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خبر

پرداخت  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت بهزراعی به چایکاران

رئیس سازمان چای گفت :امسال  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت به منظور بهزراعی باغات و
نوسازی کارخانهها پرداخت خواهد شد.محمد ولی روزبهان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان از پرداخت  80درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت :امسال  108هزارتن برگ سبز
چای با ارزش بالغ بر  203میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تاکنون  163میلیارد
تومان آن به حساب چایکاران واریز و مابقی در صورت تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :
برای ســالها دولت و خودروسازها به خاطر
تولیــد خودروهای بیکیفیت ،ســود میلیارد
دالری بردند که علت اصلی آلودگی هواست؛
حال باید جوابگو باشــند و مجلس را موظف
کنند تا کمــی از آن درآمد را صرف جایگزین
کردن خودروهای برقی و هیبرید ارزان نمایند
اما متأسفانه طبق قراردادهای جدید ،قرار است
خط تولیدهای قدیمی و ماشینهای پرمصرف
و از رده خارج اروپا را بیاورند.
0915...

اول مهر امسال به اداره آموزش و پرورش رفتم.
معلمی که هشت سال قبل با من بازنشسته شد
را دیدم که ابالغ تدریس داشت! بنابر امتیازاتی
میتواند پنج ســال دیگر تدریس کند تا با 35
سال بازنشسته شود و حقوق زیادتری بگیرد!
0915...

حضرت امام جواد (ع) میفرمایند :عزت مؤمن
در بینیازی او از مردم است.
0938...

تکرار نمایش فیلم و سریالهای قرآنی و مذهبی
از جمله "یوســف پیامبر" که در حال پخش
اســت اوال نیاز و حق نسلهای جدید است و
ثانیا باعث افزایش آموزههای قرآنی مخاطبان
میشود و چه بسا همین باعث جذب و گرایش
عمیق به مکتب اسالم بشود.
0938...

به دولتهای آمریکای جهانخوار و اســرائیل
غاصب یا همان رژیم اشــغالگر قدس و دیگر
رهبران مداخلهگر میگویم که حکام رژیمهای
عربستان ســعودی و ظالمان بحرین و دیگر
جنایتکاران جهان خصوصا این منطقه بشنوند
که ظلم و ستم هیچگاه پایدار نبوده و نیست و
با این بیت شعر شاعر شیرین سخن ،مطلبم را
ادامه و پایان میدهم که :صد بار بدی کردی و
دیدی ثمرش را ،خوبی چه بدی داشت که یک
بار نکردی .محمود بلیغیان از اصفهان
0913...

حضرت علی (ع) :از نفس خودت حساب بکش
0912...
و از بدیها بازش دار.
طبق اطالعرسانی وزیر محترم ارتباطات فقط
 5درصد فضای مجازی شامل تولیدات دینی
است .پیام خبر فوق این است که واجب است
تالش برای انتشــار و ترویــج معارف دینی به
گونهای رقم بخورد کــه تولیدات دینی مقدم
بشود .احاطه دین بر جهان و عدهای قرآنی است
که امید و انتظار ویژه مــیرود امثال اقدامات
بسیار مهم فوق ،زمینهساز تحقق این امر بشود.
0938...

امیدوارم با فرهنگسازی رسم غلط تیراندازی
در ایران از بین برود.
0933...

از اصفهــان پیامک میفرســتم ،حضور آقای
محمود احمدی نژاد ،این شــک و شبهه را به
وجود میآورد که خدای ناکرده مگر ایشان از
بقیه اعضای مجمع تشخیص مصلحتیا سایر
مسئوالن دیگر آتوهایی دارد که با آنهمه حرف
و حدیثهایی که از سران سه قوه کشورگفته و
عملکردی که خود و اطرافیانش داشته است ،باز
هم اینطور شجاعانه و بیباک ،آزادانه در جلسات
شرکت و سخنرانی میکند و هیچکس هم با او
کاری ندارد.
0913...

سیاستهای اقتصادی دولت عمال دارد شکاف
طبقاتــی بین اغنیاء و فقرا را هر روز بیشــتر
میکند و این بــا عدالت اجتماعی نمیخواند
دولت و مجلس جلو گرانیها و فشار روی مردم
و فقر او ضعف را بگیرند و برعکس از ثروتمندان
بگیرد و خرج فقرا کند.
0912...

سالم بر دستاندرکاران روزنامه فرزانه و وزین
آفتاب یزد ،خسته نباشید ،از خرم آباد لرستان
پیام میدم والدت حضرت عیســی مسیح (ع)
و جشن کریســمس را به هموطنان مسیحی
تبریکمیگویم.
0916...

ما یک گوشــی موبایل از کسی خریدیم .حاال
برای من پیام آمده در طرح رجستری گوشی
شــما قاچاق میباشــد و از ماه دیگر قادر به
استفاده نیســت .اوال من از کجا بدانم گوشی
قاچاق بوده جعبه داشــت .دوما نتونستید یقه
قاچاقچی رو بگیرید افتادید به جان مردم.
0938...

آفتاب یزد :از مدتها قبل در این خصوص
اطالعرسانی صورت گرفته بود و فرصت
داده شده بود.

همه ایــران ویبره شــده وحتــی زلزله،
مســئوالن تهران نشــین راهم تکان داد.
حاال کمترین انتظار مردم و رســانهها آن
اســت که آقایان چشــمها را باز کنند و
القل یک تبصــره بودجه را به بزرگترین
مشکل کشور اختصاص دهندکه بانکها را
موظف کند تسهیالت ساخت مسکن را با
نرخ زیر تورم در همه کشور ارائه نمایند تا
هم خانهها مقاوم سازی شود هم اشتغال
0915...
فراگیر صورت گیرد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

میز خبر

درآمد نفتی در الیحه بودجه ۹۷

 چشمانداز قیمت نفت در سال  2018توسط
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی
مورد بررسی قرار گرفت.دفتر مطالعات انرژی،
صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب
که در سال  2017قیمت نفت نوسانات زیادی
داشته است ،میافزاید :با این حال متوسط این
قیمت تا پایان نوامبر  2017حدود  22درصد
باالتر از متوسط قیمتها در سال  2016بود.
پیشبینی میشود متوسط قیمت نفت برنت
در فصول اول ،دوم ،سوم و چهارم سال 2018
بهترتیب  57 ،53 ،55و  59دالر در بشــکه و
متوســط آن در کل سال  2018به مقدار 56
دالر در بشــکه باشد.با این اوصاف پیشبینی
میشود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در
ســال  1397حدود  54دالر در بشکه باشد
و ازایــنرو با فرض اینکه صادرات نفت خام و
مایعات و میعانات گازی ایران بهطور متوسط
 55/2میلیون بشــکه در روز باشد ،متوسط
کل درآمدهای صادراتی ایران در سال 1397
حدود  50میلیارد دالر خواهد بود.

بازگشت بورس به مدار مثبت

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت دیروز با  646واحد رشــد به پله 96
هــزار و  207واحدی صعــود کرد.به گزارش
میزان ،در معامالت امــروز تعداد یک هزار و
 168ســهم اوراق بهادار به ارزش  4میلیارد
و  464میلیــون  584هــزار ریال در بیش از
 62هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.بر این
اساس شــاخص قیمت (وزنی-ارزشی) 207
واحد ،شاخص بازار اول با  460واحد ،شاخص
آزاد شــناور  755با واحد ،شــاخص قیمت
(هموزن)  38واحد ،شــاخص کل (هموزن)
 50واحد و شــاخص بازار دوم با  1369واحد
رشد همراه بودند.

استان

دبیر کل انجمن خرما از کاهش تولید و افزایش قیمت
خرمای ایرانی نسبت به سالهای گذشته خبر داد و
گفت که طی ســالهای گذشته آنقدر بیتوجهی به
بازار این محصول شده است که بازار خرما در اختیار
 ۱۰۰دالل بــوده که برای تولید کننــدگان و مردم
تصمیمگیری میکنند.علیاصغر موسوی در گفتگو با ایسنا ،اظهار
کرد :از آنجا که تولید خرما بیشــتر از مصرف آن است و عوامل
و واســطههایی به میدان آمده و ســال به سال قویتر میشوند

برگزارینشستدبیران
شرکت گاز آذربایجان شرقی

آفتاب اقتصادی – مهناز پاشائی :اولین جلسه
هماندیشی و تبادل افکار دبیران کمیتههای
نظام پیشنهادها ،با حضور مشاور و جانشین
مدیرعامــل ،مدیر بهره برداری ،سرپرســت
منابع انســانی ،دبیر نظام مشارکت و دبیران
کمیتههای نظام پیشــنهادات شــرکت گاز
استان در محل سالن کنفرانس مرکز آموزش
این شرکت برگزار گردید.به گزارش خبرنگار
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شــرکت
گاز اســتان آذربایجان شرقی ،در ابتدای این
جلسه دبیرنظام مشارکت استان ،ضمن ارائه
گزارشی از عملکرد نظام پیشنهادات شرکت
در پنجسال اخیر و نه ماهه سال  ،96بر اهداف
کمی تعیین شــده برای سالجاری پرداخت و
نقــش و وظایف خطیر دبیــران کمیتهها در
نیل به اهــداف را از عوامــل اصلی موفقیت
این سیستم دانست .وی افزود :در این جلسه
عارضههای شناسایی شده در رویکرد جاری
نظام پیشــنهادات ،به منظور انجام اقدامات
اصالحی و پیشگیرانه ،توسط دبیران حاضر در
جلسه بیان و پس از جمع بندی ،مقرر گردید
موارد در جلسه آتی شورای مشارکت طرح و
بررسی و اقدامات الزم بعدی در این خصوص
از طریق دبیرخانه نظام مشارکت معمول شود.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه
ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

دوشنبه -قیمت (تومان)
1470000
1440000
730000
626700
277000
135956
4298
5370

و نبض بازار را در دســت گرفتهاند ،چرا که آنها در
ابتدای فصل برداشت این محصول را از نخلداران با
حداقل قیمت خریداری میکنند و پس از دپو کردن
آن در زمانی که بازار تشــنه است به هر قیمتی که
میخواهند ،میفروشند.وی افزود :هماکنون حدود
 ۹۰۰هزار تن خرما در کشــور تولید شده که نسبت به سالهای
گذشته با کاهش نسبی مواجه شده است و قیمت خرما در چنین
شــرایطی افزایش پیدا کرده است.دبیر کل انجمن خرما با بیان

یک خبرگزاری روس گزارش داد

ایرانحلقهاتصالریلی

آسیایمیانهباسواحلاقیانوسهند
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :یک
خبرگزاری روســی نوشــت :ایران
ساخت خط راه آهن متصل کننده
آسیای میانه با سواحل اقیانوس هند
را آغاز کرد.به گزارش اسپوتنیک ،به
گفته اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور ایران،پروژه راه آهن
چابهــار -زاهدان -ســرخس ،یکی
از طرحهای مهــم در حال اجرا در
سیســتان و بلوچســتان است .این
پــروژه مهم به طول هــزار و 640
کیلومتر هــم اینک حدود 30درصد پیشــرفت
فیزیکی دارد ،نقش مهمــی در جابه جایی کاال
از چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور به سایر نقاط
ایران و کشــورهای همجوار خواهد داشت.پروژه
اتصال خط آهن چابهار -سرخس به شبکه ریلی
کشور از سال  1389آغاز شده است .توسعه بندر
چابهــار و ارتقای ظرفیت تخلیــه و بارگیری آن
تــا  8.5میلیون تن ایجاب میکند که خط ریلی
چابهار -زاهدان -میلک -سرخس هرچه سریعتر
تکمیل شود.
در مسیر چابهار -زاهدان  29ایستگاه 35 ،تونل
و  123دستگاه پل به طول  11هزار و  500متر
ایجاد میشــود.در ســال آینده ،بخشی از مسیر
راهآهن چابهار -ایرانشهر آماده ریلگذاری خواهد
شد .راه آهن چابهار-زاهدان-مشهد که از ورودی
شرقی بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شده و به
خط آهن بافق -مشــهد متصل خواهد شد ،یک
هــزار و  380کیلومتر طول دارد که در مســیر
چابهار -ایرانشهر و زاهدان با  30ایستگاه احداث

کارگاهآموزشیاستفادهبهینه
و ایمن از گاز طبیعی

آفتاب اقتصادی– اســد فالح :در راســتای
نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه
از گاز طبیعــی ،کارگاه آموزشــی یک روزه
راهکارهای صرفه جویی و اســتفاده بهینه و
ایمن از گاز طبیعی به همت ســتاد بازرسی
و کنترل بر مصرف گاز شــرکت گاز اســتان
برای فرماندهان و مسئوالن تأسیسات ادارات
حوزه بسیج کارمندان شــهید مدنی برگزار
شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،این دوره
آموزشی که با همکاری حوزه بسیج کارمندان
شــهید مدنی تبریز و سازمان پزشکی قانونی
اســتان در محل ســالن آمفــی تئاتر مرکز
آموزش شرکت گاز برگزار شد مباحث مهمی
پیرامون شناخت گازطبیعی ،مخاطرات عدم
رعایت مــوارد ایمنی مصــرف گاز طبیعی،
چگونگی مصرف بهینه از گاز طبیعی از سوی
کارشناسان ارائه شد.

بازار خرما در اختیار  ۱۰۰دالل!

خواهد شــد.راهگذر شــمال  -جنوب مهمترین
حلقه تجارت بین آســیا و اروپا میباشــد که در
مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان
تــا 40درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا 30درصد
ارزانتر میباشد.
راهگذر شــمال -جنوب یکی از مسیرهای مهم
ترانزیتی در آســیای میانه است و کشورهای در
مســیر این راهگذر هر یک با تشکیل اتحادیه و
انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همهجانبه
به توســعه و تجهیز بنادر ،جادههــا ،ترمینال و
مســیرهای ریلی خــود میپردازند.این راهگذر
ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه
از طریق ایران و دریای خزر به کشــورهای حوزه
اقیانوس هند ،خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار
میســازد.در صورت فعال شدن تمام حلقههای
این زنجیــره ،انتقال کانتینــر از بندر بمبئی به
مسکو حدود یک ماه زمان نیاز دارد در حالی که
ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک
افزایــش  20درصدی هزینه حمــل و نقل را در
پی دارد.

اینکه کسی به ساماندهی بازار خرما توجه نمیکند ،گفت :قیمت
خرمایی که از کشاورزان خریداری میشود کیلویی  ۷۰۰تومان تا
 ۱۵هزار تومان برای خرمای درجه یک پیاروم به عنوان بهترین
نوع این محصول است ،در حالی که آن را در بازار کیلویی  ۳۰۰۰تا
بیش از  ۳۰هزار تومان میفروشند و حتی خرمای پیاروم ۷۰هزار
تومانی هم در بازار وجود دارد .موســوی گفت :اینکه سودجویی
دالالن به حدی رســیده که قیمت خرید خرما از نخلداران حتی
پاسخگوی دخل و خرجشان هم نمیشود.

سخنگوی فراکسیون امید:

مانع افزایشتعرفه
واردات خودرو میشویم

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :هر چند باز شــدن
سامانه ثبت ســفارش واردات خودرو آن هم پس
از چند ماه بسته بودن موجب امیدوار شدن مردم
برای شکسته شدن حباب خودروهای وارداتی شد
اما افزایش قابل مالحظه تعرفه خودروهای وارداتی
موجب شــده تا خریداران ایــن خودروها انتظار
کاهش قیمت زیاد را نداشــته باشــند.در همین
حال ،یک عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی خواستار اصالح مصوبه اخیر هیئت دولت
درباره افزایش عوارض واردات خودرو شد و گفت:
در صورت عدم اصالح این مصوبه ،نمایندگان در
اولین فرصت با ارائه طرح فوریتی مانع اجرای آن
خواهند شــد.بهرام پارســایی در گفتگو با ایسنا،
اظهار کــرد :پروندهای در کمیســیون اصل ۹۰
درباره موضوع واردات خودرو و همچنین صنعت
خودروسازی داخلی در جریان است و هفته گذشته
ما جلسهای با مسئوالن مربوطه و وزیر صنعت در
این باره داشتیم.وی افزود :دغدغههایی وجود دارد
که باید در صنعت خودروســازی تغییراتی ایجاد
شــود و تصمیمگیریهایی صورتگیرد که فشار

به مردم وارد نشود .همچنین درباره
عوارض خودروهای وارداتی هم قرار
بود تعدیلی صورت گیــرد .عالوه بر
اینکه انحصاری کردن واردات خودرو
برای عدهای انگشتشمار رانت ایجاد
کرد ،افزایــش قیمــت خودروهای
خارجی و بــه تبع آن افزایش قیمت
خودروهای داخلی برای عموم مردم
خوشــایند نبود.پارســایی ادامه داد:
اخیــرا در هیئت دولــت مصوبهای
برای صنعت خودرو تصویب شد که
به دالیل متعدد نگرانکننده است .اول اینکه قبال
تفاهمی صــورت گرفته بود که عــوارض خودرو
ســالیانه کاهش یابد و به حد قابل قبولی برســد
تا صنایع خودروســازی داخلی هم کیفیت را به
حد قابل قبولی برســانند اما به این موضوع توجه
نشــده و ظاهرا قرار است با بستن راه خودروهای
وارداتی که از نظر مصرف سوخت و امنیت نسبت
به نمونههای داخلی برتــری دارند ،خودرو داخل
را بدون تغییر بــه زور به خورد مردم بدهیم .این
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با انتقاد از تعیین
عوارض سنگین برای خودروهای هیبریدی ،یادآور
شد :علیرغم مشکل آلودگی هوا چنین تصمیمی
گرفته شــده و این در حالی اســت که فعال توان
ســاخت این خودروها در داخل وجــود ندارد و
افزایــش چند برابــری عوارض آنها در راســتای
حمایت رانتگونه از صنایع خودروســازی داخلی
است ،همچنانکه حمایتهای بی حد و حصر در
چند دهه گذشته باعث شده صنایع خودروسازی
داخلی تغییری نکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

معافیت مالیاتی درآمدهای تا 2میلیون تومان

تالش کمیسیون تلفیق این است که
در مورد عــوارض و پرداختی مردم
در آب ،بــرق و گاز و خدمات عمومی
افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و
پرداختها در حد سقف پرداختی در
سال  ۹۶باشد
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل
کشور ســال  ۹۷از مصوبه این کمیسیون خبر
داد که بر اســاس آن درآمدهــای ماهانه تا دو
میلیــون تومان کارکنان دولــت و یک میلیون
تومــان اصنــاف از مالیات معاف میشــوند.به
گزارش ایســنا ،علیاصغر یوسفنژاد در تشریح
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد :در
تبصره  ۶الیحه بودجه در مورد ســقف معافیت
مالیاتــی حقوق و دســتمزد بحثهایی صورت

گرفت و مقرر شد این معافیتها حداقل در حد
سال گذشته باشد .بر این اساس سقف معافیت
مالیاتی برای کارمندان دولت در حد  ۲۴میلیون
تومان در ســال یعنی ماهانه دو میلیون تومان
و برای مشــاغل بخش خصوصــی  ۱۸میلیون
تومان در ســال یعنی ماهانه یک و نیم میلیون
تومان تعیین شد.وی با بیان اینکه دو میلیون و
۷۰۰هزار کارمند دولت و چهار میلیون نفر تعداد
اصناف هستند ،یادآور شد :ممکن است تغییرات
جزئی به نفع کارمندان داشته باشیم.سخنگوی
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال
 ۹۷اضافــه کرد :تالش کمیســیون تلفیق این
اســت که در مورد عوارض و پرداختی مردم در
آب ،بــرق و گاز و خدمات عمومی افزایش قابل
توجهی نداشته باشیم و پرداختها در حد سقف
پرداختی در سال  ۹۶باشد .اگر هم موارد خاصی
وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل

واردات  ۱۱۶تن تخممرغ در یک هفته گذشته

تخم مرغ ارزان شد

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :به نظر میرســد
با توجه به شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا در میان
مرغداریهای کشــور ،دولت قصد دارد تا اطالع
ثانوی نیاز بازار را با واردات تامین کند.براساس آمار
گمرک ایران در یک هفته اخیر  ۱۱۶تن تخممرغ
به ایران وارد شــده اســت .بــا کاهش موجودی
تخممرغ در ایران قیمــت این کاال رو به افزایش
گذاشت .به این ترتیب دولت برای تامین تخم مرغ
مورد نیاز مردم و کاهش قیمت این کاال اقدام به
واردات تخممرغ کرد.در همین راســتا نگاهی به
آمار گمرک جمهوری اسالمی نشان میدهد در
یک هفته گذشــته  ۱۱۶تن تخممرغ به ارزش
۱۶۹هزاردالر به ایران وارد شده است.گمرک ایران
مدعی است که با توجه به شرایط خاص این کاال
تشریفات گمرکی این محمولهها در سریعترین
زمان ممکن به کمک ســامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده است.
تعادل بازار تخم مرغ با واردات

وزیر جهاد کشــاورزی با تأیید شیوع آنفلوآنزای
حــاد پرندگان که ایــن روزها بخــش زیادی از
مرغداریهــای کشــور را درگیر کرده اســت،
خاطرنشــان کرد :سال گذشته و امسال با شیوع

بیماری آنفلوآنزا در مــزارع مرغ تخمگذار روبهرو
بودهایم که موجب شد بخشی از مزارع پرورشی
ما از بین برود و امروز با گسترش آنفلوآنزا با کسری
تولید تخممرغ در کشور مواجه شدهایم .محمود
حجتی افزود :برای تأمین این کسری مجبور شدیم
از طریق واردات نیاز بازار را تأمین کنیم و با کنترل
نحوه توزیع به بازار مصرف سعی میکنیم به مرور
بازار را به حالت تعادلی رسانده و کنترل کنیم.وزیر
جهاد کشاورزی در مورد قیمت تخممرغ با توجه به
شرایط موجود گفت :قیمت تخممرغ در بازارهای
جهانی اکنون بین  2تا  2.1دالر است که در ایران
این محصول با قیمت ارزانتری عرضه میشود،
چرا که قیمت نهایی محصوالت تولید شده طیور
ت جهانی پایینتر است.
در کشور از قیم 
تخممرغ دانهای  ۴۲۰تومان

طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر شانه تخممرغ
 ۱۲هــزار و  ۶۰۰تومان و هر دانه از این محصول
 ۴۲۰تومان باید در اختیار مصرفکنندگان قرار
گیرد و متقاضیــان در صورت مواجه شــدن با
قیمتهای باالتر میتوانند موضوع را به ســامانه
 ۱۲۴سازمان حمایت اعالم کنند تا با گرانفروشان
برخورد شود.

از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم
رســید .از جمله در مورد سقف معافیت مالیاتی
کارکنان دولت که ممکن است تغییراتی به نفع
مردم داشــته باشد.سخنگوی کمیسیون تلفیق
بودجه  ۹۷همچنین تاکیــد کرد :طبق مصوبه
کمیســیون تلفیق از مجموع درآمدهای نفتی
 ۱۴.۵درصد به شرکت ملی نفت ۳۲ ،درصد به
صندوق توسعه ،سه درصد به مناطق نفتخیز و
گازخیز و  ۵۳.۵درصد به دولت برمیگردد که با
فرض نفت بشکهای  ۵۵دالر و دالر ۳۵۰۰تومان
و بر مبنای دو میلیون و  ۶۰۰بشکه نفت از محل
فــروش نفت و میعانات گازی عــدد  ۱۰۱هزار
میلیارد تومــان درآمد حاصل از نفت به صورت
ریالی سهم دولت اســت که حدود  ۲۸میلیارد
دالر پیشبینی شده ،همچنین  ۷.۳میلیارد دالر
سهم شرکت نفت ،حدود پنج هزار میلیارد تومان
سهم مناطق نفتخیز و حدود  ۱۶میلیارد دالر

سهم صندوق توسعه ملی است.وی خاطرنشان
کرد :در تبصره  ۲دولت مکلف شــد بدهی خود
به بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی
غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها
و سهمالشــرکه کــه متعلق به دولت اســت و
موسســات و شــرکتهای وابســته به دولت با
واگذاری از طریق جدول ماده  ۱۸پرداخت کند،
به این منظــور  ۱۲۲۰میلیارد تومان هزینه در
نظر گرفته شده است.یوسفنژاد در ادامه تاکید
کرد :در تبصره  ۳ســقف تسهیالت تامین مالی
خارجی (فاینانس) برای طرحها عالوه بر سهمیه
باقیمانده از سال قبل ۳۰ ،میلیارد دالر است و به
دولت اجازه داده شده برای اجرای طرح با رعایت
ســقف  ۳۰میلیارد دالر برای تسهیالت مالی و
اعتبــاری یا کمک بالعوض تا مبلغ پنج میلیارد
دالر از موسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام
کند.

حقشناس:

شاهدبهبودنسبیشاخصهاهستیم

یک کارشناس اقتصادی
میگویــد «:زمانــی که
شاخصها را با سالهای
گذشته مقایسه میکنیم
شــاهد بهبود نسبی در
کشور هســتیم».هادی
حقشــناس ،کارشناس
اقتصــادی در گفتگو با
خبرآنالین گفت«:تورمی
که در حال حاضــر در اقتصاد ایران وجود دارد
نســبت به ســالهای  ۹۰الی  ۹۱یک ســوم
اســت ،در ســالهای  ۹۰الی  ۹۲شــاهد این
بودیم کــه گرانی در آن زمان بیشــتر از حال
حاضر بوده اســت».اوافزود «:دو واقعیت را باید
بپذیریم؛ نخســت اینکه تورم فعلی از بیش از
 ۹۰درصد کشــورهای دنیا بیشــتر است .دوم
اینکه این تورم نســبت به چندسال گذشته در
حد یکســوم کاهش یافته است ».حق شناس
با تاکید بــر اینکه واقعیت این اســت که طی
سالهای گذشــته اقتصاد کشور تضعیف شده
است،تصریح کرد«:این تضعیف بینه اقتصاد البته
ناشــی از مشکالت و بحرانهای مختلفی مانند
بحرانهای صندوق بازنشستگی ،تامین هزینه

جاری کشــور ،بیکاری
و تحریمهاســت که از
گذشــته به جای مانده
و باوجود تــاش دولت
هنوز آثار آن وجود دارد.
از سوی دیگر درآمدهای
نفتی کشور به یک سوم
سالهای گذشته رسیده
اســت».این کارشناس
اقتصادی خاطرنشان کرد«:زمانی که مشکالت
بیشــتر و منابع کمتر میشود،قاعدتا نمی توان
انتظار داشــت که بهبود ســاختار اقتصادی در
کشور رخ دهد ».حق شناس با مقایسه وضعیت
اقتصادی کشور نسبت به سالهای گذشته ،بیان
کرد «:اما زمانی که شــاخصها را با ســالهای
گذشته مقایسه میکنیم شــاهد بهبود نسبی
در کشــور هستیم» .او افزود «:در عین حال که
مشکالت تورم و گرانی در کشور وجود دارد ،اما
افرادی که این مسائل را مطرح میکنند دغدغه
صرفا اقتصادی برایشان مهم نیست .اگر مسائل
اقتصادی برایشان مهم بود در سنوات گذشته که
تورم به  ۴۰درصد رسیده بود ،دغدغههایشان را
مطرح میکردند».

جزئیات قرض۲۰میلیاردتومانی هما

یک مقام مسئول در ســازمان بنادر و دریانوردی
گفت ۲۰ :میلیارد تومانی که هما از این ســازمان
قرض گرفتــه ،به صورت وام نبوده و قرار اســت
این شــرکت یکجــا آن را تا قبل از پایان ســال
مالی برگرداند.یک مقام مسئول در سازمان بنادر
و دریانوردی که خواســت نامش ذکر نشــود ،در
گفتگو با مهر درباره جزئیات استقراض  ۲۰میلیارد
تومانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

بنادر به دیگر سازمانها هم وام داد
از ســازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد :موضوع
استقراض برخی دســتگاههای تابعه وزارت راه و
شهرسازی از ســازمان بنادر و دریانوردی موضوع
تازهای نیســت و در ســالهای گذشته نیز اتفاق
افتاده اســت.وی ادامه داد :در گذشــته برخی از
دستگاههای تابعه وزارت راه مانند شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران ،شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور ،سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای و شرکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران برای برخی امور اجرایی خود مبالغی
در همین حــدود از بنادر قرض میگرفتهاند ولی
تا پیش از پایان سال مالی ،مبلغ دریافتی را عینا

به سازمان بنادر برمی گرداندند.به گفته این منبع
آگاه ،از آنجایی که وجوه موجود در دست سازمان
بنادر ،متعلق به دولت است ،این سازمان نمی تواند
قرضهای خود را به صورت تســهیالت به سایر
دستگاههای دولتی بدهد از همین رو هیچ سودی
بــه این وجوه تعلق نمی گیرد و دســتگاه قرض
گیرنده همان مبلغ را بدون تغییر تا پیش از زمان
بازرسی و حسابرسی ساالنه ،یکجا پس میدهد.

