
هر چ�ه از زمان ارائ�ه بودج�ه 99 به مجلس 
مي گ�ذرد تيغ تي�ز انتق�اد كارشناس�ان بر 
اي�ن بودجه و وجود كس�ري بودج�ه عميق 
كشيده مي ش�ود، تا آنجا كه يك كارشناس 
اقتص�ادي ادع�ا كرده ك�ه س�ازمان برنامه، 
س�ازماني براي بودج�ه اس�ت و از برنامه در 
آن خبري نيس�ت. همچنين كارشناسان بر 
اين باورند كه كس�ري بودج�ه موجب تورم 
باال و ركود در س�ال آينده خواهد شد و بايد 
ت�اش كنيم ك�ه آث�ار آن را كاه�ش دهيم. 
قوامي، نايب رئيس كميس��يون برنامه و بودجه 
مجل��س در برنام��ه گفت وگوي وي��ژه خبري 
شبكه دو سيما گفت: »كسري بودجه عملياتي 
س��ال ۹۹، ۲۶۰ هزار ميليارد تومان اس��ت و با 
احتس��اب هزينه ها به رقم ۳۶۰ ه��زار ميليارد 
تومان مي رس��د. كس��ري تراز عملياتي بودجه 
س��ال آينده ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. او 
مدعي شده كه تخصيص 7۰ هزار ميليارد تومان 
به بودجه عمراني و موظفي ۲۰۰ هزار ميليارد 
توماني شركت ها  براي س��رمايه گذاري و ايجاد 
شغل منوط به تحقق درآمدهاي دولتي است.« 

 سازماني براي بودجه و بدون برنامه 
همچنين علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي 
در اي��ن برنامه اظهار داش��ت: »اينكه در اليحه 
بودجه س��ال آين��ده پيش بيني ي��ك ميليون 
صادرات نفت در روز ش��ده، ممكن است دوباره 
بودجه را با كس��ري روبه رو كند. سازمان برنامه 
و بودجه فقط س��ازمان بودجه است و برنامه اي 
ندارد. اگر سازمان برنامه داشتيم، مي توانستيم 
درآمد حاص��ل از ف��روش نفت را ب��راي ايجاد 

زيرساخت ها هزينه كنيم.« 
وي گفت: »درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در 
5۰ سال گذشته به بازار ارز داخلي تزريق شده 
و قيمت واقع��ي ارز را كاهش داده كه به معناي 

يارانه دادن به كاال هاي خارجي و تضعيف توليد 
ملي است.« 

س��عدوندي افزود: »در اليحه بودجه سال ۹۹، 
مولد س��ازي و فروش دارايي هاي دولت ناگهان 
هزار برابر افزايش يافته است، در حالي كه درآمد 
4 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده در بودجه 
سال ۹۸ از اين محل محقق نشد. بر فرض دو، سه 
س��ال نيز اموال دولت را حراج كرديم بعد از آن 

مي خواهيم چه كنيم؟«
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: »اگ��ر درآمد 
حاصل از فروش نفت را مستقيم به اقتصاد ملي 
تزريق كنيم نه تنها منفعتي براي اقتصاد ندارد، 
بلكه آن را وي��ران مي كند و تفاوت��ي ندارد اين 

درآمد هزينه عمراني يا هزينه جاري شود.« 
وي افزود: »ادعاي اصالح ساختار بودجه داريم، 
اما درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را از حساب 
دولت به حساب بانك مركزي منتقل مي كنيم 
و دولت از محل پايه پولي درآمد نفتي را از بانك 
مركزي دريافت مي كند ك��ه موجب ادامه روند 

گذشته و تورم زايي مي شود.« 
سعدوندي تصريح كرد: »در شرايط ركود، سود 
شركت ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به 
دليل كاهش اشتغال، كم مي شود و به اين دليل 
در ش��رايط تحريم و ركود اقتصادي استفاده از 
همه ظرفي��ت درآمد هاي ماليات��ي كار خوبي 

نيست.« 
 بودجه دچار كسري ساختاري است

سيد علي مدني  زاده، كارش��ناس اقتصادي نيز 
در اي��ن برنامه گفت: »بودج��ه منعكس كننده 
تعادالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و 
در چند دهه اخير دچار كسري ساختاري بوده 
است. اين كس��ري با درآمد هاي نفتي و بدهي 
دولت به نهاد هاي اقتصادي جبران شده، اما خود 

را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.« 

مدني زاده كه در طرح اصالح ساختار نيز دست 
داشته،  افزود: »اكنون با كاهش درآمد هاي نفتي 
به اجبار نقش درآمد هاي نفتي در بودجه كاهش 
يافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است. منظور 
از قطع وابستگي به نفت؛ سرمايه گذاري درآمد 
حاصل از فروش نفت در كش��ور است و نبايد به 
آساني دسترسي به منابع صندوق ذخيره ارزي 

وجود داشته باشد.« 
اين كارشناس اقتصادي به طور تلويحي از اجراي 
طرح افزايش بنزين انتقاد كرد و گفت: »اصالح 
قيمت گذاري حامل هاي انرژي به معناي گران 
ش��دن قيمت ها نيست، بلكه س��از و كار قيمت 
گذاري بايد اصالح ش��ود و دول��ت نبايد قيمت 

بنزين را تعيين كند.« 
مدني زاده افزود: »چگونگي استفاده از درآمد هاي 
نفتي به اين معناست كه اين درآمد ها نبايد در 
بودجه بيايد و به عنوان نمونه در صندوق توسعه 
ملي يا صندوق هاي حمايتي ديگر تزريق شود و 

آنها را تقويت كند.« 
وي گفت: »با توج��ه به كاه��ش ۱5۰ تا ۱۶۰ 
هزار ميلي��ارد توماني درآمد ه��اي فروش نفت 
نمي توان گفت با از دست دادن اين درآمد هيچ 
اتفاقي براي كس��ي نيفتد و قدرت خريد و رشد 
اقتصادي مانند گذش��ته باشد. با توجه به اينكه 
درآمد هاي نفتي از بودجه كم شده است، بودجه 
بايد كاري كند كه كاهش ق��درت خريد مردم 

تقسيط شود.« 
وي گفت: »نمي توانيم بودجه اي معادل بودجه 
سال ۹۶ با شرايطي كه درآمد هاي نفتي كاهش 

يافته است، ببنديم.« 
اين كارش��ناس اقتص��ادي افزود: »اگ��ر اوراق 
مشاركت نيز براي جبران كسري بودجه ۱5۰ 
هزار ميليارد توماني منتشر كنيم، به دليل اينكه 
بازار بدهي عمق انتشار اوراق در اين ابعاد را ندارد 

و عمليات بازار باز بانك مركزي نيز نداريم انتشار 
اين اوراق مؤثر نيست.« 

مدني زاده گفت: »پنج، ش��ش س��ال است كه 
به بانك مركزي براي عمليات ب��ازار باز توصيه 
مي شود، اما بانك مركزي اين كار را انجام نداده 

است.« 
وی افزود: »ركود ب��ه دليل كاهش درآمد نفتي 
امر محققي است و تنها كاري كه مي شود انجام 
داد كاهش اثر آن است و نمي توان اين مسئله را 

حذف كرد.« 
 تفاوتي بين بودجه 99 و 98 نيست 

هادي قوامي، نايب رئيس كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس نيز در اين برنام��ه تصريح كرد: 
»اصالح س��اختار ب��ه معناي واقع��ي در اليحه 
بودجه س��ال آينده ديده نمي شود و اين اليحه 
تفاوتي با اليحه بودجه س��ال ۹۸ ندارد. منابع 
درآمدي بودجه س��ال ۹۸ بهتر از اليحه بودجه 

سال ۹۹ است.« 
قوامي گفت: »كس��ري بودجه عملياتي س��ال 
۹۹، ۲۶۰ هزار ميليارد تومان است و با احتساب 
هزينه ها به رق��م ۳۶۰ ه��زار ميلي��ارد تومان 
مي رس��د. كس��ري تراز عملياتي بودجه س��ال 

آينده ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است.« 
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
افزود: »در بودجه سال آينده درآمد نفتي حدود 
۱۱ ميليارد دالر پيش بيني ش��ده كه يك سوم 

درآمد نفتي بودجه سال ۸۸ است.« 
وي گفت: »براي افزاي��ش درآمد هاي مالياتي 
بايد فضاي كسب و كار مناسب شود. نقدينگي 
كش��ور از مرز ۲ ميليون و ۱۰۰ ه��زار ميليارد 
تومان گذش��ته و بودجه نيز مع��ادل نقدينگي 

كشور است.« 
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
اف��زود: »نظام ماليات��ي بايد ق��وي عمل كند و 
معافيت هاي مالياتي كم ش��ود. بحث عايدي بر 
س��رمايه در صحن علني مجلس مطرح شد، اما 
فضايي درس��ت كردند و اجازه ندادند اين طرح 

تصويب شود.« 
وي اظه��ار داش��ت: »در بودج��ه س��ال آينده 
افزايش حقوق ۱5 درصد پيش بيني شده است، 
در حالي كه تورم س��ال آينده 4۰ درصد است و 
اين موجب مي شود انگيزه و بهره وري كاركنان 

كاهش يابد.« 
  كسري در كمين بودجه سال آينده

همچنين عضو كميس��يون ان��رژي مجلس در 
گفت و گو با خان��ه ملت گفت: »دول��ت ميزان 
فروش نف��ت را در اليحه بودجه س��ال ۹۹ يك 
ميليون بشكه در روز با قيمت 5۰ دالر پيش بيني 
كرده اس��ت، اما از نظر كارشناسان فروش اين 
تعداد بشكه نفت به داليلي همچون تحريم نفتي 
ايران امكانپذير نيست و چنين درآمدي از اين 
محل حاصل نخواهد ش��د، بنابراين حساب باز 
كردن روي درآمد آن موجب كسري بودجه در 

سال آينده خواهد شد.« 
اسداهلل قره خاني افزود:» اگرچه قيمت 5۰ دالر 
براي فروش هر بش��كه نفت منطقي اس��ت، اما 
فروش يك ميليون بش��كه نفت در روز محقق 
نخواهد شد. ميزان بشكه نفت فروخته شده در 
س��ال جاري نيز مطابق با عدد مندرج در قانون 

بودجه نيست.« 
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بودجه 99  زیر تیغ انتقاد کارشناسان
 دكتر مدني زاده: كاهش 150 هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي باعث ركود خواهد شد 

و بايد تاش كنيم كه آثار آن كمتر شود

فرهاد ذاكر 
  گزارش  یک

ژاپن مشتري نفت روسیه شد
دول�ت ژاپ�ن و گ�روه نفت�ي دولت�ي اي�ن كش�ور به عن�وان 
اصلي تري�ن متقاض�ي خري�د س�هم در پ�روژه آركتي�ك 
15۷ ميلي�ارد دالري ش�ركت روس نف�ت روس�يه ظاهر ش�دند. 
فايننشال تايمز به نقل از منابع آگاه نوش��ت: وزارت اقتصاد، تجارت و 
صنعت ژاپن و ش��ركت ملي نفت، گاز و فلزات ژاپن نخستين گروهي 
به ش��مار مي روند كه به دنبال س��رمايه گذاري در پروژه توسعه نفت 

وستوك هستند. 
به گفته منابع آگاه، ديدارهاي مهمي با وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت 
ژاپن و شركت ملي نفت، گاز و فلزات ژاپن انجام شده و اين دو خواستار 
سرمايه گذاري در پروژه مذكور هستند كه پيش��تر در خصوص آن با 
شركت هاي ديگر ژاپني، هندي، چيني و شركت BP كه در روسنفت 

۲۰ درصد سهم دارد، مذاكره شده بود. 
حضور در اين پروژه به ژاپن كمك خواهد كرد تأمين انرژي خود را كه 
عمده آن از خاورميانه تأمين مي شود، متنوع كند. ژاپن در حال حاضر 

۹۰ درصد نفت خود را از خاورميانه وارد مي كند. 
ميزان سرمايه گذاري يا قيمت س��هم در اين پروژه برمال نشده است. 
روزنامه ودوموستي در اكتبر گزارش كرده بود كه يك سهم ۱5 تا ۲۰ 

درصدي پيش از اين تحت مذاكره بوده است. 
ايگور سچين، مديرعامل روس نفت با شماري از گروه هاي ژاپني از جمله 
اينپكس، ميتسوبيشي، ايتوپو، ميتسويي اند كو و ماروبني چهارشنبه 

هفته جاري در توكيو ديدار كرده بود. 
وس��توك اويل يكي از ۱5 پروژه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي بوده 
كه روس نفت در سپتامبر به شركاي ژاپني پيشنهاد كرد. اين پروژه ها 
شامل مياديني در شرق سيبري و يرماك نفت و گاز هستند. طبق اعالم 
روس نفت، اين پروژه قادر به توليد حداكثر ۲ ميليون بشكه در روز نفت 

تا سال ۲۰۳۰ است. 
انتظار مي رود اي��ن نفت از طريق مس��ير درياي ش��مالي اقيانوس 
آركتيك منتقل شود، اما مستلزم سرمايه گذاري حداكثر ۱۰ تريليون 
روبل )۱57 ميليارد دالر( براي توس��عه ميادين، س��اخت 5 هزار و 
5۰۰ كيلومتر خط��وط لوله، پايانه هاي درياي��ي، فرودگاه و خطوط 

نيرو است. 
بر اساس گزارش فايننش��ال تايمز، وجود نداشتن مشوق هاي مالياتي 
كافي پيش از اين مانع اصل براي پيوس��تن ش��ركا به اين پروژه بوده 
اس��ت. باب دادلي، مديرعامل BP در اكتبر گفته بود ش��ركتش هنوز 
براي ورود به پروژه اي كه منافع اقتصادي آن مشخص نيست، تصميم 

نگرفته است. 

گران ترین ساعت هاي جهان 
گران ترين س�اعت جهان بي�ش از 31 ميلي�ون دالر قيمت دارد. 
به گزارش بلومبرگ، ساعت هاي مچي همواره يكي از كاالهاي مورد 
استفاده براي به رخ كش��يدن ثروت بوده اند. اخيراً ركورد گران ترين 
ساعت مچي دنيا در حراجي شهر ژنو شكسته شد. در ادامه با سه ساعت 

گران قيمت دنيا كه تا به حال به فروش رفته اند آشنا مي شويد:
۱- س��اعت »گرند مس��تر« برند فيليپ داتك: آبان ماه امسال ركورد 
گرانقيمت ترين ساعت مچي فروخته شده در دنيا در شهر ژنو شكسته 
ش��د. س��اعت ويژه برند »فليپ پاتك« به مناسبت س��الگرد تأسيس 
آن موفق ش��د با ثبت رقم عجي��ب و خيره كنن��ده ۳۱ ميليون فرانك 
) حدود۳۱/۳۳ميليون دالر( ركورد گران ترين ساعت فروخته شده در 

سطح جهان را از آن خود كند. 
از اين ساعت تنها يك نمونه توليد شده و بدنه آن از فوالد ضد زنگ است. 
زنگ هاي هشدار كوچك و بزرگ، تقويم چهار رقمي و نشانگر منطقه 
زماني ثانويه از ديگر امكانات اين ساعت است. اين ساعت كه به مناسبت 
۱75 سالگرد تأسيس اين برند رونمايي ش��د پيچيده ترين مكانيسم 

ساعت مچي توليد شده توسط پاتك فليپ را دارا است. 
۲- ساعت »هانري گراوز« برند »فيليپ پاتك«: اين ساعت كه توسط 
هانوري گراوز از طراحان اصلي اين برند طراحي ش��ده است در طول 
هشت سال س��اخته ش��د و در نهايت در س��ال ۱۹۳۳ ميالدي از آن 
رونمايي شد. پس از مرگ گراوز در سال ۱۹5۳ ميالدي، اين ساعت به 

دختر وي به ارث رسيد. 
اين ساعت در سال ۱۹۶۰ ميالدي به ملبغ ۲۰۰ هزار دالر به يك تاجر 
اهل ش��يكاگو به نام سث آتوود فروخته ش��د. پس از آن اين ساعت به 
خريداران مختلف فروخته شد و در نهايت آخرين بار به مبلغ ۲4 ميليون 

دالر به فروش رفت. 
۳- ساعت »پاول نويمان« برند رولكس: اين ساعت كه متعلق به پاول 
نويمان، بازيگر هاليوود بوده است در سال ۲۰۱۳ در حراجي كريستي 
به قيمت 75 هزار دالر ف��روش رفت، اما پ��س از آن قيمتش به طرز 
عجيبي رو به افزايش بوده است. در سال ۲۰۱7 اين ساعت به قيمت 
۳/7 ميليون دالر به فروش رفت و امس��ال نيز در حراجي روز بيست 
و هفتم اكتبرقيمت آن به ۱7/75 ميليون دالر رسيد تا لقب سومين 

ساعت گرانقيمت فروخته جهان را از آن خود كند. 

چرا قیمت نفت افزایش یافت؟
قيمت نف�ت با ب�روز نش�انه هايي از حل ش�دن اخت�اف تجاري 
امري�كا و چي�ن ب�ه 64/69 دالر در ه�ر بش�كه افزاي�ش يافت. 
به گزارش رويترز، از آنجايي كه امريكا و چين ب��ه راه حلي براي پايان 
دادن به جنگ تجاري ۱۸ ماهه ميان خود نزديك تر شدند، قيمت نفت 

در معامالت امروز افزايش يافت. 
اين جنگ تجاري به سؤال بزرگي براي تقاضاي نفت در جهان تبديل 
شده بود. هر بشكه نفت برنت با 4۹ سنت افزايش ۶4/۶۹ دالر فروخته 

شد كه باالترين از ۲۳ سپتامبر به شمار مي رود. 
 هر بشكه نفت خام امريكا با ۳7 سنت افزايش 5۹/55دالر معامله شد 

كه باالترين رقم از ۱۶ سپتامبر محسوب مي شود. 
ادوارد مويا، تحليلگر ارش��د بازار گفت: »پس از اينكه ترامپ عالئمي 
داد كه توافقي با چين داشته و كه اين تنها براي پيش بيني ها در مورد 
تقاضا براي نفت خام مثبت خواهد بود، تمايل براي ريسك كردن شدت 
گرفت.« مارگارت يانگ، تحليلگر بازارهاي س��ي ام سي گفت كاهش 
ش��ديد ارزش دالر در برابر پوند نيز به تقويت قيمت كاالهاي اساسي 

كمك كرد. 
پس از اينكه ارزش سهام وال اس��تريت به باالترين رقم در روز گذشته 
رسيد، خوش بيني س��رمايه گذاران در بازارهاي بورس منعكس شده 
و ارزش س��هام هاي آس��يايي به باالترين رقم چند ماه گذشته رسيده 

است. 
مويا افزود: »اگر پيشرفت بيشتري در مورد جنگ تجاري امريكا و چين 
ببينيم، احتمال توليد ناخالص داخلي جهاني در س��ال آينده ميالدي 
۰/5 درصد افزايش مي يابد كه مي تواند براي پيش بيني هاي تقاضا براي 

نفت خام شگفت انگيز باشد.«

در خش�ك ترين س�ال آبي 50 س�ال اخير به 
س�ر مي برديم و 340 ش�هر كش�ور با مشكل 
كم آب�ي مواج�ه بودن�د، البت�ه ب�ا همراه�ي 
مردم و اقدام�ات ق�رارگاه خاتم االنبياء)ص( 
توانس�تيم از اي�ن مش�كل عب�ور كني�م. 
به گزارش ف��ارس وزير ني��رو گفت: »ق��رارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء)ص( نقش مهمي در توسعه 
زيرساخت هاي آب و برق كشور داشته است، البته 
همچنان نيازمند كمك اين مجموعه به ويژه در 
زمينه بهينه سازي استفاده از ظرفيت هاي موجود 

هستيم.« 
رضا اردكانيان خاطر نش��ان كرد: »در كنار همه 
ثروت هايي ك��ه اي��ران از آن برخوردار اس��ت و 
مي توانند مورد طم��ع قرار گيرن��د، اصلي ترين 
مورد منابع انس��اني اس��ت، بنابراين دشمنان به 
دنبال خلع س��الح ما در اين زمينه هستند كه از 
طريق جذب نخبگان يا فراري دادن آنها از كشور 
و همچنين اشتغاالت و فشارهاي حاشيه اي، اين 

كار را انجام مي دهند.« 
وی با اشاره به لزوم مقاوم سازي كشور در مقابل 
شاخصه هايي كه ظرفيت ضربه زدن به ما را دارند، 
گفت: »در حقيقت افزايش تاب آوري كش��ور در 

همه عرصه ها ضروري است.« 
وزير نيرو تاب آوري را ظرفيت مقاومت كشور در 
مقابل عوامل آسيب زا دانست و تصريح كرد: »به 
ديگر سخن بايد كيفيت زندگي را در عرصه هاي 
مختلف چنان باال ببريم كه اميد مجموعه هاي 
متخاصم از طري��ق اقداماتي مانند تحريم قطع 
شود، كش��ور به جايگاهي برس��د كه حتي در 
صورت استمرار تحريم ها، آثار آنها را بر زندگي 

مردم به س��طح ناچيزي برس��اند و در نهايت، 
كشور مسير رش��د و آباداني خود را بدون وقفه 

طي كند.« 
اردكاني��ان ب��ا بي��ان اينك��ه در هر س��ه عرصه 
كاس��تي هايي داريم، گفت: »البته مسير بهبود 
اوضاع پيش روي ماس��ت كه با توجه به كارنامه 
موفق قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( مي توان 

از اين ظرفيت مهم استفاده كرد.« 
وی افزود: »شيوه مصرف انرژي در كشور يكي از 
مزمن ترين بيماري هاي كشور محسوب مي شود 
كه اگر نس��بت به آن بي توجه باش��يم، نخواهيم 
توانس��ت فاصله ميان توليد و مصرف را پُر كنيم، 
بنابراين چاره انديش��ي براي اين معضل ضروري 

است.« 
وزير نيرو با بيان اينكه روش هاي اس��تفاده ما از 
منابع طبيعي بر نوعي بد مصرفي منطبق است، 
گفت: »طرح هاي مختلفي ب��راي تأمين آب در 
اقصي نقاط كشور اجرايي مي ش��وند كه قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء)ص( نقش مهمي در اين 

زمينه دارد.« 
اردكانيان با اشاره به طرح استحصال و انتقال آب 
شرب براي ۱7 اس��تان از آب دريا و تصويب اين 
پروژه عن��وان كرد: »به اين ترتيب س��االنه 75۰ 
ميليون متر مكعب آب شرب اين مناطق تأمين 
خواهد ش��د، ولي در عين حال فقط س��ه استان 
كشور ۱۱ميليارد متر مكعب آب براي كشاورزي 

الزم دارند.« 
وی گفت: »اگر بتوانيم ۱۰ درص��د بهره وري در 
حوزه شرب و كشاورزي را ارتقا دهيم، مي توانيم 
ميزان زي��ادي از منابع آبي را حف��ظ كنيم، ولي 
اگر چنين اقدامي صورت نگي��رد، با وجود همه 
طرح هاي تأمي��ن آب، تاب آوري كش��ور در اين 

زمينه بسيار ضعيف خواهد بود.« 
وزير نيرو با بيان اينكه دشمنان براي ضربه زدن به 
ايران اسالمي به ويژه در سال هاي خشك، اقدامات 
روان��ي زيادي را دنب��ال مي كنند، خاطر نش��ان 
كرد: »اين در ش��رايطي بود كه در خش��ك ترين 
سال آبي 5۰ سال اخير به س��ر مي برديم و ۳4۰ 
شهر كشور با مش��كل كم آبي مواجه بودند، البته 
با همراهي م��ردم و نيز اقدام��ات مجموعه هايي 
مانند قرارگاه خاتم االنبياء)ص(، توانستيم از اين 
مشكل عبور كنيم و دشمنان هم به اهداف خود 

دست نيافتند.« 
اردكانيان اضافه ك��رد: »بايد صنع��ت مديريت 
مصرف را توس��عه دهيم و كيفيت استفاده از آب 
و انرژي را بهبود بخشيم؛ با اجراي برخي خطوط 
انتق��ال مي توانيم به كش��ورهاي منطقه متصل 
ش��ويم، زيرا بزرگ ترين ظرفيت هاي برق - آبي 
دنيا در اينجا وجود دارد، همچنين مي توانيم به 

هاب منطقه اي انرژي تبديل شويم.« 
وزي��ر ني��رو ادام��ه داد: »ق��رارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��اء)ص( نقش بس��زايي در توس��عه 
زيرساخت هاي آب و برق كشور داشته، ولي اين 
عرصه كماكان نيازمند هم��كاري اين مجموعه 
اس��ت و مي توان امروز را زم��ان مديريت بهينه 

ظرفيت هاي موجود دانست.« 

وزير نيرو : با همكاري قرارگاه خاتم االنبياء)ص(  از سال كم آبي گذشتيم
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تأثیر افزایش نرخ بنزین بر مسكن منتفي است
كارشناس�ان اقتصاد مس�كن معتقدند تاش برخي انبوه س�ازان 
و مش�اوران ام�اك ب�راي ش�وك آميز نش�ان دادن افزاي�ش 
قيمت بنزي�ن بر بازار مس�كن با شكس�ت روبه رو ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، بررسي هاي ميداني نش��ان مي دهد اگرچه تقاضاي خريد 
مسكن مصرفي از س��وي اقشار متوس��ط رو به افزايش است، اما قيمت ها 
مش��ابه نرخ هاي مهر ماه اس��ت و با توجه به اينكه كنترل بازار مسكن در 
اختيار خريدار است نه فروش��نده، امكان اخذ تخفيف هاي خارج از عرف 
بازار مسكن نيز كاماًل فراهم است. به عبارت ديگر، خريدار و فروشنده هر 
دو از حبابي و غير واقعي بودن قيمت ها اطالع دارند و از احتمال ادامه روند 

كاهشي آن مطلع هستند. 
از سوي ديگر ادامه ثبت نام طرح ملي مسكن و استقبال مثبت مردم از اين 
طرح، توانسته تا حدودي از ادامه روند افزايشي قيمت مسكن به دليل ايجاد 
جو رواني افزايش عرضه نسبت به تقاضا جلوگيري كند. به نظر مي رسد تا 
پايان سال جاري، تقاضاي سرمايه اي نتواند جايگاهي در بازار مسكن داشته 
و در نتيجه خريداران مصرفي با خيال آس��وده تري ب��ه دور از التهاب بازار 

مسكن بتوانند به خريد مسكن اقدام كنند. 
بهروز ملكي، كارشناس اقتصاد مس��كن درباره تأثير شوك بنزين بر بازار 
مسكن اظهار داشت: در اواخر سال ۹۲ كه اوايل ركود بازار مسكن پنج سال 
در ابتداي دولت يازدهم محسوب مي شد، يكي از مديران انجمن انبوه سازان 
از احتمال افزايش ۳۰۰ درصدي قيمت مسكن در سال ۹۳ خبر داده بود! 
در حالي كه افزايش ۳۰۰ درصدي به معناي چهار برابر شدن قيمت هاست. 
وي افزود: اين انبوه ساز يا واقعاً از معناي افزايش ۳۰۰ درصدي بي اطالع بود 
يا آنكه منافع وي در افزايش قيمت مسكن بود؛ با اين حال در انتهاي سال 
۹۳، قيمت مسكن تفاوتي با ابتداي آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسكن 

تابع شرايط خاصي است و اصول خود را دارد. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: از آنجايي كه مردم در بازار مسكن يا ساير 
بازارهاي موازي تا حدودي تحت تأثير رسانه ها هستند، در روزهاي اخير نيز 
برخي افرادي كه منافع آنها در ايجاد التهاب در بازار مسكن است، از جمله 
برخي مشاوران امالك و انبوه سازان به دنبال القاي افزايش قيمت مسكن و 
بروز شوك در بازار مسكن به بهانه افزايش قيمت بنزين بودند؛ حال آنكه من 

همچنان معتقدم قيمت مسكن تا پايان سال بدون تغيير باقي مي ماند. 

ابهام هاي بي پاسخ یك تصمیم معدني 
درحالي ك�ه هن�وز حسابرس�ي روش�ني از سرنوش�ت كاتد ه�اي 
عرض�ه ش�ده ب�ا دالر 4 ه�زار و 200 تومان�ي در ب�ورس كاال انج�ام 
نش�ده، افزاي�ش تعرف�ه 25 درص�دي ب�ر ص�ادرات كات�د ابهام ها 
درب�اره منط�ق تصميم گي�ري وزارت صمت را بيش�تر كرده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، اعمال محدوديت بر صادرات كنس��انتره مس توسط 
معاونت معدن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي ابهامات 
متعددي در منطق تصميم گيري و هدفگذاري سياستي است. در گزارش 
قبلي به بخشي از اين سؤال ها پرداخته و نشان داده شد}اينجا{ كه به دليل 
ناكافي بودن كارخانه هاي ذوب مس در داخل، افزايش ۲5 درصدي تعرفه 
بر كاتد صادراتي؛ تنها به اضافه عرضه در داخل و كاهش عايدات ارزي كشور 
منجر مي شود. به رغم استدالل هاي كارشناسي خبرگزاري تسنيم، پاسخي 
از طرف وزارت صمت دريافت نش��ده و حتي در سياست مخرب در پيش 

گرفته شده هم تجديدنظر نشده است. 
چنانكه توضيح داده شد، جعفر س��رقيني، معاون معدن و صنايع معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل افزايش قيمت سنگ آهن، كنسانتره 
و گندله آهن در بازارهاي جهاني و تأمين نياز فوالد سازان داخلي عوارض 
صادرات را پيشنهاد كرد و در نامه معاونت محترم اقتصادي رئيس جمهور 
موضوع صادرات سنگ آهن و نياز كارخانجات فوالد سازي ذكر شده است، 
اما هنوز روشن نيس��ت كه معاونت امور معادن وزارت صمت براساس چه 
استداللي ساير مواد معدني را به عنوان مواد اوليه كارخانجات فوالد سازي 
در نظر گرفته اند. سنگ مس، روي، سرب، كروم و كنسانتره آنها كه مشمول 
تعرفه ش��ده اند نه تنها در بازارهاي جهاني افزايش قيمت نداشته اند، بلكه 
كاهش قيمت نيز داشته اند و كنسانتره حاصل از فرآيند توليد آنها مستلزم 

سرمايه گذاري و اشتغال باالست و مواد خام تلقي نمي شود. 
بازي مبهم با مواد معدني كه يكي از مفرهاي اصلي كش��ور براي افزايش 
عايدات ارزي پس از دشوار شدن صادرات نفت خام هستند، در حالي ادامه 
مي يابد كه هنوز سؤال هاي مبنايي درباره عرضه كاتد در بورس كاال با ارز 
4 هزار و ۲۰۰ توماني و سرنوش��ت محصوالت خريداري شده، پاسخ داده 

نشده است. 
محصول كات��د خريداري ش��ده در بورس كاال يا صادر ش��ده اس��ت؛ كه 
منطقاً نبايد صادر مي ش��ده، زيرا خريداران با دالر 4 هزار و ۲۰۰  توماني 
خريداري كرده و حداقل، در صورت فروش ب��ا دالر نيمايي صاحب رانت 
بادآورده ش��ده اند، البته اگر ارزها را به كشورها بازگردانده باشند كه هنوز 
حسابرسي روشني در اين باره انجام نشده است. يا اينكه كاتد را صرف توليد 
مفتول و ساير محصوالت پسيني كرده اند كه داده هاي بورس كاال به هيچ 
وجه چنين چيزي را نشان نمي دهد و چنين عرضه هاي به تناسبي اتفاق 

نيفتاده است. 

جزئیات تغییرات قیمتي در عوارض آزادراهي 
مع�اون برنامه ريزي س�ازمان راه�داري و حمل ونقل ج�اده اي اعام 
كرد: طرح پيمايشي ش�دن عوارض آزادراهي بايد در راستاي عدالت 
اجتماعي اجرايي شود؛ بنابراين در سال جاري چهار آزادراه  دولتي كه 
طرح عوارض الكترونيكي در آنها اجرايي شده، پيمايشي خواهد شد. 
خداداد مقبلي در گفت و گو با ايس��نا اظهار كرد: پيمايشي شدن عوارض 
آزاد راهي طرحي اس��ت كه در زمينه عدالت اجتماعي اثرگذار بوده و بايد 
اجرايي شود؛ چراكه پيش از اين هر كس كه وارد آزادراه ها مي شد بايد كل 
عوارض آن مسير را پرداخت مي كرد، اما عدالت اجتماعي مي گويد رانندگان 

به اندازه اي كه از آزادراه ها استفاده مي كنند بايد عوارض پرداخت كنند. 
وي افزود: در حال حاضر مشكلي در اجراي طرح پيمايشي شدن عوارض 
آزاد راهي وجود ندارد و زيرساخت ها و تجهيزات آن آماده است، بنابراين 
در مرحله اول بايد عوارض آزادراه ها الكترونيكي شود و پس از آن نسبت به 

تجهيزات پيمايشي شدن عوارض اقدام كنيم. 
معاون برنامه ريزي س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: در 
مرحله نخس��ت آزادراه هاي دولتي كه طرح ع��وارض الكترونيكي در آنها 
اجرايي شده است مانند آزاد راه تهران- قم، تهران- ساوه، تهران- قزوين 
و قزوين- زنجان، طرح پيمايشي شدن عوارض نيز در آنها اجرايي مي شود 

سپس ديگر آزادراه ها نيز به اين طرح مي پيوندند. 
مقبلي در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه از نظر تعداد و چگونگي نصب 
دوربين ها و تجهي��زات مورد نياز چگونه طرح پيمايش��ي ش��دن عوارض 
آزادراهي به دقت اجرايي مي شود، گفت: در حال حاضر دوربين هاي بسياري 
در آزادراه ها وجود دارد كه ضمن خواندن پالك وسايل نقليه مختلف، سرعت 
آنها را محاسبه كرده و براساس فرمول هاي مختلفي كه دارند خودروهايي 
كه مرتكب تخلفات رانندگي شده باشند، را جريمه خواهند كرد، اما براي 
پيمايشي شدن عوارض آزادراهي دوربين ها و تجهيزات ديگري نياز است كه 
اين تجهيزات در همه ورودي و خروجي هاي اصلي و فرعي آزادراه ها نصب 
مي ش��ود و به محض ورود و خروج خودرو، عوارض آن را براساس كيلومتر 
پيمايش شده محاسبه مي كند.  وي گفت: با توجه به مذاكرات صورت گرفته 
با شركت مجري و س��رمايه گذار اين طرح، در ابتدا چهار آزادراه دولتي كه 
عوارض الكترونيكي در آنها اجرايي شده است، طي امسال و ماه هاي پيشرو، 
نحوه پرداخت عوارض شان پيمايشي مي شود و پس از آن در ديگر آزادراه ها 
اين طرح را اجرا خواهيم كرد. ابزار زنگنه براي فرار از اس��تيضاح طي شش 
سال گذشته زمزمه هاي بسياري از استيضاح وزير نفت شنيده شده است، اما 

با البي هاي نفتي، هيچ استيضاحي صورت نگرفت. 

محمد رضا عباسی| مهر


