
چن��د روز پي��ش بود ك��ه خبرگزاري 
رويت��رز به نقل از چن��د منبع گزارش 
داد كه هند ايران را تهديد كرده اس��ت كه در صورت 
عدم واگذاري توسعه يك ميدان گازي به يك شركت 

هندي، واردات نفت از ايران را كاهش خواهد داد. 
اين خبرگزاري در گزارش خود نوش��ته بود »وزارت 
نفت هند كه از موضع تازه ايران پس از لغو تحريم ها 
ناخرسند اس��ت اخيرا از پااليش��گاه هاي دولتي اين 
كش��ور خواس��ته اس��ت تا از واردات نف��ت از ايران 
بكاهند.« اين در حالي است كه هند دومين مشتري 
نفتي ايران بعد از چين به شمار مي رود و در سال هاي 
تحريم ايران يكي از اصلي ترين خريداران نفت ايران 
به شمار مي رفت و منابع مالي ايران نيز در اين سال ها 
در حساب هاي بانكي اين كشور و چين ذخيره شد و 
بعد از برداشته شدن تحريم در قسط هاي مختلف در 

اختيار ايران قرار گرفت. 
 در عين حال اين كشور در سال هاي گذشته توانست 
با همه تاخيره��اي قبلي اش چندين پ��روژه نفتي و 
عمراني در اي��ران را به واس��طه خوش خدمتي هاي 
دوران تحريم ه��ا از آن خ��ود كند ك��ه از جمله آنها 
مي توان به طرح توسعه ميدان فرزادB اشاره كرد كه 
هم اكنون به عنوان يكي از اهرم هاي فشاراين كشور 

در مقابل ايران از آن نام برده شده است. 

هم اكنون پااليش��گاه هاي دولتي هند روزانه حدود 
۲۴۰ ه��زار بش��كه واردات نفت از اي��ران دارند و در 
صورت عدم تمكين ايران به شرايط هند براي امضاي 
قرارداد گازي، اين رقم براي سال مالي هند قرار است 
به ۱۹۰ هزار بشكه كاهش يابد. سال مالي هند تقريبا 

همزمان با سال خورشيدي ايران آغاز مي شود. 
واردات نف��ت اي��ران توس��ط هند فقط مح��دود به 
ش��ركت هاي دولت��ي نمي ش��ود و پااليش��گاه هاي 
خصوصي روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشكه واردات نفت 
از ايران دارند. هند در سال گذشته مالي، روزانه حدود 
۵۴۲ هزار بشكه واردات نفت از ايران داشت كه بيش 
از دو برابر س��ال پيش از آن ب��ود. البته منابع هندي 
به رويت��رز گفته اند كه اين كاه��ش خريد به صورت 

تدريجي اعمال خواهد شد. 
به گفته آنها، ش��ركت ملي نفت ايران نيز در واكنش 
به تصميم هند براي كاهش واردات نفت تهديد كرده 
است كه تخفيف هزينه حمل و نقل نفت به هند را از 

۸۰ درصد به ۶۰ درصد كاهش مي دهد. 
البته رويترز اي��ن خبر را در روزهاي گذش��ته تاييد 
نكرده است تا اينكه روز گذش��ته بيژن نامدارزنگنه، 
وزير نف��ت جمهوري اس��امي ايران زمان��ي كه در 
 حاش��يه نشس��ت هيات دولت در جمع خبرنگاران 
قرار گرفت؛ عقب نش��يني اي��ران در مقاب��ل هند را 
 تكذيب كرد و به صراحت درباره ادعاي هندي ها مبني 
ب��ر كاه��ش واردات نف��ت از ايران در ص��ورت عدم 

واگذاري پروژه فرزادB گفت: » هند از مشتريان خوب 
ما است و عاقه منديم روابط مان را با آن كشور توسعه 
دهيم. اما نمي توان با زبان تهديد قراردادي نوش��ت. 
اگر آنها خريد خود را از ما كاهش دهند ما مش��كلي 
نخواهيم داشت زيرا مش��تري خود را داريم، چرا كه 
مشتري هاي زيادي با ما طرف هستند و تقاضاها بيش 

از ظرفيت صادرات است.«
وزير نف��ت ادامه داد: »رييس جمهور كش��ورمان در 
مذاكرات خود با نخست وزير هند به اين كشور فرصت 
داده بود تا ش��هريورماه مذاكرات براي توسعه ميدان 
فرزاد B آغاز ش��ود اما آنها پيشنهادات خود را مطرح 
نكردن��د و باز هم ما تا پايان س��ال گذش��ته ميادي 
 ب��ه آنها فرصت داديم اما پيش��نهادات آنه��ا براي ما 
قابل قبول نبود و چيزي عايد كشور ما نمي شد. هدف 

ما از توسعه ميادين نفتي كسب درآمد است، نه اينكه 
 صرفا ميدان هاي گازي بزنيم. ش��رايط مطرح ش��ده 
بايد معقول باشد و با تهديد، كاري پيش نخواهد رفت. 

بايد انصاف را رعايت كرد.«
زنگن��ه در ادامه خاطرنش��ان كرد: » اكن��ون داريم 
اقداماتي انجام مي دهيم كه س��اير كش��ورها هم به 
ميدان بياين��د و روش ه��اي ديگري را ني��ز در نظر 
گرفته ايم. نامه اي هم به هند نوش��ته ايم كه حاضريم 
مذاكرات را با آنها انجام دهيم اما بايد شرايط معقول 
باشد نه اينكه با تهديد، كاري انجام شود. زبان تهديد، 
زبان خوبي نيس��ت و بهتر اس��ت ب��ا انصاف صحبت 

كنيم.«
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، ش��ركت »او وي ال« بازوي 
فعاليت هاي خارجي ش��ركت »او ان جي س��ي« هند 
 حدود ۱۰ س��ال پي��ش مي��دان گازي »ف��رزادB« را 
در خليج فارس كشف كرد. در دوران تحريم ها شركت 
هندي از توسعه اين ميدان چشم پوشيد، اما طي دو سال 
گذشته مقامات دو كشور چندين دور مذاكره پيرامون 

توسعه اين ميدان انجام دادند. 
بعد از لغ��و تحريم ها به دنبال امض��اي برجام موضع 
ايران »جسورانه تر« شده و طلب امتيازات بيشتري از 
شركت هندي براي توسعه ميدان مي كند، موضوعي 
كه دولت هن��د را برانگيخت تا »به پااليش��گاه هاي 
هندي دستور دهد واردات نفت از ايران را تا ۲۰ درصد 
كاهش دهند تا ايران براي موافقت با شرايط هند براي 

توسعه ميدان گازي نرمش نشان دهد«. 
آن ط��ور كه رويترز در گزارش خود نوش��ته اس��ت، 
با توج��ه ب��ه كاه��ش توليد نف��ت اوپ��ك احتماال 
پااليش��گاه هاي دولتي هند ب��راي جايگزين كردن 
نفت ايران با قيمت هاي مناس��ب ديگر از كشورهاي 
توليدكننده نفت با س��ختي مواجه شوند، با اين حال 
هنوز ه��م مقادير چش��مگير نفت م��ازاد در جهان 

وجود دارد. 
احس��ان الحق، كارشناس شركت »ك بي سي انرژي 
اكونوميك«، به رويترز گفته است كه نوع نفت مورد 
استفاده در پااليش��گاه هاي دولتي هند معموال نفت 
سبك است و كاهش توليد نفت اوپك تاثير چنداني 
در عرضه آن در بازارهاي جهاني ندارد. معموال اعضاي 
اوپك نفت نيمه س��نگين و سنگين توليد مي كنند و 
توليد عمده نفت ايران نيز از نوع نفت نيمه س��نگين 
است. رويترز مي نويسد كه شركت »او ان جي سي« 
 براي توس��عه مي��دان گازي » ف��رزادB « يك طرح 
سه ميليارد دالري ۳۰ س��اله به ايران پيشنهاد داده 
است. اين ميدان حدود ۳۵۰ ميليارد متر مكعب گاز 

قابل استخراج دارد. 
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سقوط يك پله اي ايران در 
رده بندي جهاني توسعه انساني

رييس ديوان محاسبات در كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس اعالم كرد

بازگشت ۴هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان به خزانه

س��ازمان ملل از افت يك پله اي جايگاه 
اي��ران در رده بندي جهاني ش��اخص 
توس��عه انساني خبر داد. س��ازمان ملل در جديدترين 
گزارش از سلسله گزارش هاي توسعه انساني از افت رتبه 
ايران در رده بندي جهاني توس��عه انساني خبر داد. اين 
گزارش »گزارش توسعه انساني ۲۰۱۶؛ توسعه انساني 
براي هركس« نامگذاري شده است. در اين گزارش آمار 
و اطاعات مربوط به شاخص هاي توسعه انساني ۱۸۸ 

كشور جهان از جمله ايران ارايه شده است. 
گزارش توسعه انساني ۲۰۱۶ كه بر پايه آمار و اطاعات 
مربوط به س��ال ۲۰۱۵ تهيه شده است نشان مي دهد 
كيفيت توسعه انس��اني در ايران طي اين سال نسبت 
به سال قبل تغييري نداشته اس��ت. نمره ايران از نظر 
شاخص توسعه انس��اني در اين سال همانند سال قبل 
۰/77۴ برآورد ش��ده اس��ت. شاخص توس��عه انساني 
ارقامي از صفر تا يك را دربر مي گيرد كه هرچه اين رقم 
براي يك كشور بيش��تر باشد داللت بر توسعه يافتگي 
بيشتر آن كشور در حوزه انساني دارد. با اين حال ايران 
در رتبه بندي جهاني از نظر توسعه انساني يك پله نزول 
داشته است و در حالي كه ايران در سال ۲۰۱۴ در جايگاه 
۶۸ جهان از نظر توسعه انساني قرار گرفته بود در سال 
۲۰۱۵ به رتبه ۶۹ نزول كرده است. كوبا جاي ايران در 

رتبه ۶۸ را گرفته است. 
س��ازمان ملل ايران را ميان كش��ورهاي داراي توسعه 
انساني باال به حساب آورده است. در گزارش اين سازمان 
كشورهاي جهان از نظر ميزان توسعه انساني به چهار 
گروه تقسيم بندي ش��ده اند كه عبارتند از كشورهاي 
داراي توسعه انساني بسيار باال، كشورهاي داراي توسعه 
انساني باال، كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط و 

كشورهاي داراي توسعه انساني پايين. 
در گ��زارش جديد س��ازمان ملل ۵۱ كش��ور در گروه 
نخست قرار گرفته اند يعني داراي توسعه انساني بسيار 
باال هستند و ۵۴ كشور در گروه دوم، ۴۲ كشور در گروه 
سوم و ۴۱ كشور نيز در گروه چهارم قرار داده شده اند. 

بر اس��اس اين گزارش، توس��عه انس��اني ايران از ۱۱۹ 
كشور جهان بيشتر است. برخي از اين كشورها عبارتند 
از: تركي��ه با رتبه 7۱، آلباني با رتب��ه 7۵، لبنان با رتبه 
7۶، اردن ب��ا رتبه ۸۶، چين با رتب��ه ۹۰، تونس با رتبه 
۹7، اندونزي با رتبه ۱۱۳، عراق با رتبه ۱۲۱ و مراكش 

با رتبه ۱۲۳. 
برخي كشورها كه رتبه بيشتري از ايران دارند عبارتند 
از: آلمان با رتبه ۴، امريكا با رتبه ۱۰، سوئد با رتبه ۱۴، 
انگليس با رتب��ه ۱۶، ژاپن با رتبه ۱7، فرانس��ه با رتبه 
۲۱، روس��يه با رتبه ۴۹، عمان با رتبه ۵۲ و صربستان 

با رتبه ۶۶. 
گزارش توس��عه انساني سازمان ملل، كش��ور نروژ را به 
عنوان توسعه يافته ترين كشور جهان در حوزه انساني 
معرفي كرده است. نمره اين كشور در شاخص توسعه 
انس��اني ۰/۹۴۹ اعام شده است. اس��تراليا و سويس 
به ترتي��ب در رتبه ه��اي دوم و س��وم از اي��ن نظر قرار 
گرفته ان��د. جمهوري آفريقاي مركزي با كس��ب نمره 
۰/۳۵۲ در شاخص توسعه انساني رتبه آخر رده بندي 

جهاني را از اين نظر به خود اختصاص داده است. 
متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انساني ۰/7۱7 
اعام شده است. در سطح خاورميانه رتبه ايران از نظر 
توسعه انساني 7 اعام شده اس��ت. قطر با كسب نمره 
۰/۸۵۶ در شاخص توسعه انساني رتبه نخست منطقه 
را به خود اختصاص داده اس��ت. عربستان در رتبه دوم 
منطقه و امارات در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
كش��ورهاي بحرين، كويت و عمان نيز پي��ش از ايران 

به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا ششم قرار گرفته اند. 

رييس دي��وان محاس��بات گفت: در 
مجموع ۴ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
از پول هايي كه در جاي خودش هزينه نش��ده بود، به 
خزانه يا به حساب هاي مشخص خودش برگشت داده 
شده كه اين مبلغ شامل حقوق هاي نجومي نيز هست. 
محمدمهدي مفتح، س��خنگوي كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي اس��امي در 
گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تس��نيم با 
اش��اره به جلسه ديروز كميس��يون متبوعش، گفت: 
جلس��ه امروز كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
حضور ع��ادل آذر، رييس ديوان محاس��بات، فياض 
ش��جاعي، دادس��تان ديوان و تعدادي از معاونان وي 
برگزار ش��د. وي افزود: در اين جلس��ه آق��اي عادل 
آذر درباره اهم اقدامات ديوان محاس��بات در س��ال 
۹۵ و برنامه هاي اين ديوان در س��ال ۹۶ توضيحاتي 
به اعضاي كميس��يون برنام��ه و بودج��ه ارايه كرد. 
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تاكيد 
كرد: طبق توضيحات رييس ديوان محاسبات، يكي 
از مهم ترين اقدامات اين ديوان در سال گذشته، تهيه 
گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴ بوده است. مفتح اضافه 
كرد: در اين جلسه رييس ديوان محاسبات گفت كه 
در مجموع، ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از پول هايي 
كه در جاي خودش هزينه نش��ده بود، به خزانه يا به 
حساب هاي مش��خص خودش برگشت داده شده كه 
اين مبلغ ش��امل حقوق هاي نجومي نيز هست، البته 
آقاي آذر درباره ميزان پول هاي برگش��ت داده شده 
از حقوق هاي نجوم��ي به خزانه چي��زي نگفت. وي 
به برنامه هاي ديوان محاس��بات در سال جاري طبق 
گفته رييس اين ديوان اش��اره كرد و گفت: آقاي آذر 
گفت كه دو برنامه عمده در سال جاري دارند كه يكي 
حسابرسي اقتصاد مقاومتي و ديگري برنامه عملكرد 
بودجه است كه قرار شده اين موضوعات را به جريان 
انداخته و به آن عمل كنند. س��خنگوي كميس��يون 
برنام��ه و بودجه مجلس، افزود: در اين جلس��ه يكي 
از اعضاي كميس��يون، س��والي درباره ميزان حقوق 
دريافتي رييس و معاونان ديوان محاس��بات از آقاي 
آذر پرس��يد كه وي در پاس��خ به اي��ن نماينده فقط 
 گفت كه »بنده اس��تاد تم��ام پايه ۳۳ در دانش��گاه 

تربيت مدرس هستم«. 

   در ط�رح ن�وروزي، مركبات م�ورد توجه بود/ 
تشكيل پرونده براي شركت پست در تعزيرات. 
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  درآمد 1/6 ميليارد دالري كاهش زمان تعميرات 

اساسي پااليشگاه ها در پارس جنوبي. فارس 
  هند طرح سرمايه گذاري سه ميليارد دالري در 

بندر چابهار را به ايران فرستاد. بلومبرگ
  قيمت جهاني نفت افزايش يافت. رويترز

  با مصوبه مجلس خريد و فروش وس�ايل نقليه 
فرسوده ممنوع شد. خودرونگاران 

  افزايش واردات قطعات خودرو س�واري / رش�د 
۴۸ درصدي وزن صادرات غيرنفتي. وزارت صنعت 
 ب�ا س�فررييس جمهور، س�منان خودروس�از 

مي شود. خودرونگاران

عددنوشت

سرخط خبرها تحليل نفت

زبان تهديد به كار قرارداد نمي آيد

پاسخ زنگنه به هندي ها

تهديد پاسخگو 
نيست

اكن�ون داري�م اقداماتي 
انجام مي دهيم كه س�اير 
كش�ورها هم ب�ه ميدان 
بيايند و روش هاي ديگري 
را نيز در نظ�ر گرفته ايم. 
نام�ه اي ه�م ب�ه هن�د 
نوش�ته ايم ك�ه حاضريم 
مذاكرات را ب�ا آنها انجام 
دهي�م ام�ا بايد ش�رايط 
معقول باش�د ن�ه اينكه 
ب�ا تهدي�د كاري انج�ام 
ش�ود. زبان تهدي�د زبان 
 خوبي نيست و بهتر است 

با انصاف صحبت كنيم.

۱۰۰ ه��زار واح��د صنفي تولي��دي در س��ال ۱۳۹۶ 
نوسازي خواهد ش��د. پس از تمديد طرح رونق توليد 
در سال ۱۳۹۶ كه در دستور كار وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت قرار گرفته اس��ت و منتظر اب��اغ نهايي به 
 منظور اجرا توسط س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
طي دو هفته آتي اس��ت، نوس��ازي صناي��ع از جمله 
واحدهاي صنفي توليدي از سياس��ت هاي كان اين 
وزارتخانه به منظور باالبردن ارتقاي كمي و كيفي توليد 
در بخش اصناف است. بدين ترتيب تصميم بر اين شده 
تا نوس��ازي ۱۰۰ هزار واحد صنفي توليدي همچون 
ريخته گران، نجاران، تراشكاران و ساير واحدهاي صنفي 
توليدي كه تجهيزات آنها فرسوده يا كهنه شده است 
و مصرف انرژي آنها باالست و نمي توانند محصوالت با 
كيفيت مورد نظر را توليد كنند در دستور كار قرار گيرد. 

معاون وزير صنعت با اش��اره به دستاوردهاي دولت در 
حوزه ايجاد اش��تغال، گفت: در دولت يازدهم ۲۳ هزار 
واحد تعطيل و نيمه فعال به چرخ��ه توليد برگردانده 
ش��دند. »محمدرضا فياض« توجه به بخش اشتغال را 
از جمله برنامه هاي دولت تدبير و اميد در س��ال جديد 
دانس��ت و بيان كرد: دولت يازدهم توانس��ت در بخش 
توليد، ۲۳ هزار واحد نيمه تمام و نيمه فعال را به چرخه 
توليد برگردان��د. وي هزينه ۱۶ ه��زار ميليارد تومان 
اعتبار براي واحدهاي نيمه فعال در س��ال گذشته را از 
جمله اقدامات دولت در حوزه حمايت از صنايع عنوان 
كرد و گفت: تا االن نزديك به پنج هزار واحد راه اندازي 
ش��ده از نظر هزينه كرد اعتبار اختصاص يافته كنترل 
 شدند. وي راه اندازي شش هزار طرح نيمه تمام تا سقف

 ۱۰۰ نفر اش��تغال را از ديگر اقدامات انجام شده دولت 
در سال گذشته دانست و افزود: ۳۳ طرح بزرگ ملي در 
دستور كار قرار گرفته كه تاكنون ۲7 طرح اجرايي شده 

وتا پايان فروردين ماه مابقي اجرايي مي شوند. 

احمد جمالي، مديركل سرمايه گذاري خارجي سازمان 
سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي از 
جذب يك ميليارد دالر س��رمايه خارجي پس از برجام 
تاكنون خبر داد و با اشاره به رقم مصوب سرمايه گذاري 
خارجي پس از برج��ام تاكنون اظهار داش��ت: در اين 
مدت ۱7 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي مستقيم 
 مصوب ش��ده و اين رقم ب��راي س��ال ۹۵ تاكنون نيز

 ۱۰ ميليارد و ۳۶۳ ميليون دالر بوده اس��ت. وي با بيان 
اينك��ه باالترين رقم مصوب طرح ه��ا مربوط به بخش 
نيرو )آب، برق و گاز( اس��ت، تصريح ك��رد: بيش از ۵۰ 
طرح با رقم بالغ بر ۴ ميلي��ارد دالر در اين بخش وجود 
داشته كه باالترين بخش محسوب مي شود، همچنين 
بخش كش��اورزي و معدن پايين ترين رقم مصوب را به 
ترتيب با ۴۰۰ ميلي��ون دالر و ۱7 ميليون دالر به خود 
اختصاص دادند. وي گفت: به استثناي سرمايه گذاري 
بخش نفت و گاز استان هاي اصفهان، تهران، خراسان 
شمالي، آذربايجان غربي و شرقي و خوزستان به ترتيب 
باالترين ميزان طرح مصوب سرمايه گذاري را داشته اند. 
اين در حالي اس��ت كه سرمايه هاي وارد شده در بخش 
نفت و گاز، مناطق آزاد و ويژه تجاري و بازار سرمايه در 

اين آمارها وجود ندارد. 

جديدترين برآورد سازمان ملل نشان مي دهد ضريب 
جيني در ايران طي سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۳7/۴ 
واحد رسيده و نابرابري درآمدي در ايران طي اين مدت 
كمتر از 7۵ كش��ور از جمله امريكا، اندونزي، روسيه و 
تركيه بوده اس��ت. جديدترين گزارش توسعه انساني 
سازمان ملل ضريب جيني ۱۴۳ كشور جهان از جمله 
ايران را اعام كرده اس��ت. ضري��ب جيني ارقامي بين 
صفر تا ۱۰۰ را در برمي گيرد كه هرچه اين رقم بيشتر 
باش��د داللت بر ش��كاف و نابرابري درآمدي بيشتر در 
يك كشور دارد. سازمان ملل در گزارش توسعه انساني 
۲۰۱۶ متوسط ضريب جيني ايران بين سال هاي ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۵ را ۳7/۴ اعام كرده است. در گزارش قبلي اين 
س��ازمان ضريب جيني ايران براي سال هاي ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸/۳ اعام ش��ده بود. ايران ميان ۱۴۳ 
كشوري كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته اند 
از نظر ميزان ضريب جيني در رتبه ۶۸ قرار گرفته است 
كه بدين ترتيب شكاف درآمدي در ايران طي اين دوره 

كمتر از 7۵ كشور بوده است. 

نوسازي واحد صنفي توليدي

 احياي واحد تعطيل و 
نيمه تعطيل

جذب سرمايه خارجي 

ضريب جيني ايران

 ۱۰۰ هزار واحد 

 23 هزار واحد

يك ميليارد دالر

37/4 واحد 
بورس تهران در حالي معاماتي آرام و متعادل را با رش��د ۴۲ واحدي ش��اخص كل به نمايش گذاش��ت كه گروه هاي پااليشي 
و خودرويي با اقبال خريداران اغلب حقيقي روبه رو بود. ش��اخص كل قيمت و بازده نق��دي بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامات ديروز چهارش��نبه ۱۶ فروردين ماه ۹۵ با افزايش ۴۲ واحدي به رقم 77 هزار و ۶۸۹ واحد دس��ت يافت. شاخص كل 
هم  وزن اما با افزايش ۱۰۶ واحدي عدد ۱۶ هزار و ۳۹۲ واحد را به نمايش گذاش��ت. ش��اخص س��هام آزاد شناور نيز با افزايش 
۱۴۴ واحدي به رقم ۸۵ هزار و ۴۸7 واحد دس��ت يافت. ش��اخص بازار اول نيز در حالي با افزايش ۱۰ واحدي به رقم ۵۴ هزار 
 و ۵۲۶ واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با افزايش ۲۰۴ واح��دي عدد ۱۶۸ هزار و 7۹۱ واحد را به نمايش گذاش��ت. 

همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( با افزايش ۳ واحدي به عدد ۸۸۹ واحد رسيد. 
براس��اس اين گزارش، معامات سهام در نماد معاماتي ۳ ش��ركت پااليش نفت تهران با ۲7 واحد، پااليش نفت بندر عباس، 
 پااليش نفت تبريز و پااليش نفت اصفهان و س��ايپا هر يك به ميزان ۱۵ واحد و پتروش��يمي جم با ۹ واحد افزايش بيش��ترين 
تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتي ۳ شركت گروه 
مپنا با ۳۴ واحد، آسان پرداخت پرشين و همراه اول هر يك به ميزان با ۱۵ واحد و معدني و صنعتي گل گهر با ۱۵ واحد كاهش، 

بيشتري تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.
 ارزش كل معامات ديروز بورس تهران به بيش از ۱7۵ ميليارد تومان بالغ ش��د كه ناشي از دست به دست شدن ۸۶۹ ميليون و ۴۹۵ 
هزار س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي ۶۹ هزار و ۹۰۶ نوبت داد و س��تد بود. طي معامات نماد معاماتي شركت هاي گروه فن آوا، 

س��رمايه گذاري ارس صبا، حق تقدم خريد سهام 
سيمان دشتس��تان، مجتمع توريستي و رفاهي 
آبادگران ايران از سوي ناظر بازار سهام متوقف در 
مقابل نماد معاماتي شركت هاي سرمايه گذاري 
كاركن��ان صنعت ب��رق، حق تقدم خريد س��هام 
مخابرات ايران، داروس��ازي زاگرس فارمد پارس، 
سيمان صوفيان، باما، خوراك دام پارس، حق تقدم 
خريد سهام لبنيات پاستوريزه پاك، اوراق گواهي 

سپرده عام بانك رفاه كارگران بازگشايي شدند. 

نرخ هاي جهاني نش��ان مي دهد كه قيمت آلومينيوم نسبت به سال گذشته با حدود ۲۶ درصد رشد همراه بوده است. به گزارش 
ايسنا، در حالي كه قيمت آلومينيوم در ابتداي سال گذشته با افتي حدود ۱7۰ دالري مواجه بود اما در ادامه سال ۱۳۹۵ روندي 
صعودي در پيش گرفت و با تلورانسي نسبي در نهايت در پايان سال قيمت نزديك به ۱۹۰۰ دالر را به ثبت رساند. اين در حالي 
اس��ت كه فلز آلومينيوم از ابتداي س��ال ۱۳۹۶ تا امروز روندي صعودي در پيش گرفت و از حدود ۱۹۰۵ دالر در ابتداي سال به 

۱۹۵۵ دالر رسيد كه اين روند صعودي نويد بهبود بيشتر بازار اين فلز را مي دهد. 
اينها در حالي اس��ت كه آلومينيوم در س��ال گذشته موضوعات مختلفي را از س��ر گذراند كه از جمله آن عرضه منظم در بورس 
كاال بود؛ به گونه اي كه بعد از مش��كاتي كه در نيمه اول سال ۱۳۹۵ براي توليد كنندگان آلومينيوم به وجود آمد عرضه اين فلز 
چندان رضايت بخش نبود و مش��كاتي را براي توليدكنندگان صنايع وابس��ته به ورق و شمش آلومينيوم به وجود آورد كه در 
نهايت آذر ماه سال گذشته بود كه مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
از عرضه منظم آلومينيوم در بورس كاال خبر داد و گفت: طي سال هاي گذشته تمامي محصوالت فلزي اعم از مس، آلومينيوم و 
فوالد در بورس كاال معامله ش��د كه كشف واقعي قيمت ها، جلوگيري از انحصار و شفافيت در روند داد و ستدها از ثمرات معامله 

محصوالت در بورس كاال بوده است. 
وي با اشاره به مشكات متعددي كه س��ر راه توليدكنندگان آلومينيوم قرار گرفته بود، ادامه داد: عدم عرضه اين محصول طي 
مقطعي در بورس كاال به مشكات توليدكنندگان اين صنعت باز مي گشت كه اين موانع با نشست و جلسات متعددي با عوامل 

مربوطه برطرف شد. اكنون نيز با تعيين قيمت پايه بر مبناي 
فرمول جديد و كشف بهتر قيمت، شاهد عرضه منظم اين 

محصول در بورس كاال هستيم. 
آغاز احداث آلومينيوم  جنوب با ۱/۲ ميليارد دالر در منطقه 
ويژه اقتصادي المرد به عنوان يك��ي از صنايع انرژي بر و از 
سر گيري همكاري مشترك ايران و هند براي احداث يك 
واحد آلومينيوم در جنوب ايران با س��رمايه اي دو ميليارد 
دالري كه به خاطر ركود جهاني متوقف شده اهم سرگذشت 

آلومينيوم در سال قبل بود. 

سال نيكوي محصوالت معدني در بهاراقبال پااليشي ها در بورس 
به روايت آماربورس

گروه اقتصادي| بازار لبنيات بازار خاصي است، هر از گاهي با 
هر تغييري توليد كنندگان اين صنف دس��ت به افزايش قيمت 
قانوني و غيرقانوني مي زنند و موجب مي ش��وند تا سرو صداي 
خاص به پا ش��ود. موضوعي كه حتي رسانه ها هم به آن واكنش 
نش��ان داده و از افزايش يك باره دو هزار توماني شير خبر دادند 
البته علي رجبي رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات از بازگشت 
قيمت محصوالت دو كارخانه  لبني كه افزايش قيمت داشتند، 
ب��ه حالت قبل خبر داد و تاكيد كرد: افزايش قيمت ها در س��ال 
 جديد خواسته تمام كارخانه داران است، چراكه با توجه به تورم 
 هر ساله الزم اس��ت هزينه هاي مربوطه از طريقي جبران شود. 
قرار بر اين اس��ت ك��ه س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان جلس��ه اي در اين خصوص تش��كيل دهد تا در 
صورت نياز افزايش قيمت ها در آينده اعمال شود كه البته هنوز 

زمان اين جلسه مشخص نشده است. 
طي روزهاي گذشته دو كارخانه توليدكننده محصوالت لبني 
ب��دون هماهنگي با س��ازمان حمايت اقدام ب��ه افزايش قيمت 
شير و ماس��ت كردند كه به دنبال اين موضوع سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعام كرد كه افزايش قيمت 
محصوالت لبني تخلف است و بدون مجوز صورت گرفته كه با 
متخلفان برخورد مي ش��ود و نرخ ها به حالت سابق برمي گردد. 
طبق اعام س��ازمان حماي��ت، عرضه هيچ محص��ول لبني با 
قيمت هاي مازاد بر قيمت هاي سابق به هيچ عنوان مورد پذيرش 

اين سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد خواهد 
شد. همچنين اين سازمان از مصرف كنندگان درخواست كرده 
كه در صورت مواجه��ه با هرگونه تخلف در اين زمينه در بخش 
عرضه و فروش، موضوع را جهت رس��يدگي س��ريع به سامانه 
دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي از طريق شماره تلفن ۱۲۴ 
در سراسر كش��ور اعام كنند. عاوه بر اين به تمامي واحدهاي 
توليدي، توزيعي و عرضه كنندگان اعام شده كه هرگونه افزايش 
قيمت بدون هماهنگي و اخذ مجوز هاي قانوني ممنوع است و با 
متخلفان براساس قانون تعزيرات حكومتي قانون نظام صنفي و 

ساير قوانين مرتبط برخورد خواهد شد. 
در همين ح��ال دبير انجمن صنفي صنايع لبني نيز در اين باره 
گفته كه اي��ن دو كارخانه براي خود داليلي داش��تند كه آن را 
مطرح كرده بودند اما اين اقدام را خود كارخانه هاي لبني انجام 

داده بودند. 
به گفته باكري، براس��اس توافقاتي كه اين كارخانه هاي لبني با 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان داشتند، 
مقرر ش��د از روز چهارشنبه با نرخ هاي گذشته محصوالت خود 
را روانه بازار كنن��د و اين اقدام از امروز صورت گرفت. ضمن اين 
ك��ه كارخانه هاي مورد نظر داليل خ��ود را براي افزايش قيمت 
محصوالت خود به سازمان حمايت اعام كردند و مقرر شده تا 
اين ادله مورد بررسي قرار گيرد و تصميمات بعدي از سوي اين 

سازمان اتخاذ شود. 

گروه اقتصادي| همان طور كه پيش بيني ش��ده بود قيمت 
س��كه و طا در بازار افزايش يافت. به گونه اي كه در بازار روز 
چهارش��نبه س��كه تمام طرح جديد با ادام��ه روند صعودي 
قيمت، ۴۰۰۰ تومان در مقايسه با ديروز افزايش پيدا كرده 
 و يك ميليون و ۲۰۹ هزار تومان عرضه  ش��د. هر گرم طاي

 ۱۸ عيار نيز نزديك به ۱۱7 هزار تومان قيمت دارد. همچنين 
نيم سكه و ربع سكه به ترتيب ۶۸۳ و ۳7۶ هزار تومان فروخته 
شد. از سوي ديگر هر اونس طا براي معامات در بازارهاي 
جهاني بيش از ۱۲۵7 دالر داد و س��تد  ش��د. در بازار ارز نيز 
دالر امريكا ۳7۶۲ تومان، يورو ۴۰7۶ تومان، پوند انگلستان 
۴7۰۰ توم��ان و لير تركيه ۱۰۵۸ توم��ان قيمت دارد. دالر 
مبادل��ه اي نيز در بازار ۳۲۴۲ تومان از س��وي بانك مركزي 
قيمت گذاري شد. الزم به ذكر است كه قيمت ها در بازار آزاد 
در طول روز نوساني بوده و ثابت نيست و جدول ذيل بر اساس 
آخرين قيمت ها تا لحظه مخابره گزارش تكميل شده  است. 
در همين حال در بازار جهاني هم طا ۱۲۲۵ دالر ش��د. در 
حالي كه اشتها براي سرمايه گذاري هاي پرريسك در آستانه 
ديدار مهم رهبران امري��كا و چين كاهش يافته، قيمت طا 
دي��روز در نزديكي باالترين رقم يك م��اه اخير كه ديروز به 
ثبت رسيده بود، ثابت بود. بازار به دنبال يافتن سرنخ هايي از 
صورت مذاكرات نشست ماه گذشته فدرال رزرو امريكاست 

كه انتظار مي رفت اواخر روز گذشته منتشر شود. 

بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس ط��ا ديروز در رقم 
۱۲۵۵ دالر و ۱۲ س��نت ثابت بود. قيم��ت طاي امريكا نيز 
۰/۱ درصد كاهش داشت و به ۱۲۵7 دالر و ۱۰ سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد روز سه شنبه به باالترين رقم از ۲7 فوريه يعني 

۱۲۶۱ دالر و ۱۵ سنت رسيده بود. 
جيانگ شو، تحليلگر گروه طاي شاندونگ در اين باره گفت: 
»اين نوسانات نشان دهنده عدم قطعيت بازار در مورد روند 

حركت قيمت طا در كوتاه مدت است.«
»اينكه فدرال رزرو نرخ به��ره را در ماه ژوئن افزايش خواهد 
داد ي��ا نه، خيلي مش��خص نيس��ت. بازار منتظر مش��اهده 
شاخص هاي اقتصادي بيشتر در سخنان مقامات فدرال رزرو 
و آمارهاي نهادهاي دولتي امريكاست تا احتمال افزايش نرخ 
به��ره در ماه ژوئن را ارزيابي كند.« فدرال رزرو در ماه مارس 
نرخ بهره را افزايش داد و اعام كرد كه حداقل دو نوبت ديگر 

در سال جاري نرخ بهره را افزايش خواهد داد. 
اما قيمت طا از زمان افزاي��ش نرخ بهره تاكنون تنها حدود 
۶۰ دالر افزايش يافته زيرا نگراني ها از سياس��ت هاي دونالد 
ترام��پ و نتايج انتخابات در اروپا موج��ب افزايش تمايل به 
سرمايه گذاري در بازار طا شده است. در آستانه ديدار سران 
امريكا و چين، ارتش كره جنوبي اعام كرد كره شمالي روز 
چهارشنبه يك موش��ك بالستيك در س��احل شرقي خود 

شليك كرده است. 

طال باال رفت گراني به دست لبنيات افتاد 
طالبنيات

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
776۸9/9۰۴2/7۸۰/۰6شاخص كل

26977/1۰1۴/91۰/۰6شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
16۳92/5۰1۰6/11۰/65شاخص كل )هم وزن(

12۸9۸/6۰۸۳/۴۰۰/65شاخص قيمت )هم وزن(
۸5۴۸7/9۰1۴۴/۴9۰/17شاخص آزاد شناور

5۴526/7۰1۰/19۰/۰2شاخص بازار اول
16۸791/1۰2۰۴/16۰/12شاخص بازار دوم

گروه اقتصادي

دريچه

چيني ها همچنان شريك راهبردي مان هستند
بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت جمهوري اس�المي ايران در مورد حضور ش�ركت هاي چيني در ميادين نفتي ايران 
گفت: عزم  ما اين اس�ت كه با چيني ها به عنوان شريك راهبردي در قراردادهاي مان همكاري داشته باشيم. وي 
همچنين درباره راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس، گفت: در حال حاضر بخش اول اين پااليشگاه راه اندازي 
ش�ده و بخش دوم نيز كه مربوط به تقطير بود، خوراك دريافت كرد. وي با بيان اينكه همكاران من در سه شيفت 
مش�غول فعاليت هستند تا به زودي اين پااليشگاه راه اندازي شود، درباره جايگزيني برخي شركت هاي نفتي به 
جاي شركت هاي چيني، تاكيد كرد: شركت هاي چيني شريك راهبردي ما هستند. عزم  ما اين است كه با چيني ها 
به عنوان شريك راهبردي در قراردادهاي مان همكاري داشته باشيم. وي درباره ميزان صادرات نفت و ميعانات 

گازي در آينده گفت: پيش بيني ما صادرات 2/۴ ميليون تن است. 

خبرگزاري ايرنا


