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در مقابل زلزله و همچنین آلودگی هوا خواهد بود.
بنا بر توضیح��ات وی ،ح��دود  ۲۴۰هزار فرصت
ش��غلی از طریق بازسازی بافتهای فرسوده و ۶۰
هزار شغل دیگر در قالب ایجاد واحدهای مسکونی
خواهد بود ک��ه رقمی نزدیک به ۴ه��زار میلیارد
تومان را دربرگرفته و در کنار ایجاد شغل ،موجب
مقاومسازی در برابر زلزله نیز میشود.
نوبخ��ت ای��ن را هم گفت ک��ه ح��دود  ۲۵هزار و
 ۱۰۰فرصت ش��غلی از طریق نوسازی حملونقل
درونشهری و برونشهری ایجاد میشود که خود
اقدامی در راستای کاهش آلودگی هواست.

گـــــــزارش

اقتصاد
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حتی یک ریال از قطع یارانه به خزانه دولت
نمیرود

10
خبر

کارنامه  9ماهه تجارت خارجی
کشور نشان داد

سهم 33.8میلیارد
دالری  3900شرکت
از کل واردات

کارنامه عملک��رد تجارت خارجی کش��ور در
 9ماهه سالجاری منتشر شد .به گزارش روابط
عمومیگمرکایران،مجموعصادراتغیرنفتی
ایران در 9ماهه سالجاری به 31میلیارد و640
میلیون دالر رسید.
به گزارش گمرک ،در مجموع صادرات کاالهای
ایرانی به چین در نه ماهه نخست امسال نسبت
به سال گذش��ته  12و  78درصد افزایش یافته
است .در بازار عراق هم رشد  36صدم درصدی
ثبت شد .صادرات غیرنفتی ایران به کرهجنوبی
و افغانستان به ترتیب با افزایش  28و  99صدم
درصدی و  6و  27صدم درصدی همراه ش��د و
ش��اهد افت  18و  39ص��دم درصدی صادرات
کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم.
بر این اس��اس در  9ماهه سالجاری تشریفات
گمرکی  115میلی��ون و  171هزار تن کاال در
گمرکات کش��ور تماماً به صورت الکترونیکی و
با کنترل کامل به روش هوش��مند انجام شده
که از این مق��دار  26میلی��ون و  595هزار تن
سهم واردات و  88میلیون و  576هزار تن سهم
کاالهای صادراتی غیرنفتی بود.
سهم  8/33میلیارد دالری
 3900شرکت از کل واردات

در نه ماهه س��الجاری به میزان  37میلیارد و
 570میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که
در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل  18و 31
صدم درصد افزایش نشان میدهد .عمدهترین
دالیل افزای��ش واردات به کاالهای اساس��ی،
قطعات منفصله خودرو و کاالهای س��رمایهای
مربوط میشود.
در این مدت ،بیش از 33میلیارد و  800میلیون
دالر از کل واردات ایران در اختیار 3900شرکت
تولیدی شناختهش��ده و برند یا ش��رکتهای
بازرگانی معتبر بوده است که البته اسامی چند
تاجر بنام و سرشناس هم در بین این شرکتها
دیده میش��ود .در مجموع بیش از  90درصد
از ارزش کل واردات ای��ران به  3900ش��رکت
اختصاص دارد .
در این فهرست ش��رکتهای فعال در صنعت
خودرو در رتبههای نخس��ت ق��رار دارند .پس
از این شرکتها به ترتیب ش��رکتهای بنام و
شناختهش��ده فعال در ح��وزه تأمین کاالهای
اساس��ی ،نهادهه��ای دام��ی ،پاالیش��گاهی و
پتروش��یمی ،فوالد ،دارو و صنایع غذایی دیده
میشوند  .همچنین در مجموع در  9ماهه سال
جاری ش��رکتهای تولیدی ،بازرگانی و افراد
حقیقی فع��ال در واردات کاال بیش از  17هزار
عدد بودهاند.
اقالم عمده وارداتی در نه ماهه س��الجاری نیز
به ترتیب ش��امل قطعات منفصله جهت تولید
خودروی سواری با یک میلیارد و  240میلیون
دالر ،ذرت دامی ب��ه ارزش یک میلیارد و 115
میلیون دالر ،برنج یک میلی��ارد و  15میلیون
دالر ،لوبیای سویا با  749میلیون دالر و وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  1500تا 2000
سیسی بهجز آمبوالنس و هیبریدی به ارزش
 660میلیون دالر بوده است.

قائممقام وزیر راه خبر داد؛

ایرباس تأمین مالی ۳۷
فروند هواپیما را تقبل کرد
مه�ر :قائممق��ام وزیر راه گفت :ش��رکتهای
س��ازنده تاکن��ون تأمی��ن مال��ی تع��دادی از
هواپیماهای برجام��ی هما را تقبل کردهاند که
ش��امل  ۱۲فروند ایتیآر ۳۷ ،فروند ایرباس و
 ۸فروند بوئینگ است.
اصغ��ر فخریه کاش��ان درب��اره تأمی��ن مالی
هواپیماهای برجامی ناوگان هما در گفتوگوی
دیشب خود با رادیو اقتصاد اظهار کرد :تأمین
مالی این هواپیماهای��ی که مورد معامله ایران
ایر و سه شرکت سازنده قرار گرفته برنامهریزی
ش��ده تا از سه طریق انجام شود؛ یک روش این
بود که ما مبالغی را به صورت پیشپرداخت از
صندوق توس��عه ملی اس��تفاده کنیم ،راه دوم
ای��ن بود ک��ه از منابع مالی خود فروش��ندهها
اس��تفاده کنیم ،به این صورت که اگر نتوانیم
از س��ایر منابع ،تأمین مالی کنیم ،هر کدام از
کمپانیهای س��ازنده ،تأمین مالی تعدادی از
هواپیماها را تا س��ال  ۲۰۲۰عهدهدار ش��وند؛
راه س��وم هم ش��رکتهای لیزینگ ،بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری بینالمللی هستند
که در دنیا به عن��وان تأمینکننده مالی خرید
هواپیما شناخته میشوند.

عکس :محمد بابایی
 /ایرنا

سخنگوی دولت برنامههای اقتصادی دولت در سال آینده را تشریح کرد

افزایشقدرتخریدباجلوگیریازرشدقیمتها
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هستند صرف
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نگاه

جامعه ف�ردا :ابتدای دولت نهم ،ش��اخصهایی
مانند نرخ رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری و اشتغال
روندی رو به رشد و همزمان بیکاری و تورم ،سیری
کاهنده داش��ت و این درحالی بود که ارزش پول
ملی در براب��ر دالر تقریبا معادل  9هزار ریال ثابت
بود .اما در سال  1392سکان قدرت در شرایطی به
روحانی تحویل داده شد که با وجود  650میلیارد
دالر فروش نفت خزانه خالی بود ،سرمایهگذاری
به کمترین سطح آن در  60سال گذشته رسیده و
تورم برای نخس��تینبار در تاریخ کشور به بیش از
 40درصد رسیده بود.
دولت یازدهم سعی کرد اقتصاد از ریل خارج شده
را با اصالحاتی در بخشهای��ی مانند هدفمندی
یارانهها ،افزایش یارانه اقش��ار کمدرآمد ،کاهش
وابستگی بودجه به نفت از یکهزار و  140میلیارد
ریال در سال  1396به یکهزار و  10میلیارد ریال
در س��ال  1397و گس��ترش چتر مالیاتی بدون
افزایش ن��رخ مالیات از یکه��زار و  160میلیارد
ریال به یکهزار و  280میلی��ارد ریال ،دوباره به
مسیر اصلی هدایت کند.
در ای��ن بی��ن روحانی ک��ه می��راثدار اقتصادی
بهشدت ناکارآمد بود سعی کرد با برخورد قاطع با
اختالسگران و مفسدان اقتصادی ،نظارت بیشتری
را در حوزه نهادهای مال��ی برقرار کند که این امر
برای عدهای که منافعشان در خطر بود گران آمد،
در نتیجه به بروز وقای��ع و ناآرامیهای اجتماعی
انجامید.
عدهای دلیل این ناآرامیه��ا را الیحه بودجه 97

اعالم کردند اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند
که نباید آدرس غلط داد و باید ریشه این مشکالت
را در خطاه��ای اقتص��ادی س��هدهه دولتمردان
جس��توجو کرد بر ای��ن اصل روز ش��نبه رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی،
به تش��ریح برنامههای دولت برای ایجاد اشتغال و
همچنین حفظ قدرت خرید مردم براساس الیحه
بودجه س��ال آین��ده ( )۱۳۹۷پرداخت و به مردم
اطمینان داد که بهطورحتم ب��ا افزایش قیمتها
مقابله خواهد شد.
قدرت خرید مردم حفظ میشود

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در رابطه با اینکه
الیحه بودجه س��ال  ۱۳۹۷چگونه به حفظ قدرت
خرید م��ردم کمک خواه��د کرد ،توضی��ح داد:
گروهی کس��به هس��تند که خود را با ن��رخ تورم
منطبق خواهند ک��رد اما گروهی دیگر کارکنان و
بازنشستگان دولتی هستند که برای حفظ قدرت
خرید آنها از طریق تنظیم حقوق اقدام میکنیم.
او گفت :دولت هرس��اله به اندازه نرخ تورم حقوق
کارکن��ان را افزای��ش میده��د .م��ا برای س��ال
آینده حتی اعالم کردیم ک��ه افزایش حقوق کال
۱۰درصد اس��ت و دولت ۵درصد را به دستگاهها
پرداخت خواهد کرد تا مابقی از محل صرفهجویی
تامین ش��ود .ول��ی وقتی دیدیم ک��ه این موضوع
ممکن است موجب ایجاد تشویش شود ،باردیگر
اعالم کردیم ک��ه پرداختها  ۱۰درصدی خواهد
بود و اگر دس��تگاهی در این م��ورد نتواند به حد

کفایت پرداختی داش��ته باشد دولت به کمک آن
خواهد آمد.
بنابر گفته نوبخت ،دولت در راستای تقویت قدرت
خرید در مرحله اول ب��ا افزایش قیمتها برخورد
میکند و هر مقدار دیگر را با تنظیم حقوق و اضافه
کردن بر آن جبران خواهد کرد.
دولت برای تنظیم بازار چه برنامهای دارد؟

در ادام��ه این گفتوگو بح��ث برنامه دولت برای
تنظیم بازار ،مطرح ش��د که در این راستا نوبخت
به سمت گالیه از مجلس در مورد عدم رای برای
تفکی��ک وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت رفت.
نوبخت میگوید ما با وجود قدردانی که از مجلس
طی این س��الها برای همراهی داریم ،اما انتظار
داش��تیم که نمایندگان در مورد تفکیک وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت هم��کاری میکردند.
بههرصورت زمان��ی وزارت بازرگانی و صنعت در
یکدیگر ادغام ش��دند و البت��ه صرفهجویی در آن
اتفاق نیفتاد و تنها یک وزیر کم شد .چراکه هیچ
کارمن��دی را اخ��راج نکرده بودند .ام��ا اکنون ما
میخواس��تیم یک مدیر برای واحدهای صنعتی
و یک مدی��ر جدا ه��م ب��رای واردات و بازرگانی
داش��ته باش��یم .در این حالت میتواند مدیریت
بهتر انجام شود.
او گفت :چرا وقتی که کاری مربوط به وزیر بازرگانی
است باید آن را به وزیر کشاورزی یا صنعت اعالم
کنیم!؟ بهطور حتم هر کسی در جای خود میتواند
عملکرد مناسبی داشته باشد.

مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرد؛

درآمد نفتی  50میلیارد دالری در سال 97

براساس
پیشبینیهای
متعدد جهانی،
متوسط قیمت
نفت صادراتی
ایران در سال
 ۱۳۹۷حدود
 ۵۴دالر در
بشکه در نظر
گرفته شده
است .از اینرو
با این قیمت،
متوسط کل
درآمدهای
صادراتی ایران
در سال آینده
حدود ۵۰
میلیارد دالر
خواهد بود

سال  ،۲۰۱۸پیشبینی میشود سطح کلی قیمتها باالتر از سال
 ۲۰۱۷باش��د .قیمت برنت در طی فصول اول و دوم سال ۲۰۱۸
نسبت به سطح کنونی آن اندکی کاهش خواهد یافت ،اما در طی
فصول سوم و چهارم سال  ۲۰۱۸افزایش خواهد یافت .پیشبینی
میشود متوس��ط قیمت نفت برنت در فصول اول ،دوم ،سوم و
چهارم س��ال  ۲۰۱۸بهترتیب  ۵۷ ،۵۳ ،۵۵و  ۵۹دالر در بشکه و
متوسط آن در کل سال  ۲۰۱۸به مقدار  ۵۶دالر در بشکه باشد.
در سال  ،۲۰۱۷قیمت نفت س��نگین ایران بهطور متوسط ۲.۵
دالر در بشکه و نفت س��بک ایران بهطور متوسط  ۱.۸۰دالر در
بشکه پایینتر از قیمت نفت برنت بوده است .با در نظر گرفتن این
اختالف قیمت پیشبینی میشود در سال  ۲۰۱۸متوسط قیمت
نفت سنگین ایران  ۵۳.۵دالر در بش��که و متوسط قیمت نفت
سبک ایران  ۵۴.۲دالر در بشکه باشد( .آمار و دادههای اوپک).

درآمد کشور از محل فروش نفت در سال آینده  50میلیارد دالر
خواهد بود؛ این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از چشمانداز
قیمت نفت در بودجه سال  1397است .این مرکز در این گزارش
برآورد کرد که با احتساب نفت  ۵۴دالری ،درآمد کشور از محل
فروش نفت در سال آینده حدود  ۵۰میلیارد دالر است.
در این گزارش آمده اس��ت :پیشبینی میشود متوسط قیمت
نفت صادراتی ایران در سال  ۱۳۹۷حدود  ۵۴دالر در بشکه باشد.
ازای��ن رو با فرض اینکه صادرات نفت خ��ام و مایعات و میعانات
گازی ایران بهطور متوس��ط  ۲.۵۵میلیون بش��که در روز باشد،
متوس��ط کل درآمدهای صادراتی ایران در سال  ۱۳۹۷حدود
 ۵۰میلیارد دالرخواهد بود.
وضعیت بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۷

براساس جدیدترین پیشبینیهای انجام شده توسط موسسات
مالی بزرگ جهان ،قیمت نفت برنت در س��ال  ۲۰۱۷نسبت به
سال  ۲۰۱۶حدود  ۲۲درصد افزایش خواهد یافت .در سال ۲۰۱۶
متوس��ط قیمت نفت برنت  ۴۳.۶۹دالر در بش��که بود و برآورد
این موسسات نشان میدهد که در س��ال  ۲۰۱۷متوسط آن با
افزایش  ۹.۸۰دالری در سطح  ۵۳.۴۹دالر در بشکه قرار گیرد.
برآورد قیمت نفت برنت در س��ال  ۲۰۱۷توسط این سازمانها
در محدوده  ۵۱.۵۰تا  ۵۷دالر در بشکه قرار دارد و برآورد قیمت
نفت برنت در سال  ۲۰۱۸توسط این سازمانها در محدوده ۵۰
تا  ۷۰دالر در بشکه قرار دارد .متوسط پیشبینی این موسسات
از قیمت نفت برنت برای س��ال  ۲۰۱۸به مقدار  ۵۵.۶۴دالر در
بش��که است که  ۲.۱۵دالر باالتر از س��طح قیمت برنت در سال
 ۲۰۱۷خواهد بود.

ماه گذش��ته و تمدید توافق تا پایان سال  ،۲۰۱۸روند کاهشی
ذخیرهس��ازیهای تجاری در کش��ورهای  OECDو تشدید
ریس��کهای ژئوپلیتی��ک تاثیرگذار بر قیمت نف��ت در منطقه
خاورمیانه ،باعث افزایش قیمت نفت شد ،بهطوریکه قیمت نفت
برنت در محدوده  ۶۰تا  ۶۵دالر در بشکه قرار گرفت.
برای سال ۲۰۱۸پیشبینی میشود که با توجه به تغییرات فصلی
در تقاضا ،در فصول اول و دوم بازار با مازاد عرضه مواجه باش��د و
سطح ذخیرهسازیها افزایش یابد ،اما در فصول دوم و سوم همراه
با افزایش تقاضای جهانی ،نه تنها مازاد عرضهای در بازار وجود
نداشته باشد بلکه از ذخیرهسازیها نیز برداشت شود .عالوه بر
این ریس��کهای ژئوپلیتیک همچنان اثر مثبتی بر قیمت نفت
خواهد گذاش��ت ،اما در مقابل عواملی نظیر وضعیت تولید نفت
شیل در آمریکا ،تولید نفت غیر متعارف در کانادا ،حجم تخلفات
تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک ،میزان افزایش در تولید لیبی و
نیجریه به عنوان عوامل تضعیفکننده قیمت عمل خواهند کرد.
بهطورکلی با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار نفت

قیمت نفت در بودجه برخی کشورهای منتخب
(دالر در بشکه)

مأخذ :میس

در طی س��ال  ،۲۰۱۸پیشبینی میش��ود سطح کلی قیمتها
باالتر از سال  ۲۰۱۷باشد .قیمت برنت در طی فصول اول و دوم
س��ال  ۲۰۱۸نسبت به س��طح کنونی آن اندکی کاهش خواهد
یافت ،اما در طی فصول سوم و چهارم سال  ۲۰۱۸افزایش خواهد
یافت .پیشبینی میشود متوس��ط قیمت نفت برنت در فصول
اول ،دوم ،س��وم و چهارم س��ال  ۲۰۱۸به ترتیب  ۵۷ ،۵۳ ،۵۵و
 ۵۹دالر در بشکه و متوسط آن در کل سال  ۲۰۱۸به مقدار ۵۶
دالر در بشکه باشد.
در پیشبینیهای متعدد جهانی ،متوسط قیمت نفت صادراتی
ایران در سال  ۱۳۹۷حدود  ۵۴دالر در بشکه در نظر گرفته شده
اس��ت .از اینرو با این قیمت ،متوسط کل درآمدهای صادراتی
ایران در سال آینده حدود  ۵۰میلیارد دالر خواهد بود .بنابراین
از آنجایی که قیمت درنظر گرفته شده نفت در الیحه بودجه سال
آینده کشور با پیشبینیهای جهانی سربهسر شده است ،به نظر
میرسد این قیمت با احتیاط همراه نیست و ممکن است بودجه
کشور را در سال آینده با نوساناتی همراه کند.

برآورد درآمدهای صادراتی نفتی ایران در سال ۱۳۹۷

برآورد قیمت نفت برای سال ۲۰۱۸

قیمت نفت در بودجه کشورها
روسیه
عراق
کویت
نیجریه
الجزایر

بودجه  ۹۷بودجه اشتغال است

نوبخت در ادامه ب��ه برنامههایی که ب��رای ایجاد
اشتغال در سال آینده در دس��تور کار دولت قرار
خواهد داشت ،اشاره کرد.
او با بی��ان اینکه باید نام بودج��ه  ۱۳۹۷را بودجه
اشتغال گذاشت ،گفت :س��االنه حدود  ۸۳۰هزار
نفر وارد بازار کار میش��وند که حدود  ۷۰هزار نفر
آنها را جوانان تحصیلکرده تشکیل میدهند .دولت
باید برای اشتغال آنها و همچنین افراد بیکاری که
اکنون وجود دارند ،شغل ایجاد کند.
نوبخت گفت :برای س��ال آینده و بهمنظور ایجاد
یکمیلی��ون و  ۳۳ه��زار فرص��ت ش��غلی حدود
 ۷۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری الزم
است که قرار نیست این مبلغ را در قالب تسهیالت
بین افراد تقس��یم کنیم بلکه بهصورت واقعبینانه
و در قالب س��رمایهگذاری مول��د در چند بخش
انجام میشود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،برنامه تولید
و اشتغال همراه با اقداماتی بهمنظور مقاومسازی

در س��ال  ۲۰۱۷بهط��ور متوس��ط ص��ادرات نفت خ��ام ایران
 ۲.۲میلیون بشکه در روز و صادرات مایعات و میعانات گازی ۲۵۰
هزار بشکه در روز بوده است .از آنجا که ایران براساس توافق اوپک
متعهد شده که تولید نفت خام خود را تا سقف  ۴میلیون بشکه
در روز حفظ کند ،با فرض ثابت ماندن صادرات در سال  ۲۰۱۸و
افزایش  ۱۰۰هزار بشکهای در صادرات مایعات و میعانات گازی،
حجم کل صادرات ایران به  ۲.۵۵۰میلیون بشکه در روز خواهد
رسید .پیشبینی میشود متوس��ط قیمت نفت صادراتی ایران
در س��ال  ۱۳۹۷حدود  ۵۴دالر در بشکه باشد .از اینرو متوسط
کل درآمده��ای صادرات نفت��ی ایران در س��ال  ۱۳۹۷حدود
 ۵۰میلیارد دالر خواهد بود.
در ماه نوامبر  ۲۰۱۷عواملی نظیر رشد بیش از مقدار پیشبینی
شده تقاضای جهانی در سال مذکور ،پایبندی فراتر از حد انتظار
تولیدکنندگان اوپ��ک و غیراوپک به توافق کاهش تولید در ۱۰

با در نظر گرفتن عوامل مختل��ف تاثیرگذار بر بازار نفت در طی
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نوبخت با اش��اره به اینکه در خ�لأ وزیر بازرگانی،
رئیسجمهور بهط��ور مرتب موض��وع مربوط به
تنظیم ب��ازار را از آقای ش��ریعتمداری که اکنون
مسئولیت کل وزارتخانه را برعهده دارند ،پیگیری
میکنند ،گفت :جلس��ات س��تاد تنظیم ب��ازار با
حضور آقای جهانگیری و سایر بخشهای مربوطه
بهطورهفتگی برگزار میشود تا بتوان مسائل آن
را بهخوبی پیگیری کرد.

موضوع دیگر مورد پرسش از رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،به تبصره هدفمندی یارانهها و مس��ائل
مربوط به حذف یارانه و افزایش قیمت حاملهای
انرژی برمیگردد.
او درباره برنامه دولت به منظور حذف یارانهبگیران،
گفت :همواره این سوال مطرح میشود ولی ماجرا
اینجاست که افرادی که درآمد خوبی دارند از اینکه
یارانه آنها حذف شود نگران نیستند ولی کسانی که
درآمد پایینی دارند بهطور حتم برای آنها مهم بوده
و آزرده خواهند شد .ما هیچ برنامهای برای حذف
یارانه افراد نیازمن��د آن نداریم ولی معتقدیم باید
نحوه پرداخت نقدی اصالح شود.
او ادام��ه داد :آنچ��ه از مناب��ع قطع یاران��ه افراد
غیرنیازمند به دس��ت خواهد آمد حتی یک ریال
از آن وارد خزانه دولت نمیش��ود .تمام آن مجددا
برای افزای��ش یارانه افرادی که نیازمند هس��تند
صرف خواهد شد.
س��خنگوی دولت ،گفت :این درحالی اس��ت که
ما برای س��الجاری به افزای��ش یارانه افراد تحت
پوش��ش ورود کردیم و مبالغ دریافتی آنها را ۳.۴
برابر افزایش دادیم بهطوریکه برای یک نفر تا ۱۹۳
هزار تومان و برای خانواره��ای  ۴تا  ۵نفره حدود
 ۷۰۰هزار تومان پرداختی در ماه انجام میشود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه در مورد افزایش
قیمت حاملهای انرژی هم گفت :ما طی سالهای
اخیر هم مجوز افزایش قیم��ت حاملهای انرژی
را در بودجه داش��تیم اما از آن اس��تفاده نکردیم
بهطوریکه در سالجاری هم فاصله بین  ۳۲هزار
میلیارد تومان موجود تا مجوز  ۴۸هزار میلیاردی
را میتوانستیم افزایش قیمت دهیم ،ولی این کار
را انجام ندادیم.
او گف��ت :درحالی بر اس��اس تبص��ره  ۱۸الیحه
بودجه س��ال آینده ،دولت مج��وز افزایش قیمت
حاملهای انرژی تا سطح درآمدی  ۱۷هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان را داراس��ت که چندی پیش پایگاه
اطالعرس��انی دولت اعالم کرد ،برای کس��ب این
درآمد قیمت بنزین حدود  ۱۵۰۰تومان و قیمت
گازوئیل هر لیتر  ۴۰۰تومان پیشبینی میشود.
با این وجود ،نوبخت در این برنامه تلویزیونی اعالم
کرد که متاسفانه این روزها اعداد و ارقام متفاوتی
برای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی مطرح
میش��ود درحالیکه بههیچوج��ه ،مجوز افزایش
قیمت ،به معنی گران کردن آن نیست و تنها یک
مجوز اس��ت که به دولت اختیار افزایش قیمت را
میدهد.
پیشبینی رشد اقتصادی  ۶درصدی در سال آینده
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین درباره
پیشبینی میزان رش��د اقتصادی در سال آینده،
گفت :ب��ا توجه ب��ه منابع��ی که ب��رای کمک به
بخشهای صنعتی و همچنین طرحهای عمرانی
و س��ایر بخشه��ا در نظر گرفتهای��م ،پیشبینی
میکنیم که رشد اقتصادی سال آینده قابل توجه
بوده و به حدود  ۶درصد برسد.
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درآمدهای صادرات نفتی ایران در سال 1397
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