف بنزین
در سال  ۹۷را حدود  87/7میلیون لیتر در
روز پیش بینی میکردیم که این رقم به ۸۸
میلیون لیتر در روز رسید ،افزود :پیش بینی
ما برای رشد مصرف سال ۹۷حدود ۸درصد
بود که در نهایت موجب مصرف  ۹درصدی
شــد و نشان از رشــد یــک درص ــدی مصرف
نسبت به پیش بینیهای ما دارد .وی میزان
پیشبینی میانگین مصرف بنزین برای سال
آینده را  ۹۷میلیون لیتر در روز اعالم و اظهار
کــرد :پیش بینی میکنیم رشد مصرف در
سال  10/2 ،۹۸درصد باشد.

تسنیم -دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان این که افزایش ناگهانی قیمت طال و سکه منتفی است ،افزود :بازار سکه و طال در روزهای پایانی
سال روند عادی خود را سپری میکند و با وجود پیشبینیها مبنی بر افزایش تقاضا در آستانه نوروز این تقاضا در بازار کمتر از پیشبینیها افزایش
یافته است.

چرختنظیم بازارکاالهای اساسی سرعتگرفت

گمانه ها و گزارش ها از وضعیت صادرات نفت ایران در دوران تحریم

آمریکابازهم به معافیت نفتیتنمیدهد

ورود 50هزارگوسفند،توزیع 30هزارتنمرغمنجمدو 80تنمیوهتنظیمبازاری
با فرا رسیدن روزهای
پایانی سال ،اقدامات
دولـــت بـــرای تنظیم
بــــازار شـــدت گرفته
اســت .در ایــن زمینه،
دیروز خبرگزاری مهر
به نقل از صدا و سیما،
از آغاز توزیع تدریجی
میوههای تنظیم بازار نوروز در کشور خبر داد.
بر این اســاس 80 ،تن سیب و پرتقال ،با قیمت
مصوب که  20درصد زیر نرخ بازار است ،تا یک
ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع می شود.
 10هزارتنسیبوپرتقالنیزبهصورتذخیرهدر
سردخانه برای جبران هر گونه کمبود در استان
های مختلف در نظر گرفته شده است .از سوی
دیگر ،خبرگزاری فارس نیز به نقل از مدیرکل
بازرگانیداخلیشرکتپشتیبانیاموردام،خبر
داد که از امروز ،توزیع  30هزار تن مرغ منجمد
با قیمت 10هزار و 500تومان آغاز می شود .در



خصوص تنظیم بازار
گوشت نیز خبرگزاری
مــــهــــر ،بــــه نـــقـــل از
ورناصری ،مدیر عامل
شرکتپشتیبانیامور
دام ،از ورود اولین
مــحــمــولــه دام زن ــده
شامل  50هــزار راس
گوسفند از رومانی به کشور خبر داد و گفت :تا
پایان سال ٩٠ ،هزار رأس گوسفند وارد کشور
میشود .استاندار سیستان و بلوچستان نیز در
حاشیه عملیات تخلیه محموله فوق ،اظهار کرد:
روزانه  10هزار راس از این محموله کشتار و به
دیگر استانها ارسال میشود .موهبتی افزود:
در مجموع برای واردات ۶۰۰هزار رأس دام زنده
برای ایام نوروز و رمضان برنامه ریزی شده است.
پیشازاین،همچنینرئیساتحادیهفروشگاههای
زنجیرهاینیزازتوزیعمرغوشکرتنظیمبازاریدر
فروشگاههایزنجیرهایخبردادهبود.

...

...



تجارت

درحالیکهموعدمعافیتهشتکشورخریدارنفت
ازایراندراردیبهشتماهبهاتماممیرسد،کیفیت
تمدیداینمعافیتموردبحثوگمانهزنیرسانهها
و کارشناسان است .برخی از تمدید معافیت برای
تمام هشت کشور می گویند و برخی این موضوع
را به هند و چین محدود می کنند .همه این ها در
حالیاستکهطبقگزارشهایغیررسمی،ایران
به طرق مختلف (از اجاره نفتکش های دست دوم و
خاموش کردن ردیاب نفتکش ها تا همکاری های
منطقهایبرایبازگرداندنپولنفتیاتهاترآن)در
حال دور زدن تحریم هاست .به گزارش خراسان و
بر اساس گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا،
اسپوتنیکدرگزارشینوشتکه آمریکااحتماالبه
هشت کشور اجازه بدهد که کماکان نفت از ایران
خریداری کنند .مقامات آمریکایی نیز این موضوع
را رد نکرده و از تداوم مذاکره با برخی کشورها در
خصوص تعامل نفتی با ایران خبر داده اند .پیش از
اینمقاماتهندیاعالمکردندکهمعافیتتحریمی
بــرای خرید نفت ایــران بهرغم موضع سختی که

صنعت خودرو



آمریکا در پیش گرفته احتماال ادامه خواهد یافت.
با این حال خبرگزاری رویترز هم به طور تلویحی
تمدید معافیت ها را تایید کرد و به نقل از یک مقام
آگاه از مذاکرات بین آمریکا و کشورهای مختلف از
جمله هند ،از تمدید معافیت ها مشروط به کاهش
 20درصدی خرید خبر داده است .بر اساس گفته
این مقام آگاه ،آمریکا قصد دارد از ماه مه (اواسط
اردیبهشت)صادراتنفتایرانراحدود ۲۰درصد
کاهشدهدوکشورهایواردکنندهراملزمخواهد
کرد برای اجتناب از تحریمهای آمریکا ،خریدشان
راکمترکنند.برخیتحلیلگرانهمپیشترازتمدید
قطعی معافیت چین و هند خبر داده بودند .یکی از
منابعرویترزتأکیدکرده«بهصفررساندنصادرات
نفتایرانبسیاردشواراست.قیمتحدود۶۵دالر
برای هر بشکه نفت برنت ،حد نهایی قیمتی است
که دولت ترامپ در نظر گرفته است» .با این حال
طی روزهای اخیر قیمت نفت از  67دالر عبور کرد
کهباعثتضعیفتوانآمریکادراعمالفشاربرایران
وونزوئالخواهدشد.

...

قاچاق سوخت

تحلیل همتی از نتایج اقتصادی سفر به عراق

خبر بازگشت رنو به اما و اگر گره خورد!

کشفیکمیلیونلیترسوختقاچاقدرخلیجفارس

تسنیم -رئیسکل بانک مرکزی درباره سفر رئیسجمهور ایران
به عراق گفت:با روندی که در روابط اقتصادی ایران و عراق و دیگر
همسایگان میبینم میتوانم از شکلگیری یک تحول در ترکیب
کاالها و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران خبر بدهم .همتی
افزود :شکست سیاست تحریم آمریکا در حال تحقق است  .وی با
اشارهبهاستفادهاز«سازوکارپرداختخاص»درمبادالتپولیایران
و عراق افزود :قدم بعدی ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشورهای
همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی مستقیم ما را به
دیگر کشورها کاهش میدهد بنابراین بخش مهمی از صادرات آن
کشورهابهایرانازطریقصادراتمجددآنهاقابل تأمیناست.

در حالی که چهارشنبه شب خبری به نقل از معاون امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر بازگشت رنو به ایران
مطرح شده بود ،توضیحات جدید وی نشان داد که این بازگشت
منوط به تعیین تکلیف تحریم هاست .به گزارش ایسنا به نقل از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،فرشاد مقیمی تصریح کرد :رنو
سرمایهگذاری حدود یک میلیارد دالری در کشور انجام داده و
با توجه به میزان فعالیتهای انجام شده ،قطع ًا پس از مشخص
شدن شرایط تحریم به ایران باز میگردد .وی افزود :البته به
تازگی هیچ مذاکرهای با این شرکت صورت نگرفته اما تحلیل
ما بازگشت آن در آینده به بازار ایران است.

فــارس -نیروی دریایی سپاه پــاســداران پس از یک هفته رصد
اطالعاتی ،بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آبهای
ساحلی بندرعباس ضبط کرد .این محموله سوخت از دو کشتی
سوخترسانوپنجیدککشبزرگکشفشدو56نفرنیزبازداشت
شدند .فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه در این بــاره گفت :این
قاچاقچیاندرشبکهایسازمانیافتهفعالیتمیکردندبهگونهایکه
قایقهایکوچکویدککشهاسوختهایقاچاقرابهکشتیهای
سوخترسانانتقالمیدادندواینکشتیهانیزسوخترادرمیان
کشتیهای بزرگ و بنادر مختلف توزیع میکردند .به گفته وی
شناساییمقصداصلیسوختهایقاچاقدرحالبررسیاست.
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شاخص

عبور ارزش معامالت بورس از
سطح  1000میلیارد تومان
بورسبعدازحدودسهماهرخوت شاهدتب
و تاب نسبی است .نشانه های این تحرک
جدیدرامیتواندرافزایشارزشمعامالت
در هفته گذشته دانست .در حالی که طی
زمستان هرگز ارزش معامالت به سطح
هزارمیلیاردتوماننرسیدهبود،هفتهقبل
دو بار این سقف شکسته شد .این موضوع
نشانهای از توجه مجدد نقدینگی به بازار
سرمایهوناامیدینسبیازبازدهیبهتردر
دیگربازارهاست.

...

بازار خبر
مردم ونزوئال پول ملی را از
مبادالت خود کنار گذاشتهاند
ایسنا -به دلیل بی ارزش شــدن بولیوار
ونزوئال ،مــردم این کشور از دالر آمریکا و
پزوی کلمبیا برای معامله استفاده میکنند.

ورود بوئینگ  ۷۳۷مکس به
آسمان ایران ممنوع شد
مــهــر -سخنگوی ســازمــان هواپیمایی
کــشــوری ،صـــدور اطــاعــیــه بین المللی
هــوانــوردی از ســوی ســازمــان هواپیمایی
کشوری را مبنی بر ممنوعیت پرواز بوئینگ
 ۷۳۷مکس در آسمان ایران تأیید کرد.

