
جزئيات اليحه بودجه سال 99 نش�ان مي دهد سقف 
كل بودج�ه در ح�دود 2033 ه�زار ميلي�ارد توم�ان 
اس�ت، در همين راس�تا نيز رئي�س س�ازمان برنامه و 
بودجه با اش�اره به اينكه كاهش تكيه ب�ه درآمدهاي 
نفتي و افزايش بودجه عمراني و توجه به قدرت خريد 
مردم و كنترل تورم و ايجاد اشتغال جزو مشخصه هاي 
بودجه س�ال آتي اس�ت، گفت: ام�روز رئيس جمهور 
اليحه بودجه س�ال آت�ي را به مجلس ارائ�ه مي دهد. 
گزارش »جوان«، اگر چه اعداد و ارقام اليحه بودجه سال 
99 همچون سال گذشته با رشد همراه شده است، اما از 
آنجايي كه قدرت خريد و ارزش پول ملي تحليل رفته است 
از منظر رياضي مي گوييم بودجه افزايش يافته است، اما از 
منظر مفهومي قدرت خريد بايد عنوان داشت كه بودجه 

كاهش يافته است. 
   ارقام بودجه هاي عمومي، شركت ها و اختصاصي

اعداد و ارقام اوليه عنوان شده نشان مي دهد سقف اليحه كل 
بودجه سال 99 كه متشكل از بودجه عمومي و شركت ها 
است در محدوده 2هزارو33 هزار ميليارد تومان پيش بيني 
شده است، به طوري كه بودجه عمومي ) متشكل از بودجه 
جاري، عمراني و انتقالي ( در حدود484 هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته شده اس��ت و درآمد اختصاصي دستگاه ها و 
س��ازمان ها نيز در محدوده 66 هزار ميليارد تومان در نظر 
گرفته شد ه است.  همانطور كه گفته شد كل منابع عمومي 
بودجه 484 هزار ميليارد تومان كه سهم درآمدها با احتساب 
ماليات،  گمرك و س��اير درآمدها بالغ بر261 هزار ميليارد 

تومان مي باشد. 
  درآمدهاي نفتي بودجه 99

همچنين منابع حاصل از ص��ادرات نفت و ميعانات و گاز 
بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان مفروض شد. در شرايط 
عادي سهم صندوق توسعه ملي از منابع فوق 36 درصد و 
سهم شركت ملي نفت 14/5 درصد است؛ با اين حساب، 
درآمدي كه از محل صادرات نفت و ميعانات گازي به دولت 
مي رسد 10/9 ميليارد دالر مي باشد كه از اين ميزان 10/5 
ميليارد دالر با ارز 4200 توماني ب��راي واردات كاالهاي 
اساس��ي اس��ت و 0/4 ميليارد دالر آن با احتس��اب دالر 
نيمايي 8500 توماني محاس��به مي شود كه در مجموع 
درآمد 47هزار و 600 ميليارد توماني از اين محل به دست 
مي آيد. عالوه بر اين رقم 16 درصد سهم صندوق را دولت 
بر مي دارد كه با ارز نيمايي 8500 توماني 3/55 ميليارد 
دالر معادل 30هزار و 100ميليارد تومان مي شود بنابراين 
كل درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 77هزار 

و700 ميليارد تومان مي شود
  دالر همچنان چندنرخي است

از س��وي ديگر، صادرات گاز نيز حدود 4 ميليارد دالر با ارز 
8هزار و500 توماني نيمايي محاسبه مي شود كه سهم دولت 
22 هزارو200ميليارد تومان است. در نتيجه، كل درآمدهاي 
نفتي )حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و گاز( بالغ بر 
100 هزار ميليارد تومان است. با اين وجود، سازمان برنامه 
و بودجه معتقد است كه سهم صندوق توسعه ملي از درآمد 
صادراتي نفت و ميعانات گازي )همان 16 درصد( در بودجه 
درآمد نفت محسوب نمي شود و آن را بازگشت به منابع تلقي 

مي كند. از سوي ديگر هم آقاي نوبخت براي اولين بار درآمد 
صادرات گاز را جزو منابع نفتي نمي نامد و به همين دليل، 
رقم درآمدهاي نفتي را حدود 47 تا 48 هزار ميليارد تومان 

اعالم كرده اند. 
  سهم باالي بودجه جاري از بودجه عمومي

همچنين در بخش مصارف 367 هزار ميليارد تومان براي 
اعتبارات هزينه اي )حقوق و دستمزد و هزينه هاي جاري 
دستگاه ها( و 70 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني 

و زيرساخت ها در نظر گرفته شد. 
  نگاهي به اوراق مالي 

تملك دارايي هاي مالي يا همان بازپرداخت اوراق منتشر 
شده 47هزار و600 ميليارد تومان است كه 40 هزار ميليارد 

تومان مربوط به بازپرداخت اصل اوراق است. 
  رانت معافيت هاي مالياتي بودجه99

يكي از نكات قابل توجه در اليحه بودجه حذف منابع ناشي 
از س��اماندهي بخش��ي از معافيت هاي مالياتي بوده كه با 
نظر وزير اقتصاد و هيئت وزيران از اليحه خارج ش��د. اين 
معافيت ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادركنندگان 

و ساير بوده است. 
  روايت نوبخت از بودجه 99

محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه س��تاد بودجه 99، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز رئيس جمهوري اليحه 
بودجه 484 هزار ميليارد توماني را در قالب 19 پيوست به 
مجلس تقديم مي كند؛ بودجه س��ال 99 كل كشور هم بر 

اساس برنامه اصالح ساختاري بودجه كه از سال گذشته در 
چهار محور و 9 بسته برنامه و پروژه توسط سازمان برنامه و 

بودجه آماده شد، تهيه شده است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كش��ور افزود: شايد ويژگي 
اصلي و متفاوت اليحه بودجه 99 نسبت به بودجه سال هاي 
قبل، تأثير و مالحظاتي است كه شرايط تحريمي در اقتصاد 
كشور ايجاد كرده است؛ اين بودجه براي اولين سالي است كه 
متقارن با ظالمانه ترين تحريم ها، تدوين شده است، بنابراين از 
نظر منابع بودجه اي، مخارج، سياست ها و اهداف، بودجه را با 
توجه به شرايط مقاومت در برابر تحريم ها تنظيم كرده ايم. 
  درآمد نفت فقط صرف پروژه هاي عمراني خواهد شد

وي با بيان اينكه مهم ترين سياست پيش بيني شده در بودجه 
سال 99 كل كشور، افزايش قدرت خريد مردم است ، ادامه داد: 
در منابع تالش كرديم كمترين وابس��تگي را در طول تاريخ 
اقتصادي كشور به منابع نفتي داش��ته باشيم حتي نسبت 
به سال گذش��ته منابع نفتي را به يك سوم تقليل داديم. آن 
مقداري هم كه از صادرات نفت منابعي به دست آيد، صرف 
طرح هاي عمراني خواهيم كرد. حتي يك ريال در اموري غير از 
طرح هاي عمراني، استفاده نخواهيم كرد. رقم ديگري كه از راه 
واگذاري دارايي هاي مالي دولت به دست آيد، صرف بازپرداخت 

تعهدات )بدهي ها( طرح هاي عمراني خواهيم كرد. 
 اعتب�ار 70 هزار ميليارد توماني ب�راي طرح هاي 

عمراني
وي با بي��ان اينكه 70 ه��زار ميليارد تومان ب��راي بودجه 

عمراني پيش بيني كرده ايم، اظهار داش��ت: در كل بودجه 
طرح هاي عمراني نس��بت به س��ال قبل رش��د بيش از 5 
درصدي يافته است؛ البته هزينه هاي جاري رشد 4 درصدي 
داشته است، اما از دل اين هزينه ها، 15 درصد براي افزايش 

حقوق شاغالن و بازنشستگان در نظر گرفته ايم. 
  صادرات ۴۸ هزار ميليارد توماني نفت

وي گفت: كل صادرات نفت كمتر از 47 تا 48 هزار ميليارد 
تومان اس��ت در حالي كه ما 70 هزار ميليارد تومان براي 

طرح هاي عمراني سرمايه گذاري خواهيم كرد. 
نوبخت با اش��اره به بخش مصارف اليحه بودجه 99 اظهار 
داش��ت: مصارف را در دو بخش بر اساس سياست ها تهيه 
كرديم؛ در هزينه هاي جاري براي جبران قدرت خريد مردم، 
15 درصد حقوق ها افزايش يافته است، 6 هزار ميليارد تومان 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفتيم، 2 
هزار ميليارد تومان براي طرح رتبه بندي كردن فرهنگيان 
پيش بيني كرديم، ياران��ه نقدي به مثاب��ه قبل پرداخت 
مي ش��ود و 31 هزار ميليارد تومان يارانه از محل حمايت 

معيشتي پرداخت خواهد شد. 
  نرخ ارز محاسباتي نيمايي ۸000 تا ۸۵00 تومان

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: مهار تورم را از 
دو طريق پيش خواهيم برد؛ نخست اينكه ريالي از بودجه 
از پول پر قدرت تورم زا تهيه نمي شود؛ كاالهاي اساسي 
با همان نرخ ارز 4200 تومان تأمين خواهد شد، حتي ارز 
نيمايي را در محاس��باتمان )غير از كاالهاي اساسي( در 

حد 8 تا 8500 تومان در نظر گرفتيم. تالش است قيمت 
ارز همچنان در كنترل باشد.  وي به اهداف اليحه بودجه 
99 اشاره كرد و افزود: اشتغال هدف نخست ماست؛ براي 
افزايش يك ميليون فرصت شغلي برنامه ريزي كرده ايم 
و عالوه بر اليحه بودجه برنام��ه مجزايي به مجلس ارائه 
كرديم. در مجموع 27 ه��زار و 400 ميليارد تومان براي 
ايجاد ش��غل پيش بيني كرديم.  نوبخت ادامه داد: توليد 
هدف دوم ماس��ت كه به ص��ورت ويژه م��ورد حمايت 
خواهد بود؛ در مجموع 300 ه��زار ميليارد تومان دولت 
و شركت هاي دولتي سرمايه گذاري خواهند كرد تا توليد 
باال رود و سال بعد از ركود خارج و رشد مثبت اقتصادي را 
داشته باشيم. البته برنامه جداگانه اي در اين خصوص به 

مجلس ارائه مي كنيم. 
  وضعيت قيم�ت حامل هاي ان�رژي در بودجه99 

مشخص شد
به گزارش »تس��نيم«، جزئيات اوليه از اليحه بودجه 99 
نشان مي دهد، بر اساس پيش��نهاد دولت در تبصره هاي 
بودجه هيچ كدام از حامل هاي انرژي در س��ال 99 تغيير 
نمي كند. در حال حاضر قيمت بنزين بر اساس طرح جديد 
سران قوا سهميه بندي شده و بنزين آزاد با نرخ 3000 تومان 
به فروش مي رسد. همچنين تاكنون قيمت گازوييل تغيير 
نكرده و با اين پيشنهاد دولت قيمت آب، برق و گاز نيز تغيير 

نخواهد كرد. 
  برنامه اي براي تغيير فرم�ول توزيع يارانه كالن 

پنهان نيست
همچنين در حالي كه پيش از اين اعالم شده بوده بودجه 
عمراني دولت براي سال بعد حدود 60هزارميليارد تومان 
است، جزئيات جديد از اليحه نشان مي دهد رقم بودجه 
عمراني به 70ه��زار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت، 
البته معموالً در كمتر سالي اتفاق افتاده است كه بودجه 
عمراني مجالي براي اجرا پيدا كند و اين بودجه به س��ود 
بودجه جاري پيوس��ته كاهش مي يابد.  از س��وي ديگر 
بايد ديد چرا دولت براي اصالح يارانه پنهاني كه نوبخت 
پيش از اين حجم آن را 1000هزار ميليارد تومان در سال 
عنوان كرده بود و عموماً نصيب شركت ها و سهامدارانشان 
مي شود، فكري نكرده است و آيا مجلس مي خواهد فرمول 
توزيع اي��ن يارانه پنهان كالن در كش��ور را تغيير دهد يا 
خير؛ چراكه به گفته رئيس جمهور 60 ميليون نفر در ايران 
داراي وضعيتي هستند كه مشمول حمايت هاي دولتي 
شده اند.  بنا بر اعتقاد كارشناسان با توجه به كسري منابع 
بودجه برخي ارقام مندرج براي درآمدها صرفاً نقش تراز 
كردن بودجه داشته و نمي توان روي تحقق آن حساب باز 
كرد. كارشناسان اميدوارند با توجه به پيش بيني نادرست 
منابع ناش��ي از صادرات نفت و فروش اوراق و ماليات ها و 
فروش دارايي هاي مازاد و مولدسازي دارايي ها در بودجه 
98، نمايندگان مجل��س در فرصت باقيمان��ده از دوران 
نمايندگي شان نسبت به اصالح و واقعي شدن ارقام كالن 
بودجه اقدام كنند تا بار ديگر شاهد اصالح گسترده بودجه 
در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
نباشيم؛ چراكه گفته مي شود بودجه بايد در مجلس مورد 

بررسي دقيق قرار بگيرد. 

88498433سرويس  اقتصادي۴
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بودجه 99 بر محور مقاومت مقابل تحریم های ظالمانه 
 كل بودجه عمومی ۴۸۴هزار ميليارد تومان است 

در بودجه ای كه روحانی امروز به مجلس تقديم می كند هيچ يک از حامل های انرژی گران نخواهد شد

وحید حاجی پور

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

جفاي ژنرال به پاالیشگاه سازي
با افزايش انتقادات از بي توجهي محض بيژن نامدار زنگنه به موضوع 
پااليشگاه س��ازي، وزارت نفت و رس��انه هاي وابس��ته اش، ياد قانون 
افتاده اند و عنوان مي كنند كه اگر وزارت نفت طي ش��ش سال اخير 
وارد پااليشگاه سازي نشده، به دليل آن است كه قانون اين اجازه را از 

وزارت نفت گرفته است. 
گرچه اين ادعا، موضوع درستي اس��ت، اما همه ماجرا نيست؛ وزارت 
نفت نقش اصلي را در پااليشگاه س��ازي دارد، آنجا كه مجوز س��اخت 
پااليش��گاه را صادر مي كند و از طرفي ديگر مجوز خ��وراك را باطل 
مي كند. در واقع اگر پااليش��گاهي در كش��ور بخواهد س��اخته شود 
وزارت نفت نقش اصلي را ايفا مي كند و بر همين اساس، اين وزارتخانه 
 مي تواند با مانع تراش��ي و اتخاذ تصميمات غلط، مانع توسعه صنايع 

پااليشي شود. 
نمونه بارز اين مهم بازي مجوزي اس��ت كه وزارت نفت طي سال هاي 
اخير براي طرح ها و پروژه هاي پااليشي به پا كرده و موجب شده هيچ 
اتفاق خاصي در اين باره رخ ندهد. به عنوان نمونه پااليشگاه خوزستان 
جزو طرح هاي پااليش��ي بود ك��ه در دولت قبل م��ورد تصويب قرار 
گرفته بود؛ در اوايل اجراي اين پروژه، يكي از مديران خوشنام صنفت 
پااليش به  نام محمد زالي مس��ئوليت اجراي آن را بر عهده گرفت و با 
منابع شركت ملي پااليش و پخش بيش از 50 ميليارد تومان براي امور 

راه اندازي آن هزينه شد. 
قرار ب��ود اين پااليش��گاه در حوالي خرمش��هر و آب��ادان و در زميني 
به مس��احت 340 هكتار احداث ش��ود ك��ه امور اختص��اص زمين و 
آماده سازي آن انجام ش��ده بود، ولي طبق قانون بايد 80 درصد سهام 
آن واگذار مي شد. سال 93 بود كه براي خريد اين پااليشگاه مزايده اي 
برگزار شد كه شركت انرژي پاس��ارگاد به اتفاق چند شركت ديگر، 4 
ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي س��ازي واريز كردند تا در 
مزايده ش��ركت كنند. با برنده شدن شركت انرژي پاس��ارگاد در اين 
مناقصه، پول ساير متقاضيان باز گردانده شد، ولي پول انرژي پاسارگاد 

به خزانه رفت. 
سيد مهدي ميرمعزي، مديرعامل اين ش��ركت پس از برنده شدن در 
مزايده، طي مكاتباتي كه با منصور معظمي، معاون وقت برنامه ريزي و 
نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت انجام داد، از او درباره تعهد 
شركت ملي نفت در قبال خوراك پرس��يد كه معظمي اين موضوع را 
از وزير نفت استعالم كرد كه زنگنه طي پارافي نوشت: » بسمه تعالي؛ 

بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است«. 
با ارائه اين نامه، ش��ركت نفت پاس��ارگاد از واري��ز 20 ميليارد تومان 
ديگر- به عنوان قسط اول از 110 ميليارد تومان- به حساب سازمان 
خصوصي سازي منصرف شده و با ارائه دس��تور وزير نفت به سازمان 
خصوصي سازي خواس��تار برگرداندن 4 ميليارد تومان واريز شده به 

حساب خود مي شود. 
س��ازمان خصوصي س��ازي نيز ب��ا بي��ان اينكه اي��ن پول ب��ه خزانه 
واريز شده اس��ت، زنگنه را مس��ئول اي��ن موض��وع مي داند، زيرا وي 
به صورت غير قانوني مج��وز خوراكي را باطل كرده بود كه بر اس��اس 
 همان مصوبه، پااليش��گاه خوزس��تان در فهرس��ت واگذاري ها قرار 

گرفته بود. 
با اين وجود، زنگنه طي اقدامي غير قانوني مجوز خوراك اين پااليشگاه 
را باطل ك��رد تا بار ديگ��ر مخالفت ذاتي او با س��اخت پااليش��گاه ها 
عيان ش��ود. البته اينكه طرح پااليش��ي توسط چه كس��ي ارائه شود 
از اهمي��ت ويژه اي برخوردار اس��ت به ط��وري كه يكي از ش��اگردان 
وزير نفت ب��ا ارائه طرح خام س��يراف، توانس��ت موافق��ت وزير نفت 
را ب��راي احداث هش��ت پااليش��گاه 60 هزار بش��كه اي اخ��ذ كند تا 
 پااليش��گاه جديد ش��يراز فداي ط��رح غلطي ش��ود ك��ه وزير نفت 

دوست دارد. 
در همي��ن دولت بود كه پااليش��گاه نف��ت هرمز دچار ي��ك تصميم 
غلط ش��د؛ اين پااليش��گاه قرار بود در 10 كيلومتري بن��در عباس و 
با ظرفي��ت پااليش 300 هزار بش��كه نف��ت خام فوق س��نگين و در 
مجاورت پااليش��گاه س��تاره خليج فارس س��اخته ش��ود، اما زنگنه 
دستور داد اين مجوز هم باطل ش��ود. علل مختلفي منجر به احداث 
اي��ن پااليش��گاه در كنار س��تاره خليج فارس ش��ده بود ك��ه يكي از 
آنها اس��تفاده از هيدروژن مازاد توليد ش��ده در پااليش��گاه س��تاره 
 خليج فارس به منظور بهب��ود كيفيت فرآورده ه��اي توليدي در اين 

پااليشگاه بود. 
با توجه به اخذ ليس��انس و هزينه هاي انجام شده در اين پااليشگاه از 
جمله در اختيار گرفتن زمين مورد نياز براي احداث اين پااليش��گاه 
بيش از 150 ميليون دالر هزينه شده بود كه با انجام اين كار عماًل اين 
هزينه اسراف شد و هم اكنون پااليشگاه هرمز به تاريخ پيوسته است. 

يا در نمونه ديگر، پااليشگاه آناهيتا از سوي وزارت نفت به حال خود رها 
شده و مسئوالن اين وزارتخانه اصاًل پيگير اين پروژه نبوده و نيستند؛ 
نكته جالب اين است كه با اين وجود هنوز مشخص نيست تكليف دو 
مجوز 150 هزار بشكه اي صادر شده در استان كرمانشاه چگونه خواهد 
بود و چرا وزير نفت تصميم گرفته است در شهر بي آب كرمانشاه يك 

خوراك 150 هزار بشكه اي ديگر صادر كند. 
اين موارد، نشانه هاي روشني است از اينكه ش��لختگي و بي برنامگي 
در وزارت نفت، چگونه صنعت پااليش��ي كش��ور را به حال خود رها 
كرده اس��ت؛ اگر پيش��رفت فيزيكي پااليشگاه س��تاره خليج فارس 
در اوايل دول��ت يازدهم 69 درصد نبود، سرنوش��ت اين پااليش��گاه 
 نيز به س��رانجام امروز پااليش��گاه هاي هرم��ز، آناهيتا و خوزس��تان 

دچار مي شد!
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انجم�ن  دبي�ركل    خبر
كشتيراني با اشاره به 
افزايش هزينه ها پس از تحريم گفت: »براي جبران 
افزايش هزينه ها در تحريم يا بايد منبعي باشد كه يارانه 
و سود معقول به ما بدهد يا اينكه از محل فعاليت هاي 
اقتصادي، اي�ن افزاي�ش هزينه ها جبران ش�ود.« 
 مسعود پل مه  در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين 
سؤال كه چرا شركت هاي كشتيراني داخلي پس از 
تحريم هاي اخير و خروج الينرهاي دنيا از بنادر ايران، 
تعرفه هاي حمل كاال را بسيار افزايش دادند، اظهار 
داش��ت: »در يك حوزه اقتصادي وقتي تحريم رخ 
مي دهد، محدوديت هايي ايجاد مي شود، ضمن آنكه 
در حوزه كشتيراني با اعمال تحريم ها،  قابليت رقابت 

در مس��يري نظير خليج فارس از بين مي رود حال 
اشخاصي كه در اين چرخه مي مانند، اين توانمندي را 

دارند كه نرخ را تعيين كنند.« 
دبيركل انجمن كشتيراني اضافه كرد: »البته اينكه 
عنوان شود كشتيراني هاي داخلي در شرايط تحريم 
از آب گل آلود ماهي مي گيرند، ما اين اعتقاد را نداريم. 
نرخ كرايه حمل ش��امل موارد فراواني نظير قيمت 
سوخت، هزينه بيمه، حقوق پرسنل و حتي شرايط 
تهديد است كه همه اين موارد قابل استناد است؛ حال 
شركت هاي ايراني به تبعيت از اين فرمول اقتصادي، 
ناچار هس��تند كرايه حمل را افزايش دهند و اين به 
مفهوم سوءاستفاده از شرايط موجود نيست، بلكه به 

تبعيت از بازار بابت افزايش هزينه ها است.« 

جبران هزينه هاي كشتيراني از محل افزايش نرخ كرايه


