اخبار

حوثیهای یمن رقم زدند

جهش قیمت نفت با حمله پهپادی به تاسیسات آرامکوی سعودی

ی از آمریکا به چین
صادرات الانج 
متوقف شد

دادهه��ای رفینیتی��و ایکون نش��ان میدهد
که در ماههای اخیر هیچ کش��تی حامل گاز
طبیعی مای��ع آمریکا ،به س��واحل چین که
دومی��ن واردکننده ب��زرگ الانجی جهان
است ،نرس��یده است.به گزارش مهر به نقل
از اسپوتنیک ،دادههای رفینیتیو ایکون نشان
میدهد ک��ه در ماههای اخیر هیچ کش��تی
حام��ل گاز طبیعی مایع آمریکا ،به س��واحل
چی��ن ،که دومین واردکننده بزرگ الانجی
جهان اس��ت ،نرس��یده اس��ت.دولت ترامپ
روز جمعه ،تعرفهه��ای واردات  ۲۰۰میلیارد
دالر از کااله��ای چین��ی را از  ۱۰ب��ه ۲۵
درصد افزایش داد و باعث تش��دید مناقشات
تجاری آمریکا-چین ش��د .اختالفاتی که از
جون  ۲۰۱۸آغاز ش��ده است.امس��ال تنها ۲
کشتی تانکر الانجی ،یکی در ماه ژانویه و
دیگری در ماه فوریه ،از آمریکا ،که چهارمین
صادرکننده بزرگ الانجی در جهان است،
به سوی چین حرکت کردند .این در مقایسه
ب��ا  ۴ماه اول  ،۲۰۱۸که  ۱۴کش��تی حامل
الانجی آمریکا به چین ارس��ال شدند ،افت
ش��دیدی را نشان میدهد.س��ال گذشته ،در
کل  ۲۷کش��تی حامل الانج��ی آمریکا به
چین رهسپار شدند ،که بیشتر این کشتیها
قبل از آغاز جنگ تجاری بین دو کشور بنادر
آمریکا را ترک کرده بودند.
تجارت خارجی ایران
 13/5درصد افت کرد

سرپرست س��ازمان توسعه تجارت با تشریح
آمارهای تجارت خارجی کشور در فروردین
امسال از افت  ۱۳.۵درصدی تجارت خارجی
کش��ور خبر داد .به گفته او در نخستین ماه
س��ال ،علیرغم افزایش وزن��ی صادرات در
بخشه��ای مختلف ،آم��ار ارزش صادراتی
کاهش داش��ته اس��ت .به گزارش تس��نیم،
محمدرض��ا م��ودودی در جلس��ه ش��ورای
راهبردی توس��عه ص��ادرات که ب��ا حضور
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار
ش��د ،با اش��اره به میزان ص��ادرات کاال در
فروردین ماه سال جاری اظهار کرد :بر اساس
آمار گمرک کشور ،صادرات غیرنفتی کشور
با احتس��اب میعانات گازی در فروردین ماه
رقم��ی بالغ بر  2.54میلیارد دالر بود که این
رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل ،نشان
دهنده افتی  18.3درصدی است.سرپرس��ت
س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت :صادرات
غیرنفتی فروردین ماه بدون احتساب میعانات
گازی نیز در حدود  2.2میلیارد دالر بوده که
این رقم نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل
 17.5درصد کاهش داشته است.
توزیع  ۳هزار تن خرما برای تنظیم
بازار ماه رمضان

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران ،از عرضه بیش از  ۳هزار تن محصول
ذخیره شده خرما در ایام ماه مبارک رمضان
خب��ر داد .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
سازمان تعاون روس��تایی ،حسین شیرزاد با
تش��ریح اقدامات انجام ش��ده توسط شبکه
تعاونیهای روستایی در چارچوب تنظیم بازار
محصوالت کش��اورزی ،ط��ی یک ماه اخیر
منتهی به م��اه مبارک رمضان ،در خصوص
عرضه خرما در این ایام گفت :هماکنون بالغ
بر  3هزار تن خرمای ذخیره ش��ده محصول
س��ال قبل ،شامل  2هزار و  500تن خرمای
مضافت��ی تولیدی جیرفت و جنوب اس��تان
کرمان و همچنین بیش از  500تن خرمای
استان بوش��هر همه روزه به صورت عمده و
با  20الی  25درصد زیر قیمت بازار توس��ط
اتحادی��ه مرکزی تعاون روس��تایی در حال
عرضه به بازارهای کشور است.وی در زمینه
خریدهای توافقی س��ایر اقالم و محصوالت
کش��اورزی افزود :ب��ا توجه ب��ه آغاز فصل
برداش��ت سیر در برخی اس��تانهای کشور،
برنامه خرید  5000تن س��یر از کش��اورزان
زنج��ان ،هم��دان و اردبیل در دس��تور کار
س��ازمان و اتحادیه مرکزی تعاون روستایی
کش��ور ق��رار گرفته ک��ه در مقط��ع کنونی
مقدار  2000تن س��یر تولیدی از کشاورزان
اس��تانهای مذکور خریداری و ذخیره شده
اس��ت .مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی ایران ،میزان خرید توافقی پیاز از
کش��اورزان جیرفت ،جنوب کرمان و دزفول
توسط اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی
و کشاورزی را  2200تن اعالم و خاطرنشان
کرد :این مقدار پیاز خریداری ش��ده با هدف
تنظیم قیمتها ،به تدریج و متناسب با عالئم
ب��ازاری در حال عرضه به م��ردم عزیز بوده
و برنامه خرید مازاد پیاز تولیدی کش��اورزان
همچن��ان ج��زو برنامههای اصلی ش��بکه
تعاونی روستایی کشور قرار دارد.

پس از این که عربس��تان س��عودی اعالم
ک��رد هواپیماهای بدون سرنش��ین حامل
م��واد منفج��ره ،به دو ایس��تگاه چاه نفت
متعل��ق به ش��رکت دولت��ی آرامکو حمله
کردهاند ،قیمت نفت جهش کرد.به گزارش

مهر به نقل از رویترز ،روز سهش��نبه ،پس
از اینکه برتری��ن صادرکننده نفت جهان،
عربستان سعودی ،اعالم کرد هواپیماهای
بدون سرنش��ین حامل م��واد منفجره ،به
دو ایس��تگاه چاه نفت متعلق به ش��رکت
دولتی آرامک��و حمله کردهاند ،قیمت نفت
جهش کرد.تا ساعت  ۱۶:۲۲روز گذشته به
وقت تهران ،قیمت پیشخرید هر بش��که
نفت خام برنت دریای ش��مال ،بنچمارک

بینالمللی قیمت نفت ۸۳ ،س��نت یا ۱.۱۸
درصد جهش کرد و دوباره به  ۷۱.۰۶دالر
بازگشت.قیمت پیشخرید هر بشکه نفت
خام نیمهسنگین آمریکا ،دابلیوتیآی۵۵ ،
سنت یا  ۰.۹درصد جهش کرد و به ۶۱.۵۹
دالر رسید.خبرگزاری دولتی عربستان ،به
نقل از وزیر انرژی این کش��ور ،خالد الفالح
گفت :آرامکوی سعودی فعالیتهای پمپاژ
نفت در خطلوله ش��رقی-غربی را تا زمان

ارزیابی خسارت ،متوقف میکند ،اما تولید
و صادرات نفت بدون اختالل ادامه خواهد
یافت.فال��ح گف��ت :این حمله ی��ک اقدام
تروریس��تی بوده اس��ت که عرضه جهانی
نفت را هدف قرار داده اس��ت.پیش از این
عربستان سعودی اعالم کرده بود که روز
یکش��نبه دو کشتی نفتکش این کشور در
آبهای امارات متحده عربی ،هدف حمله
قرار گرفتهان��د .این اتفاقات ،تنشها را در

مهمترین منطق��ه صادرکننده نفت جهان
باال برده اس��ت.یک مقام آمریکایی ایران
را مقصر احتمالی دانسته است ،اما مقامات
ایران این مس��اله را رد کردهاند .تلویزیون
گ��روه حوثیه��ای یمن��ی روز سهش��نبه
اعالم کرد این گ��روه حمالت پهپادی به
تأسیسات سعودی را انجانم داده است.یک
پنجم نفت مصرفی جهان از تنگه هرمز به
سراسر دنیا صادر میشود.

تسهیالت شناور خرید مسکن در انتظار مصوبه شورای پول و اعتبار؛

گروه اقتصادی :پرداخت تس��هیالت شناور خرید مسکن
نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است که به نظر می
رسد اعضای این شورا به طور ضمنی نظر مثبتی در مورد
تصویب آن دارند .به گزارش فارس ،پرداخت تسهیالت
شناور خرید مس��کن که قرار است بدون تعیین سقف و
بر اساس قدرت خرید متقاضیان و توانایی در بازپرداخت
تسهیالت اقساط تعیین شود ،به زودی در جلسه شورای
پول و اعتبار بررس��ی خواهد ش��د و آنچه که مشخص
است ،اکثر اعضای این شورا با این طرح موافق هستند،
چرا که این طرح موجب افزایش قدرت خرید شده و تاثیر
منفی برای قیمت مسکن نخواهد داشت.افزایش جهشی
قیمت مس��کن و به تناس��ب آن کاهش قدرت خرید در
یک س��ال گذشته ،باعث شد ،تا مس��ئوالن ارشد بانک
مسکن طرحی را که سالها قبل با عنوان منطقهای شدن
تسهیالت خرید پیشنهاد داده بودند ،مجددا رونمایی و آن
را برای بررسی بیشتر مدنظر خود قرار دهند.

ف تس�هیالت
مدی�ر عامل بانک مس�کن :تعیین س�ق 

خرید مسکن به صورت متغیر

رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن در مورد پیشنهاد
طرحی که بر اس��اس آن تسهیالت مس��کن بر اساس
قدرت خرید و توان بازپرداخت به متقاضیان ارائه میشود
را موجب رونق بخش مس��کن دانست و گفت :پیش از
این به منظور تنظیم و عرضه تس��هیالت در حوزههای
ساخت و خرید ازسقفهای تسهیالتی استفاده میشد،
اما در بسته جدید ،سعی میکنیم ،از سایر پتانسیلهایی
که تاکنون کمتر اس��تفاده شده است ،استفاده کنیم.وی
اظهار کرد :تا پیش از این از س��قفهای تسهیالت ثابت
ن دهکهای سوم
استفاده میکردیم؛ یعنی همه متقاضیا 
تا هفتم که گروه هدف ما هستند ،از سقف تسهیالت ۸۰
میلیون تومانی اس��تفاده میکردند ،در حالی که در بسته
جدید پیش��نهاد دادهایم که بر اساس قدرت خرید و توان
بازپرداخت افراد ،سقفهای تسهیالتی به صورت متغیر
تعیین ش��ود و افراد بر اس��اس قدرت خرید و بازپرداخت
اقس��اط خود بتوانند از تسهیالت متناسب با شرایط خود
استفاده کند.
وزی�ر راه :افزایش قدرت خرید متقاضیان را میتوان

با ارائه راهکارهای متفاوت جستجو کرد

محمد اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی باره��ا بر عدم
افزایش س��قف تسهیالت مس��کن تاکید و اعالم کرده
که به هیچ وجه زیر بار افزایش س��قف تسهیالت خرید
مسکن نخواهد رفت.وی می گوید:افزایش قدرت خرید
متقاضیان را میتوان با ارائه راهکارهای متفاوت جستجو

اجاره خانه در شرایط بحرانی

دول�ت بای�د برنامه ریزی وی�ژه ای را ب�رای تولید و

عرضه مسکن داشته باشد

ک��رد ،بنابراین یک��ی از این برنامهه��ا را کارت اعتباری
مصالح ساختمانی عنوان کرده است تا قیمت تمام شده
ساخت را کاهش دهد.

رئیس انبوه س�ازان:نرخ سود تسهیالت شناور خرید

مسکن مورد توجه قرار بگیرد

جمش��ید برزگر رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ
به این س��ئوال که آیا شناور ش��دن پرداخت تسهیالت
میتواند موجب باال رفتن قیمت و یا قدرت خرید ش��ود،
گفت :سئوال بنده از مسئوالن ارشد و مدیر عامل بانک
مس��کن این است که این تس��هیالت با چه نرخ سودی
قرار اس��ت ،پرداخت شود.وی با اشاره به اینکه چون این
مبال��غ عددی نیس��ت و با توجه به رش��د قیمت ها این
تس��هیالت نمیتواند کفاف خرید مس��کن در شهرهای
ب��زرگ را بده��د ،گفت :اگ��ر میخواهیم ق��درت خرید
متقاضیان مس��کن را افزایش دهیم ،بای��د تا  ۸۰درصد
قیمت یک ملک تس��هیالت با نرخ سود پایین پرداخت
شود.برزگر خاطر نشان کرد :باید دید نرخ سود تسهیالت
ش��ناور خرید مسکن در چه حدی است اگر نرخ سود آن
باال و در حد  ۱۸درصد باش��د نمی توان به موفقیت آن
خوشبین بود.
مع�اون مس�کن وزیر راه :ت�وان بازپرداخت اقس�اط

راهکار خانه دار شدن

مازیار حس��ینی معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و
شهرسازی خطاب به مدیران بانک مسکن گفته بود که
آن چه که مدنظر وزارت راه و شهرسازی است ،این است

همتی:

که برنامه و سیاس��تی از سوی بانک مسکن تدوین شود
که در آن راهکار خانه دار شدن افرادی که توان پرداخت
اقس��اط ماهیانه بانک مس��کن بیش از  ۸۰۰هزار تومان
را دارن��د ،مورد توجه قرار گیرد.س��قف وام صندوق پس
انداز مسکن یکم در تهران  ۸۰میلیون تومان ،شهرهای
ب��االی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت  ۶۰میلیون و برای س��ایر
مناطق تا  ۴۰میلیون تومان اس��ت .برای زوجین نیز در
تهران تا  ۱۶۰میلیون تومان ،شهرهای باالی  ۲۰۰هزار
نفر  ۱۲۰میلیون و س��ایر مناطق ت��ا  ۸۰میلیون تومان
اختصاص پیدا میکند.به این ترتیب متقاضی اگر به طور
انف��رادی اقدام کند ،میتواند نصف مبلغ وام مورد نظر را
برای یک دوره س��پردهگذاری کرده و در سررس��ید یک
س��اله مبلغ خود را دریافت کند .به عنوان مثال متقاضی
وام  ۸۰میلیونی ۴۰ ،میلیون تومان س��پرده میخواهد و
بعد از یک س��ال  ۸۰میلیون وام ب��ه اضافه  ۴۰میلیون
سپردهگذاری ش��ده را دریافت میکند.بر اساس مصوبه
شورای پول و اعتبار سود وام تسهیالت صندوق پسانداز
مس��کن یکم در بافتهای فرس��وده  ۶درصد و در سایر
مناطق  ۸درصد اس��ت.در حال حاضر بازپرداخت اقساط
تس��هیالت  ۸۰میلیون تومانی با نرخ سود  ۸درصد (۱۲
س��اله) ماهانه حدود  ۹۰۰هزار تومان است.کارشناس��ان
بر این باور هس��تند که افزایش سقف تسهیالت مسکن
احتمال رشد قیمت مسکن را تقویت خواهد کرد.
نامه به رئیس جمهور درباره ساماندهی بازار مسکن


صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از نامه
اعضای کمیسیون عمران مجلس به رئیس جمهور خبر

وی ادامه داد :ارائه تس��هیالت کم بهره برای سازندگان،
تعریف قیمت پایه برای خرید و فروش و اجاره مس��کن
بر اس��اس ارزش معامالت دارایی جهت ورود س��ازمان
تعزی��رات حکومتی ،بخش��ی دیگری از م��وارد مذکور
در نامه کمیس��یون عمران مجلس محس��وب می شود.
س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس گف��ت :یکی از
موارد بسیار مهم در شرایط کنونی برای ساماندهی بازار
مسکن ،ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی
اس��ت ،همچنین برای بهبود بازار مسکن باید اقداماتی
همچون همکاری بیش��تر بانک ها در ارائه تسهیالت و
اقدام وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت در مدیریت بازار
مصالح ساختمانی صورت گیرد.
 ۵۰درصد اقشار کمدرآمد نیازمند حمایت یارانهای


فردی��ن یزدان��ی در گفتوگ��و با تس��نیم در خصوص
اظه��ارات یکی از نماینگان مجل��س مبنی بر پرداخت
تسهیالت به مستاجران برای ثبات بازار اجارهبها ،اظهار
کرد :پرداخت تسهیالت که ابزار کنترل اجاره نیست .به
ضرس قاطع و از نظر کارشناس��ی میگویم قیمت بازار
اجاره کنترلپذیر نیست.وی توضیح داد :به دلیل اینکه
قیمت مل��ک افزایش یافته و همچنی��ن ما نمیتوانیم
حق��وق مالکی��ت را نق��ض کنید ،از س��وی دیگر تورم
حداقل نقطه ب��ه نقطه در فروردین ماه  50درصد بوده
تا فروردین س��ال آینده اگر بیشتر از این نباشد کمتر از
این مقدار نخواهد بود.وی با تاکید بر اینکه بنابراین با
راهکار پرداخت وام اجارهبها قطعا کنترل نخواهد ش��د،
افزود :دولت باید زمانیکه اجارهبهای مس��کن غیرقابل
تحمل میش��ود برای برخی از اقشار حداقل  50درصد
از دهکهای پایین جامعه ،اجارهبها را تحملپذیر کند.
در این راستا دولت میتواند با پرداخت یارانه اقدام کند.
این یارانه هم میتواند به ش��کل پرداخت تسهیالت یا
وام رهنی مسکن باشد.

شرط ایران برای بقای برجام؛

ادغامبانکهابهخوبیدرحالپیشرفتاست

رئیس کل بانک مرک��زی با بیان اینکه ادغام بانکها
به خوبی در حال پیشرفت است ،گفت :مجامع بانکها
ه��م باید ب��ا رعایت حقوق تمامی ذینفع��ان ،زودتر
برگزار ش��ود.به گ��زارش بانک مرکزی ،در نشس��ت
ام��روز عبدالناصر همتی با بانکهای ادغامی ،آخرین
وضعیت اقدامات انجام شده بر اساس زمان بندیهای
مدنظر مورد بررس��ی قرار گرفت.وی ضمن تشکر از
تالشهای س��تادکل نیروهای مس��لح ،بانک سپه و
واحدهای ادغام ش��ونده با تاکید بر اینکه پروژه ادغام
بانکهای وابس��ته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و
مورد توافق سران سه قوه است تاکید کرد :این اقدام
در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.همتی
همچنین خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای
ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذینفعان این
واحدها اعم از مشتریان ،سهامداران و به ویژه کارکنان
آنها تاکی��د کرد.حنیفی ،معاون نظارت بانک مرکزی
در این نشست با اشاره به وضعیت سهام غیر وابسته
واگذار شده واحدهای ادغام شونده گفت :خوشبختانه
تاکنون اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شده و
این مرحله س��هام به زودی نهایی خواهد شد.معاون
نظارت بانک مرک��زی افزود :اقدام��ات مقدماتی در
خصوص ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده انجام

داد و گفت :در این نامه بر ضرورت ورود رئیس جمهور و
دولت برای کنترل بازار مسکن تأکید شده است.
نماین��ده م��ردم اردبیل ،نیر و نمین در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،ب��ا اش��اره به تالطم��ات قیمت مس��کن در
یک س��ال اخی��ر به ویژه در حوزه اج��اره ،گفت :در نامه
کمیسیون عمران تأکید شده که دولت باید برنامه ریزی
ویژه ای برای تولید و عرضه مس��کن داش��ته باشد ،زیرا
کشور ساالنه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید
نیاز دارد.

ش��ده و مجامع آنها پس از مش��خص ش��دن میزان
داراییها و بدهیهای ش��أن برگزار خواهد شد.سردار
صالح ،معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح
نیز در این نشس��ت با اش��اره اهمی��ت و بزرگی این
پروژه گفت :بانکهای ادغام ش��ونده در بانک سپه از
ظرفیتهای خوبی برخوردارند که میتوانند در ارتقای
کمی و کیفی بانک سپه تأثیرگذار باشند.وی ادامه داد:
هماهنگیهای الزم در خصوص واگذاری سهام باقی
مانده واحدهای ادغام ش��ونده انجام شده و ستاد کل
نیروهای مس��لح با همراهی مدی��ران عامل و هیئت
مدیره این بانکها به س��رعت واگذاری سهام مذکور
را پیگیری میکند.در ادامه معاون بانک و بیمه وزارت
امور اقتصادی و دارایی نیز از حمایت و پش��تیبانی آن
وزارتخان��ه در انجام به موق��ع و با برنامه ادغام تاکید
کرد.مدیرعامل بانک س��په نیز در این جلسه تصریح
کرد :تمهیدات الزم برای س��اماندهی نیروی انسانی
واحدهای ادغام ش��ونده توس��ط بانک سپه اندیشیده
ش��ده است .وی همچنین با اشاره به تعامل ستادکل
نیروهای مسلح و واحدهای ادغام شونده با بانک سپه
گفت :نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام شونده
مستقر ش��ده و کلیه امور طبق برنامه از پیش تعیین
شده در حال انجام است.

صادرات 1/5تا ۲میلیون بشکه نفت و دسترسی به دالرهای نفتی

بلومب��رگ بهنقل از منابع آگاه مدعی ش��د؛ ایران در
تماس با مقامات اروپایی ،صادرات  ۱.۵تا  ۲میلیون
بش��که نفت در روز و دسترس��ی کامل به دالرهای
نفتی خود را بهعنوان دو ش��رط باقیماندن در برجام
تعیین کرده اس��ت .به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از
بلومبرگ ،ایران اصرار دارد حداقل روزی  1.5میلیون
بشکه نفت صادر کند یعنی  3برابر مقداری که تحت
تحریمهای آمریکا از این کش��ور انتظار میرود .این
ش��رط ایران ب��رای ماندن در قرارداد برجام اس��ت.
بلومبرگ مدعی شد :این رقم در دیدار اخیر مقامات
ایران و غرب با حضور محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران اعالم ش��د ولی مکتوب نش��ده است.
آمریکا در نوامبر س��ال گذشته تحریمها علیه ایران
را پس از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد برجام از س��ر
گرفت .این قرارداد بین ایران و ش��ش قدرت بزرگ
دنیا برای مهار برنامه اتمی این کشور بسته شده بود.
واشنگتن در تالش برای صفر کردن صادرات نفت
ایران ،در ابتدای ماه می معافیتهای ششماههای را
که به خریداران بزرگ نفت ایران داده بود ،لغو کرد.
تحریمها تا اآلن صادرات نفت ایران را نصف کرده
و به یک میلیون بشکه در روز یا حتی کمتر ،از زمان
اوج  2.8میلیون بش��کهای س��ال گذشته رساندهاند.

ص��ادرات ای��ران از ماه می تا  500هزار بش��که در
روز کاه��ش مییابد.طب��ق گفته یک��ی از مقامات
اتحادیه اروپا ،ایرانیها رقم مشخصی اعالم نکردند
ولی میخواهند مطمئن ش��وند که صادرات نفتشان
به س��طح قبل از تحریمها بازمیگردد .منابع دیگر
میگویند تقاضای ایران محدود بین  1.5تا  2میلیون
بشکه در روز اس��ت.بنابر ادعای بلومبرگ ،یکی از
منابع حاضر در جلس��ه گفت ظریف مشخص ًا گفته
که میخواهند  2میلیون بشکه نفت در روز بفروشند
یعن��ی همان مق��داری که قبل از خ��روج ترامپ از
برج��ام صادر میکردند.ولی م��ن فکر نمیکنم این
یک تقاضای جدی باش��د .این کار ممکن نیست و
ایرانیها هم میدانند که ام��کان ندارد.ظریف طی
همی��ن دیدار از نیویورک در ماه آوریل گفته بود که
ایران میتواند  500هزار تا  600هزار بش��که در روز
نفت صادر کند .عباس عراقچ��ی ،معاون وزیر امور
خارجه ایران گفت شرط دیگر ایران برای ماندن در
برجام دسترسی کامل به درآمدهای صادرات نفت و
خرج کردن آنها طبق خواس��ت ایران است نهفقط
برای غذا و دارو.طبق بودجه ایران در س��ال جاری،
یکسوم درآمد دولت یعنی  33.9میلیارد دالر باید از
صادرات نفت و گاز به دست بیاید.

پورابراهیمی:

دولت مکلف به افزایش حقوق ها طبق مصوبه مجلس است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید
در زمینه افزایش حقوق ها مبنا قانون مصوب
مجلس است و تفسیر در این زمینه پذیرفته
نمی ش��ود .محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس
کمیس��یون اقتصادی مجل��س در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به مغایرت بخشنامه
های دولتی در خصوص افزایش حقوق ها با
مصوبه مجلس ،گفت :قرار است کمیسیون
برنامه و بودج��ه از آخرین وضعیت افزایش
حقوق کارمن��دان و بازنشس��تگان گزارش

تهیه کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
اظهار داش��ت :هر گونه مغایرت اقدام دولت
ب��ا قانونی که در بودجه آماده از نظر مجلس
خالف بوده و قابل پیگیری است ،از این رو
خواسته ایم دیوان محاسبات به این موضوع
ورود پیدا کند و گ��زارش نظارتی ارائه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم
ش��ورای اس�لامی تاکید کرد :دولت مکلف
اس��ت در خصوص حقوق ه��ا ُمر قانون که
در مصوبه صحن علنی مجلس است را اجرا

کند ،در این زمینه از دولت تفسیر قانون هم
نم��ی پذیریم.وی با طرح این س��وال که آیا
دول��ت قانون افزایش حقوق ها را اجرا کرده
است یا نه ،گفت :باید صدور احکام کارمندان
در اردیبهش��ت انجام ش��ود و براس��اس آن
ارزیاب��ی کنی��م ک��ه کار انجام ش��ده یا نه،
دیوان محاسبات هم گزارشی تهیه می کند.
پورابراهیمی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملت ،با بی��ان اینکه مبنای نمایندگان
در زمین��ه افزایش حقوق ها ،مصوبه صحن

علنی اس��ت ،تاکید کرد :اگر مغایرت وجود
داش��ته باش��د ،دولت باید اصالح کند و اگر
مغایرتی احصاء نش��ود باید گفت که دولت
مر قان��ون اجرایی کرده اس��ت.این نماینده
مجلس در این باره که دلیل مقاومت دولت
در برابر اجرای قانون بودجه س��نواتی اشاره
کرد و اظهار داش��ت :ای��ن مقاومت مفهوم،
دلیل و توضیح��ی ندارد ،آقای نوبخت بارها
اعالم کرده که مر قانون اجرا می ش��ود اما
اگر در عمل این اتفاق نیافتد مجلس ورد پیدا

می کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ش��واری اس�لامی گفت :نمایندگان دنبال
اجرای مصوبه مجلس هستند و دراین زمینه
قانون مبنا است ،اگر ما قانون تصویب کنیم
و دولت اجرا نکند سنگ روی سنگ بند نمی
شود ،این رویه به صالح کشور نیست.
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اخبار
شاخص بورس  ۳۹۹۴واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار
سرمایه با رش��د ۳۹۹۴واحدی مواجه شد .به
گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای امروز
بازار س��رمایه تعداد 5میلی��ارد و 219میلیون
س��هم و حقتقدم بهارزش یک هزار و 407
میلی��ارد توم��ان در 284ه��زار نوب��ت مورد
دادوس��تد ق��رار گرفت و ش��اخص بورس با
رش��د 3994واح��دی در ارتف��اع 211هزار و
746واحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر مثبت بر
رش��د دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام
نمادهای پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت
بندرعباس و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس
شد و در مقابل نمادهای معامالتی پتروشیمی
پردیس ،پتروش��یمی جم و ملی صنایع مس
ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص
بورس شدند.شاخصهای اصلی بازار سرمایه
هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی)
1146واحد ،کل (هموزن) 1348واحد ،قیمت
(هموزن) 937واحد ،آزاد شناور 4872واحد و
های بازار اول 2881واحد و بازار دوم
شاخص 
8238واحد رشد را بهثبت رسانند.
قیمت بلیط قطار نباید افزایش یابد

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت :قطعا
قیمت بلیط قطار نباید افزایش یابد ،از این رو
دولت باید نسبت به اختصاص یارانه به حوزه
حمل و نقل ریلی اق��دام کند .یوناتن بتکلیا
عضو کمیس��یون عمران مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به احتمال افزایش 20
درصدی قیم��ت بلیط قطار در س��ال جاری،
گف��ت :به طور حتم افزای��ش نرخ بلیط حمل
و نقل ریلی در ش��رایط کنونی اقدام مناسب و
درستی نیست ،زیرا مردم با مشکالت فراوان
اقتصادی روبه رو بوده و در این وضعیت نباید
شرایط را سخت تر کرد .نماینده مردم آشوریان
در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :به طور
حتم نباید سیاس��ت وزارتخانه ها و دس��تگاه
ه��ا معطوف به دریافت درآم��د و پول از مردم
باش��د ،متأسفانه این مسئله همواره وجود دارد
که وقتی دستگاهی یا سازمانی با کمبود اعتبار
روبه رو می ش��ود ،به فکر افزایش قیمت ها و
درآمدزایی از جیب مردم می افتد.وی تصریح
کرد :بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کل
کشور ،سهم حمل و نقل ریلی در پایان برنامه
در حوزه حمل ب��ار  ۳۰درصد و در حوزه جابه
جایی مس��افر  20درصدی باشد ،حال به نظر
می رس��د که با افزایش چشمگیر قیمت بلیط
قطار ،این برنامه محقق نخواهد ش��د.بت کلیا
افزود :در ش��رایط کنونی بخ��ش عمده ای از
جابه جایی مس��افران از طری��ق حمل و نقل
ریلی صورت می گیرد ،حال این نگرانی وجود
دارد که با افزایش قیمت بلیط ،س��هم حمل و
نقل ریلی در جابه جایی مسافر کاهش یابد.
درآمد ارزی کفاف تامین کاالهای
اساسی را نمی دهد

نای��ب رئی��س کمیس��یون برنام��ه ،بودجه و
محاس��بات مجلس می گوید کل درآمد ارزی
کش��ور از ص��دور نفت به  ۱۰میلی��ارد و ۵۰۰
میلیون دالر کاهش یافته اس��ت از این جهت
تامین کاالهای اساس��ی با مشکل مواجه می
شود .هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،با اشاره به قانون بودجه سال 98
ب��رای اختصاص  14میلیارد دالر ارز دولتی به
کاالهای اساس��ی ،گفت :دولت در این زمینه
گزارشی داده ،در قانون پیش بینی شده است
بخشی از درآمد فروش نفت و میعانات گازی
برای تامین کاالهای اساس��ی قرار گیرد.نایب
رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ادامه داد :طبق پیش بینی قانون روزانه
یک میلیون  500هزار بش��که نفت و میعانات
گازی به فروش می رسد و پس از کسر سهم
صندوق توس��عه ملی و وزارت نفت ،دولت 21
میلیارد و  600میلیون دالر کسب درآمد خواهد
داشت.نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم
شورای اسالمی بیان داشت :با توجه به تحریم
های آمریکا و کاهش صادرات نفت به واسطه
معافیت های آمریکا ،صادرات نفت و در واقع
درآمد ارزی کش��ور به ح��دود  10میلیارد دالر
رس��ید ،بنابراین باید برای این می��زان درآمد
برنامه ریزی کرد.وی با اش��اره به اینکه سال
گذش��ته نیز ارز دولتی ب��رای تامین کاالهای
اساسی اختصاص پیدا کرده بود ،اظهار داشت:
 3.5میلی��ارد دالر برای دارو  12میلیارد و 600
میلیون دالر برای کاالی اساس��ی اختصاص
یافت در کل سال  97بالغ بر  15میلیارد و 565
میلیون دالر برای چهار سر فصل ارز  4هزار و
 200تومان در نظر گرفته شد.

