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بخشی از سود  ۵۰تا  ۱۵۰هزار تومانی
سهام عدالت واریز شد

تأکید آخوندی بر لزوم همکاری کشورهای ذینفع
برای تجاریسازی چابهار
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کشورمان ،بر لزوم تداوم همکاری
بین کشورهایی که در پروژه بندر چابهار سهیم هستند جهت عملیاتی
شدن و تجاریسازی آن تأکید کرد .آخوندی روز چهارشنبه در دهلی نو
در مصاحبه با ایرنا درباره توافقهای دو کشور در خصوص بندر چابهار
افزود :ما در دهلی نو یک جلسه ،میان بخش خصوصی ایران و بخش
خصوصی هند و همچنین دولتهای ایران و هند برای استفاده هرچه
بهتـــر از فرصت توافق بندر چابهار در جهت افزایش ترانزیت و حمل
و نقل برگـــزار کردیم .وی تأکید کرد« :نکته اصلی این اســـت که اگر ما
بخواهیم این توافق فعال شـــود ،به یک همکاری همه جانبه از سوی
ایران،هندوافغانستاننیازمندهستیم.بنابراینبخشهایخصوصی
ایران،هندوافغانستانوهمچنینسایرکشورهایمنطقهمانند،روسیه،
آذربایجان،گرجستانوهمچنینکشورهایآسیایمیانهکهازاینپروژه
نفـــع میبرند باید بـــرای فعال کردن این پروژه جلســـات متعددی با
یکدیگرداشتهباشندوزمینههایهمکاریهایخودراگسترشدهند».
وزیر راه و شهرسازی ایران در خصوص روند پیشرفت توافقنامه توسعه
بندر چابهار با هند با بیان اینکه این پروژه پیشرفت بسیار خوبی داشته
است ،تصریح کرد :قرارداد مدیریت بخشی از بندر چابهار با هند امضا
شده است و بر اساس آن هند باید در چابهار سرمایهگذاری کند.

وام  15میلیونی ازدواج از سال آینده

رئیس ســـازمان توســـعه تجارت ایـــران با بیان اینکه مشـــکل اصلی
کارتهـــای بازرگانی ،نبود مالحظات و توجهات الزم در زمان صدور
آنها در گذشته است ،از ابطال دستکم هزار کارت در سه سال گذشته
توگو با ایرنا در پاسخ به ادعای
خبر داد« .مجتبی خسروتاج» در گف 
برخی درخصوص نبود نظارت بر کارتهای بازرگانی ،افزود :صدور
کارتهای بازرگانی منوط به شرایطی است که از جمله آنها میتوان
به تأیید فرد متقاضی از ســـوی  2نفر فعال اقتصـــادی باتجربه ،دارا
بودن دفتر و محل کسب و کار ،ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و نداشتن
ســـابقه کیفری اشاره کرد .وی بیان داشـــت :آنچه امروز بیش از سایر
عوامل منجر به سوءاســـتفاده از کارتهای بازرگانی شـــده ،این است
که در زمان صدور آنها در  2دهه گذشـــته ،نظارت کافی بر صدور آنها
وجود نداشته است .خسروتاج یادآوری کرد :در قانون ،تشکیل پرونده
برای صدور کارتهای بازرگانی بر عهده اتاقهای بازرگانی قرار داده
شده ،در دورهای این مهم به صورت متمرکز در تهران انجام میشد،
اما اکنون به صورت غیرمتمرکز در استانها انجام میشود.
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نرسی قربان :بعید است که قیمتها به باالتر از  70دالر برای هر بشکه برسد

عطیهلباف/قیمت نفت خام که از ســـال
 2014روندی نزولـــی در پیش گرفته بود،
بار دیگر به 69دالر برای هر بشکه رسیده
است .قیمتی که آخرین بار در همان سال
 2014تجربه شد .یکی از مهمترین عوامل
این رشـــد ،توافق اوپک و غیر اوپک برای
کاهش عرضه نفت خام به بازار و کاهش
سطح ذخایر استراتژیک در پی این اتفاق
بوده است .با در نظر گرفتن این موضوع
که پیش از این توافق ،قیمت نفت خام به
محدوده  27دالر برای هر بشـــکه رسید و
کارشناسان پیشبینی کرده بودند که این
رقم تا  10دالر برای هر بشـــکه نیز کاهش
یابد ،میتوان به میـــزان اثرگذاری توافق
کاهش تولید  24کشور شرکتکننده در آن
پی برد .توافقی که بســـیاری از کشورهای
نفت خیز را از خطر کسری بودجه و حتی
فالکت اقتصادی نجات داد .البته در این
رشـــد قیمت عوامل دیگـــری نیز دخیل
بوده است.
در این باره نرســـی قربان کارشـــناس
ارشـــد انرژی به «ایران» گفـــت :افزایش
بورس بازی و رشـــد اقتصـــادی جهان از
جمله عوامل دیگر رشد قیمت نفت خام
در بازارهای جهانی بوده است.
او ادامـــه داد :در روزهـــای اخیر بورس
نیویورک در تمام شاخهها به باالترین حد
خود رسید .از سوی دیگر پیش بینی رشد
اقتصادی جهان امسال بهتر از سالهای
گذشـــته شـــده و در نتیجـــه ایـــن اتفـــاق،
مصرف انرژی نیز افزایش خواهد یافت.
قربـــان با اشـــاره به احتمـــال افزایش
تولید نفت غیرمتعارف امریکا در نتیجه
رشد قیمتهای جهانی اذعان کرد :البته
گمان نمیکنم که قیمـــت نفت خام در
بازارهای جهانـــی باالتـــر از  70دالر برای
هر بشـــکه برود .چراکه با رشـــد قیمتها
دوباره نفت شیل امریکا وارد بازار خواهد
شـــد و این اتفاق افزایش مـــازاد عرضه را
در پی خواهد داشت .هرچند که افزایش

تولیـــد این نفـــت خام زمان بر اســـت اما
تولیدکننـــدگان آن بـــا شـــروع عملیـــات
حفاری و استخراج اقدام به پیشفروش
نفـــت در بازارهای آتی با رقمـــی بالغ بر
70دالر برای هر بشکه خواهند کرد.
او با اشـــاره به اینکه با ورود نفت خام
به کانال  70دالر احتماالً کشورهایی نظیر
عربستان و روسیه نیز در سیاست کاهش
تولیـــد خود تجدید نظـــر میکنند ،گفت:
به نظر میرســـد که بـــرای تولیدکنندگان
نفت خام متعارف محدوده قیمتی 55
تا  65دالر برای هر بشـــکه مطلوب است
و احتمـــال دارد کـــه شـــرکتکنندگان در
توافق کاهش تولید ،با ثبات قیمت در این
محدوده این توافق را برای یک دوره دیگر
تمدیدنکنند.
ëëاتحاد اوپک و غیراوپک
برای مقابله با نفت شیل
 30نوامبر ( 2016دهم آذرماه )1395
بود که اوپک در نشســـت رسمی خود در
وین ،برای نخســـتین بـــار از ســـال 2008
میالدی با کاهش تولیـــد موافقت کرد تا
با کاهـــش مازاد عرضه نفـــت در بازارها،
به باال رفتن ســـطح قیمتها کمک کند.
براســـاس این توافق ،مقرر شد اوپک یک
میلیون و  200هزار بشـــکه در روز از سطح
تولید خـــود بکاهـــد .البته در ایـــن توافق
ایران ،نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح
تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش
تولید اوپک مســـتثنی شـــدند .آن هم در
میان  14کشور عضو اوپک یعنی الجزایر،
آنگـــوال ،اکـــوادور ،گینـــه اســـتوایی ،گابن،
ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر،
عربستان ،امارات متحده عربی و ونزوئال.
اوپـــک همچنین موفق شـــد چند روز
بعد ،یعنـــی در بیســـتم آذرمـــاه ،1395
تولیدکننـــدگان نفـــت غیراوپک شـــامل
روســـیه ،قزاقســـتان ،گینـــه ،جمهـــوری
آذربایجـــان ،ســـودان ،مالـــزی ،عمـــان،
بولیـــوی ،مکزیـــک ،بحریـــن و برونئی را

با خـــود همراه ســـازد .در ایـــن همراهی،
رهبـــری روســـیه موضوعـــی غیـــر قابـــل
چشمپوشی است .کشوری که  11میلیون
و  200هزار بشـــکه در روز نفت خام تولید
میکرد و طی این توافق  300هزار بشـــکه
از تولید روزانه خود کم کرد .به این ترتیب
تولیدکنندگان غیر عضـــو در اوپک نیز در
مجموع با کاهش  600هزار بشـــکه در روز
از تولید نفت خـــود موافقت کردند .طی
نشســـت اخیر اوپـــک ایـــن توافق کاهش
تولید میان اوپک و غیر اوپک تا پایان سال
 2018تمدید شد .اکنون تمام کارشناسان
و فعاالن بازار عقیده دارند که تأثیر اوپک
در احیـــای قیمـــت نفت و ثبات بـــازار بار
دیگر به این ســـازمان جان تـــازهای داده
است.
در این باره «ویلیام اولفلین» تحلیلگر
ســـرمایهگذاری در شـــرکت ریوکیـــن
ســـکیوریتیز اســـترالیا بـــه رویتـــرز گفت:
تمدید توافق کاهش تولید اوپک و برخی
کشـــورهای غیراوپک و کاهش موجودی
انبارهـــای نفت موجب افزایش ســـطح
قیمتها شده است.
امـــا ادامه روند افزایش قیمت نفت و
همینطور تولید امریکا یک تهدید جدی
است و کارشناسان میگویند که همچنان
در ســـال  ۲۰۱۹ادامـــه خواهـــد یافـــت .در
حالی کـــه عربســـتان و روســـیه بهعنوان
صادرکننـــدگان بزرگ بهدنبـــال محدود
کـــردن تولیـــد و کاهـــش رقابت از ســـوی
عرضهکنندگانامریکاییهستند.
طبق گـــزارش اداره اطالعـــات انرژی
امریـــکا ،میـــزان تولیـــد نفـــت امریـــکا
۱۰.۳میلیون بشـــکه در روز در سال ۲۰۱۸
پیشبینی شـــده کـــه باالتریـــن میانگین
تولید ســـاالنه در تاریخ امریکا خواهد بود
و رکورد قبلی را که  ۹.۶میلیون بشـــکه در
روز در سال  ۱۹۷۰بود میشکند .همچنین
میانگین تولید این کشور به  ۱۰.۸میلیون
بشـــکه در روز در ســـال  ۲۰۱۹میرسد و در

«ایران» از حوزههای نوین کسب و کار گزارش میدهد

«فینتک»ها رقیب جدید بانک ها

چند جوان خوشـــفکر و تحصیلکرده دور هم جمع میشوند و
با اســـتفاده از دانش تخصصی و سرمایه اولیه نه چندان زیاد،
کســـب و کارهای نوآورانهای ایجاد میکنند .آنها به این ترتیب
هم برای خودشان شغل میسازند و هم عرصه جدیدی را در
حوزههای مختلف اقتصادی کشور ایجاد میکنند .جوانهای
خوشفکر و اســـتارت آپ باز حاال هر روز سهمشان را از اقتصاد
کشور بیشتر میکنند و موانع و مقابلهها را یکی یکی پشت سر
میگذارنـــد و تا جایی پیـــش میروند که اگر زمانی با کســـب و
کارهای آنها مقابله و فیلتر میشد ،حاال مقامات دولتی را نیز
با خود همراه کردهاند .فینتک ،یکی از همین حوزههای نوین
کسب و کار است .آمار و اطالعات دقیقی درباره تعداد و میزان
اشتغال آفرینی آنها در ایران وجود ندارد ،اما در سایت یکی از
شناخته شدهترین اپلیکیشنهای پرداخت مالی ایرانی آمده
است« :بیشاز  ۲۰٫۰۰۰کسب و کار و  ۱۸۰٫۰۰۰کاربر فعال به ما
اعتمادکردند».
فینتکهـــا در جهـــان در حوزههـــای مختلفـــی فعالیت
میکننـــد .گزارشهـــای جهانـــی نشـــان میدهـــد کـــه چین
پیشرفتهترین کشـــور جهان از نظر استفاده از فینتکها برای
فعالیتهای دیجیتالی اســـت 69 .درصد از کارهای دیجیتالی
چیـــن روی هـــم رفتـــه ،از طریـــق فینتکها انجام میشـــود.
 83درصـــد از فعالیتهـــای انتقال و پرداخت پـــول از طریق
فینتکها انجام میشـــود ،بعد از چین ،هنـــد در جایگاه دوم
قرار دارد که 72درصد از پرداختهایشـــان از این روش انجام
میشود .در حوزههای برنامهریزی مالی ،سرمایهگذاری و بیمه
نیز فینتکها فعال هستند که در تمام آنها چین در نخستین
جایگاه اســـتفاده از ایـــن فناوریها قرار گرفته اســـت .در حوزه
بیمه 47 ،درصد از کسب و کارهای دیجیتالی در هند از فینتک
استفاده میکنند .در انگلستان نیز  43درصد از امور بیمهای ،از
طریق فینتکها انجام میشود.
چند ســـالی میشـــود که فعالیت فینتکهـــا در ایران نیز
رواج یافته اســـت .برخی از برآوردها نشان میداد که فعالیت
 200هزار کســـب و کار خانگی مبتنی بر شـــبکههای اجتماعی،
به این فناوریهای مالی وابسته است .شرکتهای Financial
 technologyبه معنای تکنولوژی مالی که به اختصار فینتک
نامیده میشـــوند و کارهـــای پرداخت مالی را ســـاده میکنند.
محمدرضا حســـینزاده ،مدیرعامل بانک ملـــی درباره تأثیر
ورود کســـبوکارهای جدید در صنعت بانکی نیز روز گذشـــته
گفت«:جامعه کنونی عوض شده و با ۲۰سال قبل قابل مقایسه

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

آیندهنگرها وارد بازار مسکن شوند

رئیس اتحادیه مشـــاوران امالک با بیان اینکه اگر تصمیمات
ناگهانـــی در حوزه اقتصاد اتخاذ نشـــود شـــاهد جهش قیمت
مســـکن نخواهیـــم بود ،گفـــت :رصد شـــرایط موجود نشـــان
میدهـــد مســـکن در حال نزدیک شـــدن به بازارهـــای رقیب
اســـت و ســـرمایهگذاران آیندهنگر میتواننـــد از هماکنون وارد
این بازار شـــوند.مصطفیقلی خســـروی در گفتوگو با ایســـنا
اظهار کرد :بخش مسکن همواره از تصمیمات غیرمنتظره در
حوزههای دیگر که منجر به تورمهای فوری شده آسیب دیده
است .بهطور مثال وقتی شـــایعه میشود که بنزین قرار است
۱۵۰۰تومان شود فوراً تأثیر خود را بر تورم میگذارد ،بعد اعالم
میشـــود که این افزایش انجام نخواهد شد .اما اثر را نمیتوان
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ëëیکی از مهمترین عوامل این رشـــد ،توافق اوپک و غیر اوپک
برای کاهـــش عرضه نفت خـــام به بازار و کاهش ســـطح ذخایر
استراتژیک در پی این اتفاق بوده است.
ëëنرســـی قربان :افزایش بورس بازی و رشـــد اقتصادی جهان از
جمله عوامل دیگر رشـــد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی
بوده است.
ëëبا ورود نفت خـــام به کانال  70دالر احتماالً کشـــورهایی نظیر
عربستان و روسیه نیز در سیاست کاهش تولید خود تجدید نظر
خواهند کرد

نوامبر سال  ۲۰۱۹از  ۱۱میلیون بشکه در
روز عبور میکند .در همین حال برخی
از تحلیلگران نســـبت به رشـــد ســـریع
قیمتها و احتمال تصحیح آن هشدار
دادند.
ایـــران بهعنـــوان یکـــی از اعضـــای
ســـازمان کشـــورهای صادرکننده نفت
خام(اوپک) بارها اعـــام کرده که از هر
اقدامـــی که در کنار تأمین منافع کشـــور
به حفظ ثبـــات بازار و قیمت نفت خام
منجـــر شـــود ،حمایت میکنـــد .چراکه
هر یـــک دالر افزایش قیمت نفت خام
برای ایران به معنای افزایش  2میلیون
و 200هزار دالری درآمدهای نفتی کشور
در هر روز است.
گفتنی است ،در سال  ۲۰۱۷بیشترین

دالر
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عنوان شاخص
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قیمت نفت ایران  ۶۵دالر و  ۷۷ســـنت
بـــرای هر بشـــکه بود .کمتریـــن قیمت
هـــم در  ۲۳ژوئـــن با رقم  ۴۲دالر و ســـه
سنت برای هر بشکه ثبت شد .میانگین
قیمت نفت سبک ایران در سال ،۲۰۱۷
 ۵۲دالر و  ۳۶سنت برای هر بشکه بوده
است .در این ســـال ایران  777میلیون
بشکه نفت صادر کرد.
روز گذشـــته در زمـــان تنظیـــم ایـــن
گـــزارش قیمت هر بشـــکه نفـــت خام
برنـــت  69دالر و  21ســـنت و هر بشـــکه
نفـــت وســـت تگـــزاس اینترمدیـــت
( )63 WTIدالر و  55سنت بود.

36/79 96186

آزاد شناور

103473

بازار دوم

214/5 205475

بازار اول
صنعت

99

81/74 68228

20/83 847595

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

25385

نیکی(ژاپن(

23788

فوتسی (انگلیس(

7738

داکس (آلمان(

13261
هنگکنگ
31073

وزیر نیرو هشدار داد
ورود ایران به خشک ترین سال در نیم قرن گذشته

ایسنا

هزار کارت بازرگانی در  3سال گذشته باطل شد

با ورود به کانال 69دالر برای هر بشکه

نــــــــــــــــرخارز

نیســـت .جوانان تحصیلکرده در فینتکها و اســـتارتآپها
حضور دارند .هماکنون بخش خدمات در جامعه جان تازهای
گرفتهاست».
فینتکها ،یکی از اصلیترین نوع خدمات در حوزه بانکی
هستند و در ایران نیز اینطور که از صحبت مسئوالن برمی آید،
از آنها اسـ ــتقبال میشـ ــود .برخی فینتکها را مزاحمی برای
بانکها میدانند ،برخی رقیب و برخی نیز تسهیلکنندهای در
کناربانکها.حسینزادهمیگوید«:اکنونبیشتراشتغالزاییدر
بخش خدمات صورت میگیرد؛ به همین دلیل حضور بانکها
در این مسـ ــیر ضروری اسـ ــت .هماکنون گامهـ ــای مثبتی برای
همکاری با فینتکها برداشتهاند ».او با بیان اینکه فینتکها،
امروز در حال رقابت با بانکها هستند ،اظهار داشت« :بانکها
باید برنامهریزی مناسـ ــبی برای همـ ــکاری با فینتکها انجام
دهنـ ــد که البته تاکنون نیز در ایـ ــن خصوص اقدامات مطلوبی
نیز صورت گرفته است ».حسینزاده ،رئیس شورای هماهنگی
بانکهای دولتی میگوید«:فعالیت فینتکها منجر به ایجاد
کسبوکارهای جدید و تخصصی میشود» .
بیـــش از  12هـــزار فینتک در سراســـر جهان وجـــود دارد.
پیپال ،یکی از معروفترین آنهاست که انجام تراکنشهای
بینالمللی را با هزینهای کمتر از  90درصد از بانکهای سنتی
فراهم کرده اســـت .این شـــرکت زیر مجموعه  eBayاست که
بنیانگـــذار و مالـــک آن نیز یک فرد ایرانی اســـت .بر اســـاس
گزارش تجارت فردا ،بیشـــتر از  20درصد تمام حســـابهای
پسانداز و ســـرمایهگذاری ،امـــروزه قابلیت ایـــن را دارند که
بهصورت آنالین کنترل شـــوند .پیشبینی میشـــود تا ســـال
 2020این مقدار به  35درصد برسد .سرمایهگذاری روی این
شـــرکتها نیز در ســـال  2015بیش از  15میلیارد دالر برآورد
شده است.

پاک کرد .مجدداًممکن است بعد از عید اعالم کنند بنزین در
ماههای آینده گران میشود ،باز اثر دیگری بر تورم میگذارد.
پـــس از آن قیمت بنزین را گـــران میکنند و یک التهاب دیگر
ایجاد میکنند .بنابراین با یک اظهارنظر یا برنامهریزی اشتباه
کلیه ســـطوح اقتصاد به هم میریزد و چهار مرحله تورمی را
تجربه میکنیم .طبیعی اســـت که در این روند بخش مسکن
نیز به فاصله زمانی تأثیر میگیرد.
وی افزود :اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش نیابد و به تبع
آن تورم عجیب و غریبی در اقتصاد شاهد نباشیم سال آینده
قیمت مسکن با سطح تورم پیش میرود یا مقدار اندکی باالتر
قرار خواهد گرفت.

گزیده

ایرنا

وزیر اقتصاد معتقد اسـ ــت برخـ ــی معافیتهای مالیاتی ضروری اسـ ــت و در این
زمینه بهتر اسـ ــت به این موضوع توجـ ــه کنیم که بخشهای معـ ــاف هم کارنامه
شـ ــفافی ارائه کنند .او همچنین میگوید از روز چهارشـ ــنبه امکان فروش سهام آن
دسته از سـ ــهامداران کنتورسازی که تا  ۲۰۰۰سهم دارند ،محقق شد .وی همچنین
دربـ ــاره افزایـ ــش وام ازدواج به  15میلیون تومان گفت :بانکهـ ــا از ابتدای روی کار
آمـ ــدن دولت دوازدهم  550هزار وام ازدواج پرداخت کردهاند که این موجب شـ ــد
رئیس جمهور دستور افزایش این وام به مبلغ  15میلیون تومان را بدهد .وی گفت:
پرداخت تسهیالت 15میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز میشود.
به گزارش ایسنا ،مسعود کرباسیان که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شرکت کرده
بود ،درباره وضعیت معافیتهای مالیاتی و این انتقاد که ۵۰درصد اقتصاد ایران از
مالیات معاف است ،گفت :برخی معافیتها ضرورت دارند مثالً معافیت شرکت
دانشبنیان و مناطق کمتر توسعهیافته باید وجود داشته باشد .درباره سخنان اخیر
رئیسجمهوری هم باید بگویم که او تأکید دارد که باید همه کارنامه مالیاتی شفاف
داشتهباشندواگرقراراستکسیمعافازمالیاتباشدبایدنرخمالیاتیویبهصفر
برسـ ــد یعنی ضمن اینکه ما اطالعات الزم را از وضعیت مالی بخشهای مختلف
اقتصاد ایران داشته باشـ ــیم ولی بخشهایی که ضروری است ،از پرداخت مالیات
معافباشند.کرباسیاندربارهبخشکشاورزینیزتوضیحداد:دراینبخشمواردی
کهبرایسرمایهگذاریدردورهخاصمطرحمیشود،بایدمعافباشند.همچنیندر
ماده ۱۲مالیاتارزشافزودههمبخشهاییماننددارووکاالهایاساسیمعافشده
با این حال ما معتقدیم همه بخشها باید شفاف باشند .وزیر اقتصاد این موضوع را
همگفتکهطبقگفتهرئیسجمهوریبایدبهسمتبازتوزیعمالیاتهابرویمتابه
این ترتیب به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم .این را هم بگویم که در سالهای
گذشـ ــته یکی از برنامههای ما افزایش سهم مالیات در بودجه بوده است ،همچنان
که در سـ ــال  ۱۳۹۲سـ ــهم نفت در اقتصاد  ۴۳درصد بود و در سـ ــال  ۱۳۹۵این سهم
به ۲۶درصد رسـ ــید چرا که سهم بخش مالیاتی بیشتر شـ ــده بود .او در پاسخ به این
سـ ــؤال که آیا در موضوع سهام عدالت شرکتهای سهام عدالت ارزش اسمی خود
را پر کردهاند ،گفت :قرار بر این بود که در  ۱۰سال گذشته شرکتها ارزش اسمی خود
را پر کنند که این امر محقق شـ ــده و توانستند  ۵۳۰هزار تومان را به ازای هر سهم پر
کنند و البته وقتی محاسبه میکنیم متوجه میشویم که واحدهای سودآور در سال
 ۱۳۹۵باید به متوسط  ۱۵درصد سود پس از کسب مالیات دست پیدا میکردند که
این امر محقق شده است .وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با بیان اینکه باید مالکیت
به مردم واگذار شود ،گفت :تاکنون دولت محافظت کرده ،ولی از سال یازدهم به بعد
بایدمالکیتواگذارشودوماانتظارداریمکهسوددهیباالتررود.بایدبگویمکهبعداز
برگزاریمجمعشرکتهامجازبهتقسیمسوددرهشتماههبعدهستند.
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بلومبرگ

رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به واریز مرحله
اول سود سهام عدالت میگوید از این سود هیچ مبلغی
بابت هیچ چیزی کسر نشده است.علیاشرف عبداهلل
پوری حســـینی در گفتوگو با ایسنا ،در پاســـخ به اینکه آیا سود سهام عدالت که
واریز شده از حسابها برداشت شده یا اینکه به عنوان مالیات یا بیمه مبلغی از
آن کسر شده ،اظهار کرد :خیر ،از سود سهام عدالت هیچ مبلغی کسر نشده است.
وی که در میان صحبتهایش چندین بار تأکید کرد بابت هیچ چیزی ،هیچ پولی
از ســـود سهام عدالت مشموالن کسر نشده ،در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد بانک
اشتباهاًمبلغیازسودسهامعدالتکسرکردهباشدیامبالغیراازحسابمشموالن
برداشتکردهباشد؟گفت:بانکهماشتباهنمیکند،برایچهچیزیبانکبایدپول
برداشتکند؟
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود :اگر کسی در این مورد چیزی میداند با تلفن
گویای سازمان خصوصیسازی تماس گرفته و اطالعرسانی کند تا ما این موضوع را
پیگیری کنیم .من تأکید میکنم که اصالً چنین چیزی وجود ندارد .به گزارش ایسنا،
پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵به ازای هر نفر ۲۴هزار و۶۰۰
تومانازروزسهشنبهواریزشد،اینپرداختبرایهمه۴۷میلیوننفربهصورتیکجا
امکانپذیر نیست و سود به مرور و در سه مرحله طی چهار ماه به حساب مشموالن
انتقالخواهدیافت،امابهگفتهپوریحسینیاگرشرکتهاتاپایاناسفندماهکلسود
رابهماپرداختکردندماآنمبالغرادریکنوبتبهحسابمشموالنواریزخواهیم
کرد .مشموالنی که شامل تخفیف نمیشدند و هیچ پولی هم بابت پر کردن حساب
سـ ــهام عدالتشـ ــان واریز نکردند ،اگر در گذشته سودی نگرفته باشـ ــند ارزش سهام
عدالتشان در مجموع  ۵۳۲هزار تومان است که سود سال مالی  ۱۳۹۵برای آنها ۷۹
هزار و  ۸۰۰تومان میشود .طبق گفته مسئوالن سازمان خصوصیسازی مشموالن
سهام عدالت که از محل آورده نقدی یا تخفیف ارزش سهام عدالتشان یک میلیون
تومان است ،سود سال مالی  ۱۳۹۵برای آنها  ۱۵۰هزار تومان میشود که روز گذشته
در مرحلـ ــه اول  ۵۰هزار تومان دریافت کردند .افرادی که کمتر از یک میلیون تومان
سهامعدالتدارند ۰.۱۵ارزشسهامشانسوددریافتمیکنند.

اقتصادی

iran-newspaper

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد ،اظهار
کرد :طبیعتاً بخش هایی نظیر کشاورزی ،صنعت و محیط زیست در سالجاری
آبییعنیتاپایانشهریور،97بامضایقیمواجهخواهندشد.
به گزارش ایسنا ،رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع
خبرنـــگاران به بیان تمهیدات و برنامههای وزارتخانه متبوع خود برای مقابله با
بحرانکمآبیپرداختواظهارکرد:دراینزمینهتدبیردولتآناستکهباتأمین
آب شـــرب از مردم بخواهند درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر میزان
بارش ها نیست ،از اسراف آب بپرهیزند .وی ادامه داد :امیدواریم تا پایان زمستان
برابرپیشبینیهاوضعیتبارندگیبهترشود.درکلکشوردرشرایطفعلیدر۴۷
سالگذشتهخشکترینسالراتجربهمیکنیموازنظرمیزانبارندگیدربعضی
استانها میزان بارندگی تاکنون نسبت به  ۵۰سال گذشته در خشکترین حالت
قرار دارد .وی با تأکید بر اینکه اسراف آب قطعاً قابل تحمل نیست ،افزود :اینکه
کشـــاورزان عزیز در حاشیه شهرها با مشکالت جدی از نظر تأمین آب و کشت و
استمرارمعیشتشانمواجهند،امادرهمانشهرهاتاچندبرابرالگویمتعارف
مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستند ،قابل پذیرش نیست .وزیر
نیرو با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای شهرهایی که تحت تأثیر تنش آبی
قرار دارند ،خاطر نشـــان کرد :در این زمینه برنامههایی در دســـت اجرا داریم که
گزارش های آن در شـــورای عالی آب مطرح شد و ان شاءاهلل اجرای آنها را دنبال
میکنیم تا با مشـــکالت جدی در این زمینه مواجه نباشیم .اردکانیان با تأکید بر
اینکهموضوعتخصیص حقابهدربخشهایمختلفمربوطبهسالهاینرمال
اســـت ،گفت :زمانی که پروانهای برای حقابه در بخشی صادر میشود در آن ذکر
میشود که میزان آب تخصیص یافته شده به فرض آن است که در آن سال روان
آبها و بارشهای کشور هم اندازه با سالهای نرمال باشد و اگر که سال به اصطالح
زیر نرمال بود ،متناســـب با قوانین موجود سهمیه بخش هایی با کاهش مواجه
خواهد شد .وزیر نیرو گفت :بخش هایی نظیر کشاورزی ،صنعت و محیط زیست
طبیعتاًدرسالجاریآبییعنیتاپایانشهریور،97بامضایقیمواجهخواهندشد
اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادالنه کمآبی چنانچه بخشی با کاهش
بیشـــتری مواجه بود براســـاس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و
خساراتمربوطهراجبرانکنیم.
ëëمشترکان پر مصرف آبی جریمه خواهند شد
قائم مقام شـــرکت آب و فاضالب تهران گفت :براســـاس آمار از شروع سال آبی
جدید تا  ۱۳دیماه میزان بارندگی استان تهران  ۳۰.۷میلیمتر بوده که این عدد
نسبت به ســـال گذشـــته  ۷۰درصد کاهش داشته اســـت.علیرضا نوذریپور در
گفتوگو با ایســـنا ،با اشاره به کاهش بارندگیها نســـبت به سال قبل اظهار کرد:
میزان بارندگی در سال گذشته  ۱۰۲.۱میلیمتر بوده که در قیاس با امسال کاهش
محسوسیداشتهاست.ویادامهداد:میزانبارشهایامسالنسبتبهمیانگین
بلندمدت نیز  ۶۶درصد کاهش داشته که این مسأله بحرانی بودن شرایط منابع
آبی را نشـــان میدهد ،لذا شـــرکت آب و فاضالب تهران از هماکنون برنامهها و
تدابیر متعددی را در نظر گرفته اســـت .قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران
اصلیترین سیاست شرکت آب و فاضالب را عدم جیرهبندی و تأمین منابع آبی
پایداردانستوافزود:برایتأمینمنابعآبیازروشهاییچونمدیریتمصرفو
برخوردبامشترکانپرمصرفاستفادهخواهیمکردتاکاربهجیرهبندیآبنرسد.

17ëëمیلیونقطعهمرغ
براثرآنفلوانزایپرندگانتلفشدند
رئیس ســـازمان دامپزشـــکی گفت:
از ابتـــدای امســـال تاکنـــون بیـــش
از  17میلیـــون قطعـــه مـــرغ در
مرغداریهای کشـــور براثر بیماری
آنفلوانـــزای فوق حاد پرندگان تلف
شـــدند که بیش از  85درصد از آنها
تخمگـــذار بودنـــد .به گـــزارش ایرنا
علیرضـــا رفیعیپور اظهارکـــرد :در
کشور  15استان درگیر این بیماری و
 16استان پاک هستند و تاکنون بیش
از  300کانون این بیماری شناسایی
شده اســـت .وی ادامه داد :ویروس
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توسط
حیـــات وحش وارد کشـــور شـــد و از
آنجا به محیطهای روســـتایی نفوذ
کـــرد .رفیعیپـــور عنوان کـــرد :همه
دســـتگاههای دخیـــل در صنعـــت
طیور مانند تشـــکلها ،دستگاههای
اجرایی ،افراد حقیقی و حقوقی و به
طور کلی از مزرعه مرغداری تا سفره
مردم ،باید در این زمینه مسئولیت
پذیـــر باشـــند تا بتـــوان جلـــوی این
بیماری را گرفت.
ëëگوشتبایدارزانترباشد
دالالننمیگذارند
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی
دامـــداران از بـــاال بـــودن فاصلـــه
قیمـــت گوشـــت قرمـــز از دامداری
تا بـــازار مصرف انتقـــاد کرد و گفت:
دالالن و واســـطههای سودجو عامل
گرانی گوشـــت قرمز در بازار هستند.
حسین نعمتی در گفتوگو با ایسنا
اظهار کـــرد :با وجود افزایش قیمت
۹۰درصـــدی نهادههای تولید مانند
یونجه ،قیمـــت دام زنـــده به دلیل
افزایـــش بیرویـــه واردات گوشـــت
قرمز با کاهـــش قیمت  ۲۰درصدی
نسبت به گذشته مواجه شده است
اما قیمت گوشت قرمز همچنان در
بازار باالست .وی با اشاره به قیمت
 ۱۳تـــا  ۱۳هـــزار و  ۵۰۰تومانـــی دام
زنده سبک و سنگین در بازار ،افزود:
با وجـــود کاهش قیمت دام زنده که
البتـــه بـــرای دام زنده ســـنگین باید
گفت که طی روزهای گذشته کاهش
قیمت بیشـــتری داشته و به کیلویی
حـــدود  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان رســـیده
است.

