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صادرات نفت ایران در سال آینده بسیار کاهش پیدا خواهد کرد 
و از ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز که طی شش ماهه نخست سال 
از  تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.  به ۷۰۰  داشتیم  جاری فروش 
طرف دیگر قیمت نفت روند افزایش تدریجی پیدا خواهد کرد و 

در محدود ۵۰ تا ۶۰ دالر نوسان خواهد داشت
سال  بودجه  اقتصادی گفت: »کسری  مسائل  تحلیلگر  فرارو: یک 
آینده به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش 
و  سرمایه ای  تملک  طرح های  بر  را  مضاعفی  فشار  بودجه  کسری 
نواقص  به  بارها  من  کرد.  خواهد  وارد  دولت  عمرانی  پروژه های 
موجود در بودجه سال آینده اشاره کرده ام، اما به نظر می رسد دولت 
تمایلی به اصالح آن ها ندارد؛ لذا در سال آینده ما یک رکود هم از 
کانال کاهش بودجه دولت و کسری باالی بودجه خواهیم داشت. 
این در حالی است که دولت با افزایش پایه های مالیاتی هم موافقت 
نکرد و اگر این اتفاق رخ می داد، امکان کاهش این کسری بودجه 

بسیار زیاد بود.«
پیش بینی بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران

در  اقتصاد  وضعیت  درخصوص  اقتصاد  استاد  شهری  شقاقی  وحید 
روند  دالر  قیمت  حوزه  »در  کرد:  عنوان  پیش رو  سال  و  ماه های 
اقدامات دولت و وضعیت سیاست های پیش رو نشان می دهد که ما 
شاهد یک روند افزایشی نرخ دالر در ماه ها و سال آینده باشیم. البته 
این روند افزایشی کاماًل تدریجی رخ خواهد داد؛ لذا اگر االن دولت 
تحولی در سیاست های خود ایجاد نکند و یک هدف گذاری مشخص 
انجام ندهد، قطعًا در سال ۹۸ ما دوباره شاهد تالطمات بسیاری در 

بازار ارز خواهیم بود.«
او ادامه داد: »موضوع بعدی قیمت مسکن است. ما طی سال جاری 
در تهران با افزایش ۹۰ درصدی قیمت ها نسبت به سال ۹۶ مواجه 
بودیم. ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تحوالتی که در 
حوزه مسکن صورت گرفت، مسکن در سال آینده نهایتًا در شهر 
تهران حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و بیشتر از این 
نظر  به  شهرستان ها  در  اما  بود؛  نخواهیم  قیمت ها  رفتن  باال  شاهد 
می رسد شرایط متفاوت باشد؛ زیرا ما در سال جاری در آنجا حدود 
۴۰ درصد افزایش قیمت داشتیم لذا به نظر می رسد در سال آینده 

قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.«
وی درخصوص وضعیت رکود در کشور گفت: »متأسفانه رکود 
از  زیادی  بخش  و  است  ایران  اقتصاد  انتظار  در  شدیدی  بسیار 
بنگاه های تولیدی ما یا تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل درخواهند 
آمد. متأسفانه باوجود تأکید کارشناسان ما االن نقشه راه تولید نداریم 
و حمایت های بنیادی و اساسی هم از این بخش صورت نمی گیرد. 

دلیلش هم این است که متأسفانه حاکمیت بخش عمده تمرکز خود 
این در  نادیده گرفت.  تولید را  بر بخش تورم معطوف کرد و  را 
حالی بود که تمام توجه و توان غربی ها متمرکز بر ضربه زدن به 
تولید داخلی ما است؛ زیرا با ازکارافتادن تولید ما شاهد اعتراضات 

مردمی در بازار کارخواهیم بود.«
خطرات معامله در بازار مه آلود مسکن!

این استاد دانشگاه افزود: »موضوع بعدی فروش بنگاه های تولیدی 
در سال بعد است که به یک سوم فروش در سال ۹۷ خواهد رسید و 
این موجب خواهد شد که موجودی انبارها در بازار به شدت افزایش 
پیدا کند. دلیلش هم این است که هزینه تولید افزایش پیدا خواهد 
در  تقاضا  پیداکرده،  کاهش  هم  مردم  خرید  قدرت  چون  و  کرد 
بازار هم پایین خواهد آمد. در یک کالم ماحصل تقاضای مصرفی 
در ایران موجب افزایش موجودی بنگاه های تولیدی خواهد شد و 

کاالها روی دست این بنگاه می ماند.«
او درخصوص وضعیت بازار طال در سال آینده گفت: »از طرف 
اقتصاد  در  هم  و  داشت  خواهد  افزایشی  روند  همچنان  طال  دیگر 
جهانی باال می رود وهم این روند افزایشی در اقتصاد ایران ادامه پیدا 
خواهد کرد. االن قیمت هر گرم طال ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان است، 
تومان  هزار   ۴۵۰ قیمت  به  مجددًا  طال  گرم  هر  به احتمال زیاد  اما 
خواهد رسید. البته همان طور که عرض کردم این یک روند جهانی 

است و خیلی اقتصاد ایران در آن دخیل نیست.«
شقاقی درباره وضعیت بازار بورس اظهار کرد: »در حوزه بورس هم 
به نظر می رسد شاخص های بورس افزایش پیدا خواهد کرد و بعد 
از کاهش های نیمه دوم سال مجددًا روند صعودی پیدا خواهد کرد 
دوباره  بنابراین  بازخواهد گشت؛   ۱۸۰ محدوده  به  و شاخص کل 
وضعیت بورس بهبود پیدا می کند. از سوی دیگر با افزایش قیمت 
نفت، سهام شرکت های وابسته به نفت در بورس سودآوری باالیی 

خواهد داشت.«
وی با اشاره به تحریم های نفتی ایاالت متحده علیه ایران تأکید کرد: 
»اما صادرات نفت ایران در سال آینده بسیار کاهش پیدا خواهد 
کرد و از ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز که طی شش ماهه نخست 
سال جاری فروش داشتیم به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید. 
از طرف دیگر قیمت نفت روند افزایش تدریجی پیدا خواهد کرد 

و در محدود ۵۰ تا ۶۰ دالر نوسان خواهد داشت.«
او افزود: »در این میان طی ماه های پیش رو خط فقر متأسفانه تشدید 
 ۰/۴۲ به   ۹۷ سال  پایانی  ماه های  در  جینی  ضریب  و  شد  خواهد 
خواهد رسید و این روند افزایشی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا خواهد 
کرد. همچنین نابرابری در شرایط بسیار بدی قرار خواهد گرفت و 

توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادالنه خواهد شد و این بر شکاف 
طبقاتی در جامعه می افزاید.«

کسری  این ها  بر  »عالوه  داد:  ادامه  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر  این 
تومان خواهد رسید  میلیارد  به حدود ۱۵۰ هزار  بودجه سال آینده 
و این افزایش کسری بودجه فشار مضاعفی را بر طرح های تملک 
سرمایه ای و پروژه های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. من بارها به 
نواقص موجود در بودجه سال آینده اشاره کرده ام، اما به نظر می رسد 
دولت تمایلی به اصالح آن ها ندارد؛ لذا در سال آینده ما یک رکود 
هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسری باالی بودجه خواهیم 
داشت. این در حالی است که دولت با افزایش پایه های مالیاتی هم 
موافقت نکرد و اگر این اتفاق رخ می داد، امکان کاهش این کسری 

بودجه بسیار زیاد بود.«
دست و پای نامرئی و عجیب بودجه!

اینکه ما در  به  با توجه  استاد دانشگاه گفت: »از سوی دیگر  این 
حاکی  شواهد  می کنیم،  عمل  منفعل  بسیار  خارجی  سیاست  بخش 
از آن است که ما در سال آینده با تشدید تراز تجاری هم مواجه 
خواهیم شد و به احتمال زیاد بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر کسری تجاری 
غیرنفتی خواهیم داشت. ضمن اینکه واردات ما از ۵۵ میلیارد دالر 
در سال ۹۶ و ۹۷ به محدوده ۴۵ میلیارد دالر کاهش پیدا خواهد کرد 
و وضعیت واردات غیررسمی هم به همین شکل خواهد بود و میزان 
مسافرت های خارجی ما هم کم خواهد شد. از طرف دیگر صادرات 
غیرنفتی ما هم از حدود سال ۴۰ میلیارد دالر به کمتر از ۳۵ میلیارد 
دالر خواهد رسید؛ بنابراین کسری تراز تجاری غیرنفتی ما بالغ بر ۳۰ 
میلیارد دالر شود. ازاین رو تراز ارزی و منابع ارزی بانک مرکزی 
برای کنترل دالر  زیرا  قرار خواهد گرفت؛  به شدت تحت فشار  ما 

در بازار مجبور خواهیم شد از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم.«
وی درخصوص وضعیت بازار خودرو که این روزها با مشکالت و 
انتقادات بسیاری مواجه است، عنوان کرد: »قیمت خودرو در سال 
افزایش  شاهد  آینده  سال  در  اما  داشت،  افزایش حداکثری  جاری 
ملموس در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم بود و هر آنچه افزایش 
این روند در سال  قابل توجه بود در سال جاری صورت گرفت و 

آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. البته این به معنای آن نیست که قیمت 
خودرو افزایش پیدا نمی کند بلکه این روند خیلی ملموس نیست و 

دیگر شباهتی به افزایش قیمت ها در سال جاری نخواهد داشت.«
اقتصاد و  این ها عملکرد وزارتخانه های  بر  او تأکید کرد: »عالوه 
صمت اصاًل مناسب نیست و همین مسئله موجب شده که ما شاهد 
یک برنامه مشخص در حوزه تولید و صادرات نباشیم. واقعیت این 
است که تمام حاکمیت درک درستی از شدت تحریم ها ندارند و 
تقریبًا ما در یک اقتصاد رها شده قرار گرفتیم. عالوه بر این هیچ 
و  نداریم  هم  تحریم ها  با  مقابله  برای  کاربردی  و  مشخص  برنامه 
عملکردها بسیار کند انجام می شوند و متأسفانه هنوز هم حاضر به 

اتخاذ تصمیمات سخت و شفافیت در اقتصاد نیستیم.«
شقاقی در پایان افزود: »موضوع بعدی که باید مسئوالن به آن توجه 
داشته باشند مسئله دارو است که در سال آینده این حوزه مشکالت 
خود را بروز خواهد داد و داروهای خارجی کمیاب خواهند شد، 
ولی کیفیت داروهای داخلی هم تنزل پیدا می کند؛ لذا ما در سال 
آینده در حوزه دارو و درمان به یک وضعیت بغرنج مواجه خواهیم 
برای  خاصی  برنامه  بهداشت  وزارت  مسئوالن  االن  از  اگر  و  شد 
 سال آینده نداشته باشند، کشور با مشکالت بسیاری مواجه خواهد

شد.«
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معاون شهردار شیراز خبر داد:
مراحل نهایی ساخت 

بزرگترین پروژه شهری 
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در راستای هوشمندسازی شهر شیراز؛
شهرداری شیراز عضو سازمان جهانی دولت 

الکترونیک شد

سقوط  خیر،  کار  یک  خاطر  به  ساله   102 پیرزن  این 
آزاد کرد! ایرن اوشی )Irene O’Shea( در سن 100 
سالگی سقوط آزاد را شروع کرد و حاال با گذشت 2 

سال، هیچ مانعی...

از سوی یک تحلیلگر مسائل اقتصادی صورت گرفت؛

پیش بینی اقتصاد ایران در سال آینده
صادرات نفت ایران در سال آینده بسیار کاهش پیدا خواهد کرد

استاندار فارس:

پیشگیری در اولویت 
 برنامه های مبارزه
با قاچاق قرار گیرد

استاندار خوزستان:
 تفویض اختیارات 

به دستگاه های اجرایی 
از دولت بررسی می شود

استاندار بوشهر:

اورژانس هسته ای 
بوشهر سال آینده 

افتتاح می شود

سه استاندار؛

جناب آقای مهندس سیدعلی نقی طبیب لقمانی 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته و بر حق حضرت عالی، به عنوان 
نماد  فارس که  استانداری  امور عمرانی  معاونت هماهنگی  سرپرست 
بارزی از توانایی های ارزشمند شما عزیز فرهیخته می باشد را تبریک 

و تهنیت عرض می نماییم.
و ازدر گاه ایزد منان، مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و 
نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این مرز و بوم 

خواستاریم.
شورای اسالمی شهر کازرون
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از سوی یک تحلیلگر مسائل اقتصادی صورت گرفت؛
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