واقعیت تلخ بودجه 97
يادداشت اختصاصي
هادی حقشناس

تحلیلگر اقتصادی

معموال دولتها در دور دوم رفتارهای اقتصادیشان
منطقیت��ر خواه��د ب��ود ،یعنی دول��ت دوازدهم
که ادامهدهن��ده راه دولت یازدهم اس��ت ،رفتار و
سیاستگذاریهایش بیشتر منطبق با واقعیتهای
کالن اقتصادی خواهد بود.
ی��ادآوری ای��ن نکته ضروری اس��ت ک��ه بودجه،

مهمترین سند ساالنه دولتهاست؛ سند دخل و خرج
س��االنه .اگر برآوردهای درآمدی و هزینهای در آن
درست نباشد ،در یک س��ال بهخوبی خود را نشان
میدهد و مش��کالتی را به وجود میآورد .بر همین
اساس اگر آمارها درست و واقع بینانه تنظیم و برآورد
نشده باشند ،برای دولتی که ششمین الیحه بودجه
را تقدیم مجلس��یها میکند ،دور از انتظار خواهد
بود؛ زیرا الیحه بودجه سال  ،97در شرایطی تنظیم
میش��ود که ثباتی در عرصه سیاست کشور حاکم
شده ،در محیط کس��ب و کار کشور ،بهبودهایی را
ش��اهد هس��تیم و امید برای بهبود شاخصها هم
افزایش پیدا کرده اس��ت .در عین حال ،امس��ال را
در حالی به پایان میرسانیم که برای دومین سال

پیاپی نرخ تورم در کش��ور یک رقمی خواهد بود و
این اتفاق در  45س��ال گذش��ته برای اولین اتفاق
خواهد افتاد.
این تورم یک رقم��ی ،آرامش محیط اقتصاد کالن
را به همراه دارد و دولت میتواند از آن برای تنظیم
س��ند واقعی بودجه  97بهره ببرد .به عبارت دیگر،
دولت تحت فش��ار سیاس��ی نیس��ت که آمارهای
غیرواقعی را لحاظ کند.
در کنار این اتفاق خوب ،واقعیتهای تلخی وجود
دارد ،از جمله اینکه بیش از  80درصد بودجه کشور،
جاری اس��ت .واقعیت تلخی است که نرخ بیکاری
دورقمی اس��ت .واقعی��ت تلخی اس��ت که حدود
 400هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور
وجود دارد .واقعیت تلخی اس��ت که صندوقهای
بازنشس��تگی بدهیها و طلبهای فراوانی دارند و
کسری این صندوقها را دولت باید جبران کند.
با این ش��اخصها دولت باید بودجهای تنظیم کند

که ناامی��دی را به جامعه تزریق نکند و چالشهای
موجود را افزای��ش ندهد .دولت باید تالش کند که
در بودجه  97همچنان سیاست انضباط و انقباض
در بودجه جاری را ادامه دهد .همچنین در تملک
بودجه عمرانی به س��مت بهرهگیری از توان بخش
خصوصی حرکت کند.
براس��اس برآوردهای مختلف ،اقتص��اد ایران جزء
 20اقتصاد برتر جهان اس��ت؛ اما در نسبت مالیات
به تولید ناخالص ،شرایط خوبی ندارد و این نسبت
 8درصد است ،در حالی که سایر کشورهای مشابه
و حتی همسایه همچون ترکیه این نسبت سه برابر
ایران است .اگر دولت بتواند در خصوص اخذ مالیات،
نه از کس��انی که در حال حاض��ر مالیات پرداخت
میکنند ،بلک��ه از بنگاههایی که هیچگونه س��ند
ثبتشدهای از معامالتشان وجود ندارد یا کسانی که
فرار مالیاتی دارند ،اقدامات مناسبی انجام دهد ،از
درآمدهای نفتی بینیاز میشویم ،زیرا ظرفیت ایران

در اخذ مالیات 115 ،هزار میلیارد تومان نیست که
در سال  96رقمخورده ،بلکه این عدد تا سه برابر این
رقم قابل افزایش است.
چنانچ��ه این اتف��اق رخ ده��د و از وابس��تگی به
درآمدهای نفتی رهایی پی��دا کنیم ،این درآمدها
میتواند به واسطه صندوق ذخیره ارزی در راه ارائه
تسهیالت به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار
بگیرد .اگ��ر دولت بتواند این رویک��رد را آغاز کند،
میتوان امیدوار بود ک��ه دولت رویکردی متفاوت
از س��ایر دولتها را آغاز کرده اس��ت .ام��ا اگر رویه
گذشته را ادامه دهد ،هیچ اتفاق جدیدی نمیافتد،
بلک��ه هر س��ال بودجه ج��اری صع��ودی ،بودجه
عمرانی نزولی و پروژههای نیمه تمام افزایش پیدا
خواهد کرد.
نکته این است که دولت باید تغییر رویکرد در بودجه
سنواتی ایجاد کند؛ زیرا محیط کسب و کار و فضای
سیاسی کشور پذیرای این موضوع است.
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جامعه فردا :رئیس سازمان برنامه و بودجه سند
دخل و خرج سال آینده را رونمایی کرد؛ از نفت
 50دالری گفت و رش�د اقتص�ادی  7درصدی
در کنار ت�ورم  9درصدی .اع�داد و ارقامی که
محمدباق�ر نوبخ�ت راوی آنها ش�د ،در حالی
نشان داد که رشد اقتصادی هفت درصدی برای
سال آینده هدفگذاری شده است که براساس
گزارشهای رسمی این رشد در سال جاری به
ثبت رسیده و تورم  9درصدی هم امسال محقق
ش�ده اس�ت .این بهمعنای بلندپروازانه بودن
اهداف تعیین ش�ده نیس�ت و بهنظر میرسد
پس از سالها انتقاد به الیحه پیشنهادی بودجه
مبنی بر اینکه اهداف بلندپروازانه بدون توجه
به واقعیتهای اقتصادی تعیین شدهاند ،دولت
سعی کرده اس�ت از بلندپروازی پرهیز کرده و
اهدافی را در سند دخل و خرج سال آینده قرار
دهد که دستیابی به آنها با اما و اگرهای بسیار
روبهرو نباشد.

با وجود اینک��ه دولتیها س��عی کردهاند ،الیحه
بودجه سال آینده را با منطق پیوند دهند تا شاید
سایه انتقاد را از سر شش��مین الیحه پیشنهادی
دور کنند؛ ام��ا بودجه جاری باز هم نقطه س��یاه
الیحهای است که دولتیها قرار است  15آذرماه
به مجلس ببرند .موضوعی که محمدباقر نوبخت
هم از آن یاد کرد و با اش��اره ب��ه اینکه با توجه به
وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده
بودن اعتبارات جاری نمیتوانیم کار زیادی بکنیم،
گف��ت« :بخش زی��ادی از اعتب��ارات عمرانی در
تسخیر اعتبارات جاری اس��ت .هر مقدار بودجه
جاری را افزایش دهی��م ،کم میآوریم .برای حل
مش��کل یا باید بخش��ی از پروژهه��ای عمرانی را
واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی
را که در اختیار داریم بهکار گیریم ».سهم بزرگ
بودجه جاری از بودجه ساالنه کشور ،سالهاست
که به نقطه مشترک انتقاد کارشناسان اقتصادی
به بودجههای سنواتی کشور تبدیل شدهاست.
موضوعی که همواره هشدارها و درخواستهای
بس��یاری مبنی ب��ر کاهش این س��هم در بودجه
سنواتی را با خود همراه کرده ،اما هزینههای باالی
دولت به دلیل حجیم ب��ودن بدنه آن ،این امکان
را از دولتیها گرفته و س��ایه انتق��اد از باال بودن
هزینههای جاری را بر س��ر بودجههای سنواتی
انداخته است .انتقادی که راه گریزی از آن نیست
و به قول نوبخت« ،دولت کاری نمیتواند بکند».
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به
اینکه با روند جدید بودجهنویس��ی که امسال در
دولت در حال انجام اس��ت ،بودجه س��ال 1397
پی��ش از  15آذر ب��ه مجلس میرس��د ،یادآوری
کرد ک��ه نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی نش��ده؛
اما قیم��ت نفت در بودج��ه  50 ،97دالر در نظر
گرفته ش��ده و ت�لاش ما ب��ر این اس��ت که نرخ
 50دالر را ب��رای نفت تحقق ببخش��یم ».رش��د
اقتصادی  6تا  7درصدی که امثال محقق ش��د و
منتقدانی هم داشت که این رشد را نفتی دانسته
و دور از واقعیته��ای اقتص��ادی کش��ور اع�لام
میکردند ،هدف دیگری بود که برای سال آینده
در نظر گرفته شده است .به گفته نوبخت« ،برای
س��هماهه اول  7درصد بدون نفت رشد اقتصادی
داشتیم .خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد
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ساختمان مثبت بوده است .رشد سرمایهگذاری
در س��الهای قبل منفی ،اما امس��ال  1/7درصد
مثب��ت بوده اس��ت .از آنجا که مس��کن میتواند
بهعنوان پیشران رش��د و رونق باشد ،در سهماهه
اول  6/2درصد معام�لات و  8/6درصد معامالت
رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در
رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد .بر همین اساس،
رش��د  6تا  7درصدی در اقتصاد در بودجه س��ال
آینده در نظر گرفته ش��ده ».سخنگوی دولت در
باره نرخ تورم هم یادآوری کرد که «سال آینده نرخ
تورم تکرقمی و  9درصد پیشبینی شده است».
او با یادآوری اینکه آنچه در برنامه ششم تصویب
شد در بودجه  97تبلور پیدا میکند ،توضیح داد
که «درخصوص طرحهای عمرانی  4هزار و 131
پروژه ب��هارزش  45ه��زار و  390میلیارد تومان
در دس��ت واگذاری اس��ت که از این مبلغ ،میزان
سرمایهگذاری اولیه آن برآورد شده و از محل این
واگذاری صرفهجویی معادل ساالنه  4هزار و 386
میلیارد تومان میش��ود و مبلغ کل صرفهجویی
بهتفکیک پروژههای مل��ی و منطقهای  69هزار
و  500میلی��ارد تومان اس��ت .در واگذاریها از
ظرفیتهای متنوع قانونی ک��ه در اختیار دولت
قرار گرفته استفاده شد؛ اما هنوز نیازمندیم برای
برخی دیگر از ای��ن ظرفیته��ا از مجلس اجازه
قانونی بگیریم».
س��ایه بودجه جاری بر بودجه عمرانی و تس��خیر
ش��دن بودج��ه عمران��ی ب��رای پوش��ش دادن
هزینههای جاری کشور ،موضوعی بود که رئیس

سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد« :با توجه
ب��ه وضعیت فعل��ی اعتبارات عمران��ی و جاری و
فزاینده بودن اعتبارات جاری ما نمیتوانیم کاری
بکنیم و بخش زی��ادی از اعتبارات عمرانی نیز در
تسخیر اعتبارات جاری است و از بودجه  306هزار
میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم ،مجلس
هزینههای جاری را ب��ه  346هزار میلیارد تومان
رساند و باید توجه کرد هر مقدار بودجه جاری را
افزایش دهیم ،کم میآوریم و برای حل مش��کل
پروژههای عمرانی یا باید بخش��ی از آنها را واگذار
کنیم یا بای��د بتوانیم همین مبلغ محدودی را که
در اختیار داریم بهکار گیریم».
مش��کالت بودجهریزی ،موضوع دیگری بود که
نوبخت به آن پرداخت« ،غی��ر از ردیفی که برای
دس��تگاه داریم ردی��ف متفرقهای هس��ت که بر
اساس دس��تگاه تعریف نشده اس��ت .ردیفهای
متفرقه مشکالتی در بودجه ایجاد کرده که برای
شفافس��ازی بودجه این ردیفه��ا ذیل بودجه
دس��تگاهها قرار خواهد گرفت .تصمیم داریم که
درآمدهای اختصاصی دس��تگاهها را نیز نظارت
کنیم».
خبره��ا از دولت چند ماهی میش��ود حکایت از
این دارد که در سال آینده قرار است ،بودجهریزی
براساس عملکرد دستگاهها باشد ،خواستهای که
به گفته نوبخت از سال  80مطرح بوده و بهعبارتی
 16س��ال از زمانی که قرار ش��د ،بودجهریزی بر
مبنای عملکرد باش��د ،میگذرد اما هنوز این کار
انجام نشده اس��ت .او درباره این تصمیم با اشاره

تاالرشيشه ای

ش��اخص بازار بورس تهران در طول تمام روزهای هفته جاری
س��بزپوش بود و در حال حرکت به سمت قله  89هزار واحدی.
دیروز هم شاخص با رشدی  195واحدی به  87844واحد دست
یافت .در جریان معامالت روز گذشته ارزش معامالت همچنان
روند صعودی خود را حفظ کرد و در مقایسه با سهشنبه از رشد
برخوردار بود .بر همین اساس ،شاخص در آستانه ورود به کانال
 88هزار واحدی قرار دارد و در صورت حفظ روند صعودی هفته
ج��اری در هفته پیشرو امیدها به فتح قلههای قبلی ش��اخص
افزایش خواهد یافت .همچنین ش��اخص ب��ازار فرابورس نیز با
 2.4واحد افزایش به رقم  975واحد دست یافت.
در جریان معامالت روز چهارش��نبه همچنان جریان نقدینگی
در گروههای خودرویی ،پاالیشی و پتروشیمی در حرکت است.
سایپا در گروه خودرویی با  81میلیون معامله مورد توجه اهالی
بازار قرار گرفت و حتی در دقایق پایانی بازار تا محدوده صف خرید
هم پیش رفت .اغلب سهمهای گروه خودرویی در معامالت روز
چهارشنبه بازار بورس سبزپوش بودند .آمار تولیدات خودروییها
در گزارشات  6ماهه نشان از تحوالت بزرگی در این صنعت دارد
و پیشبین��ی ادامه روند صع��ودی این گروه در هفت��ه آینده را
خواهیم داشت.
در گروه پاالیش��ی نیز پاالیشگاه بندرعباس در حال درخشش

به اینکه در س��الهای قبل بودجه در اسفند داده
میش��د درحالی که بودجه باید در آذر تصویب و
آیین نامهاجرایی بودجه آماده ش��ود ،تأکید کرد:
«اینک��ه بودجهریزی بر اس��اس عملکرد باش��د،
ش��یوه دولت یازدهم اس��ت .در  4س��ال گذشته
جدول تعیین شد و در تالش برای حل مشکالت
پیشرو هستیم».
ِ
افزایش  10درصدی حقوق کارکنان دولت
در سال 97

حقوق کارکنان دولت در س��ال آینده یک درصد
بیش��تر از تورم هدفگذاری شده ،افزایش خواهد
یافت .این خبری بود که س��خنگوی دولت داد و
با یادآوری اینکه م��ا حقوقها را تا یکی دو درصد
باالی نرخ ت��ورم تعیین کردهایم ،گف��ت« :ما بر
اس��اس  10درصدی که گفتهایم عمل میکنیم؛
درحالی که اآلن نرخ تورم  8درصد است».
س��خنگوی دول��ت گفت« :چ��ه ش��اغلین چه
بازنشس��تگان از نظر اینکه میخواهیم عملکرد و
حسابرسی در دس��تگاهها انجام دهیم دغدغهای
نداشته باش��ند .همانطور که باید سر ماه حقوق
کارکنان دولت را بپردازی��م باید حقوق کارکنان
طرحهای عمرانی را نیز بپردازیم؛ اما اینها چندین
ماه حتی ریالی دریافت نمیکنند».
او در باره وظیفه دیگ��ر دولت هم گفت« :وظیفه
دیگر ما در طرحهای عمرانی و توسعه طرحهای
عمرانی و اشتغال در کش��ور است که دولت باید
حداق��ل  100هزار میلیارد توم��ان در طرحهای

عمرانی سرمایهگذاری کند بنابراین نباید فقط از
نظر افزایش حقوقها دولت تحت فش��ار باشد .ما
باید صرفهجویی را نیز مدنظر داشته باشیم .میزان
حقوق بازنشستگان را نیز  10درصد اضافه خواهیم
کرد و به آنها احترام میگزاریم».
سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت در
زمینه جبران عقبماندگیهای اقتصادی توضیح
داد که «رشد اقتصادی از دو محل بهدست میآید.
تالش بر این است که بر اساس سرمایهگذاری 5/5
درصد را تحقق بخشیم .برای افزایش بهرهوری نیز
باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم؛ بنابراین
با تشویق به صرفهجویی نیز میتوان در بهرهوری
موفق بود».
نوبخت درباره هدفمن��دی یارانهها هم یادآوری
کرد ک��ه «قانون گفت��ه هرچه از مح��ل افزایش
قیمت بهدس��ت میآید ،هزینهها کم شود و بعد
 50درصد را به خانوارها برگردانیم 30 ،درصد به
تولید و  20درصد به دولت برس��د .توزیع یارانه بر
اس��اس  45هزار و  500تومان بر اساس این است
که عالوه بر  50درصد  12ه��زار میلیارد از محل
صندوق ذخیره نیز پرداخت میش��ود .در توانیر
دو ه��زار و  200میلیارد تومان گرفته ش��ده که
به تولید برگردانده شده اس��ت 30 .درصد تولید
هیچگاه پرداخت نش��ده است؛ اما در کمکها در
بخش تولید انجام ش��ده اس��ت .یکی از کارها در
بودجه  97این است که در هدفمندی اصالحاتی
انج��ام خواهد ش��د تا بیش��تر به اف��راد نیازمند
پرداخت شود».

بانک

شاخص در مسیر صعود

تعیین تکلیف استفاده از ارز دیجیتال در سال 97
است و برای چندمین روز متوالی در هفته سبزپوش بود .شبندر
در محدوده باالی  620تومان صف خرید بود و مورد اقبال اهالی
بازار قرار گرفت.
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان با نماد پارس��ان روند صعودی
خ��ود را در آخری��ن روز معامالتی از هفته ج��اری حفظ کرده
اس��ت .بهطور کلی اغلب نمادهای گروه پتروشیمی در جریان
معام�لات دی��روز در درصدهای مثب��ت معامله میش��دند و
روند صعودی در گروه پتروش��یمی در هفت��ه پیشرو نیز قابل
تصور اس��ت .جری��ان معامالت ب��ازار بورس در آخری��ن روز از
هفته جاری نش��ان از ادام��ه روند صعودی در هفته پیش��رو را
خواهد داشت.
شاخص

واحد

تغییر

کل
قیمت
صنعت
 30شرکت

48878
19182
50967
3653

+591
+26/5
+551
+10/9

بازار اول

61532

+242/1

بازار دوم

191648

-132/8
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جامعه فردا :رکورده��ای پیدرپی بیت کوی��ن بانک مرکزی را
برای استفاده از این ارز دیجیتال به فکر انداخت تا جایی که معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی ،با اشاره به اینکه بیت کوین فرصتی
مناسب برای ایران است ،از تعیین تکلیف آن در سال  97خبر دهد.
این در حالیاست که این روزها بیت کوین ،مشغول ثبت رکوردهای
قیمتی جدید است .بهگزارش بیت کوین دسک« ،قیمت بیت کوین
برای نخستینبار با عبور از  6هزار و  400دالر به بیشترین رقم خود
رسیده اس��ت ».حاال بهنظر میرسد که این رکورد جدید نگاههای
بسیاری را بهسمت این پول مجازی کشانده است ،زیرا از یک هفته
پیش که قیمت بیت کوین به باالی 6هزار دالر رسیده ،این قیمت
درحال صع��ود و ثبت رکوردهای پیدرپی اس��ت .بهگزارش مهر،
براساس دادههای شاخص ،قیمت بیت کوین سایت کوین دسک،
میانگین قیمت هر واحد بیت کوین در صرافیهای جهان به  ۶هزار
و  ۴۱۵دالر و  ۲۸س��نت رس��ید؛ درحالیکه قیمت بیت کوین در
تونهم اکتبر یعنی سه روز پیش با رس��یدن به ۶هزار و ۳۰۶
بیس 
دالر و  ۵۸س��نت ،رکوردی جدید از خود ثبت کرده بود و اکنون با
گذشت  11ماه ،افزایشی بیش از  ۵۰۰درصدی را تجربه کرده است.
این موفقیت و روند صعودی ارزش ،مسئوالن بانک مرکزی را برای
استفاده از این پول جدید بهمنظور توسعهبخش دیجیتال به فکر
انداخته است .معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،با بیان اینکه

بیت کوین فرصتی مناسب برای ایران اس��ت ،توضیح داده است:
«ارز دیجیتال بیت کوین فرصت بسیار مناسبی برای توسعه بخش
دیجیتال و اس��تفاده از ظرفیتهای این ارز دیجیتال برای توسعه
بوکارهای نوپا و استارت آپها بتوانند
است تا با استفاده از آن کس 
در حوزه تجارت سریعتر فعالیت کنند».
ناصر حکیمی ،با اش��اره به اینکه بیت کوین یک فناوری مبتنی بر
بالک چین است و بانکهای مرکزی دنیا در قبال این ارز دیجیتال
واکنشهای متفاوتی دارند به ایلنا گفته است« :هنوز بیت کوین در
کشوری بهصورت رسمی به ثبت و شناخت نرسیده است».
او در رابطه با آینده بیت کوین در ایران تاکید کرد« :بیت کوین در
ایران فرصت است و بههمین دلیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران برای این ارز دیجیتال تا سال  ۱۳۹۷سیاستی واحد انتخاب
میکند تا آینده ماینرها و فعاالن این حوزه معلوم شد».
او با اشاره به طرح بیت کوین ملی در ایران ،مانند کشور روسیه توضیح
داد که «درحالحاضر مسئله بیت کوین ملی مطرح شده و بهصورت
جدی درحال بررسی است اما اینکه آیا واقعا نیاز است از بیت کوین
ملی برای نظارت بیش��تر بانک مرکزی بر این ارز دیجیتال در ایران
استفاده شود ،هنوز مبهم است و باید بررسی شود اما در هر صورت
نظارت برای این ارز نیاز است و بیت کوین ملی در سایر کشورها هم
قصد نظارت دقیق و سریع برای این ارز دیجیتال دارد».

امضای  ۶تفاهمنامه نفتی بین ایران و روسیه
معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی
از امضای  ۶تفاهمنامه با ش��رکتهای نفتی
روس در حاشیه سفر رئیسجمهوری روسیه
به تهران خبر داد.
به گزارش وزارت نفت ،امیرحسین زمانینیا
درباره جزئیات تفاهمنامههای امضا ش��ده،
اظهار کرد :نخستین تفاهمنامه که به امضای
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران و الکساندر نواک،
وزیر انرژی روسیه رسیده ،همکاری راهبردی
در حوزه انرژی است.
او با بیان اینکه ،این تفاهمنامهها از همکاری
تحقیقاتی آموزشی تا توسعه میدانهای نفت
و گاز را شامل میشود ،تصریح کرد :شرکت
مل��ی نفت ای��ران  ۲تفاهمنامه ب��ا گازپروم
و  ۲تفاهمنامه با روسنفت امضا کرده است.
زمانینی��ا گف��ت :تفاهمنام��ه ش��رکت ملی
نف��ت ای��ران و روس��نفت ب��ه امض��ای علی
کاردر ،مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران و
ایگورسچین،مدیرعاملروسنفترسیدهاست.
معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی،
تفاهمنامه امضا شده ،میان شرکت ملی نفت
ایران و روس��نفت را فراتر از یک تفاهمنامه
دانس��ت و افزود :یکی از تفاهمنامههایی که
میان کاردر و سچین امضا شده ،تفاهمنامه
رازداری و محرمانگی است.
زمانینیا درب��اره دیگر تفاهمنامه امضا ش��ده
در حاش��یه دی��دار رؤس��ای جمه��وری ایران
و روس��یه هم گف��ت :ای��ن تفاهمنام��ه میان
اینجان��ب و مارکل��ف ،مع��اون الکس��ی میلر
)، (AlexeyMillerمدیرعاملگازپرومامضاشد.

بازگشایی مرز خسروی
فقط به شرط تأمین امنیت
نرخ دالر هنوز
در بودجه 97
قطعی نشده؛
اما قیمت نفت
در بودجه
 50دالر در
نظر گرفته
شده .رشد
 6تا  7درصدی
در اقتصاد
هدفگذاری
سال آینده
است و نرخ
تورم هم
تکرقمی
و  9درصد
پیشبینی
شده است

تس�نیم :رئی��س س��ازمان راه��داری و
حملونق��ل ج��ادهای از بازگش��ایی م��رز
خس��روی به ش��رط تأمین امنیت از سوی
دولت عراق خبر داد.
داود کشاورزیان با اشاره به اینکه مهمترین
مس��ئله مرز خس��روی بحث امنیت داخل
خاک عراق اس��ت و باز شدن این مرز منوط
بر تأمین امنی��ت زائرین و اعالم آن به طرف
ایرانی اس��ت ،اظهار ک��رد :امیدواریم دولت
عراق بتواند امنیت ای��ن محور ا فراهم کند،
عزم جدی وج��ود دارد تا بتوانند مس��یر را
امن کنند تا از این م��رز برای زائرین اربعین
استفاده شود.
او درخصوص زمان بازگشایی مرز خسروی با
بیان اینکه از آن سوی مرز اطالعاتی ندارم و
منتظر هستیم تا از طرف عراقیها امنیت مرز
به ما اعالم شود ،تصریح کرد:اگر مرز خسروی
باز نشود بار ترافیکی آن بین مرزهای موجود
تقسیم میشود.
او همچنین گف��ت :گرد و غب��ار موجود در
فعالیت پایانههای م��رزی تأثیری ندارد و به
فعالیت خود ادامه میدهند و مشکل جدی
صورت نمیگیرد.

صادرات آسیایی نفت
ایران رکورد شش ماهه زد
ایس�نا :واردات نف��ت خ��ام ایران از س��وی
خریداران بزرگ در آسیا تحت تأثیر افزایش
خرید از سوی چین و کرهجنوبی ،در سپتامبر
برای س��ومین ماه متوالی افزایش یافت و به
باالترین میزان در شش ماه اخیر رسید.
آمار رسمی و کشتیرانی نشان داد :چین ،هند،
کرهجنوبی و ژاپن در س��پتامبر اندکی بیش
از 1/9میلیون بش��که در روز نفت خام ایران
را وارد کردن��د که  5/1درصد در مقایس��ه با
سپتامبر سال گذشته افزایش داشت .واردات
این کش��ورها در مقایس��ه با اوت نیز حدود
 ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
ن همه میزان خرید مش��تریان آس��یایی
با ای 
نفت ای��ران پایین رکوردی مانده اس��ت که
اوایل س��ال میالدی جاری و همچنین سال
گذش��ته که تهران پس از لغ��و تحریمهای
ش را افزایش داد،
اقتصادی غرب��ی صادرات�� 
مشاهده شد .یک منبع آگاه به رویترز گفت:
وارداتنفتایرانازسویمشتریانآسیاییکه
عمدهنفت ایران را خریداری میکنند ،احتماال
در هفتههای آینده کاهش خواهد یافت؛ زیرا
صادرات به مقصد ای��ن منطقه به پایین 1/5
بشکه در اکتبر کاهش یافته است.

