
س�ي امين س�الگرد تأس�يس قرارگاه خاتم 
االنبياء بهانه اي بود تا دكتر س�عيد محمد در 
نشستي با خبرنگاران به سؤاالت آنها پاسخ و 
گزارش عملكرد ارائه دهد. وي در اين نشست 
از ضرورت حركت از مس�ير اقتصاد انفعالي و 
»مقاومت اقتصادی« به اقتصاد مقاومتي و تكيه 
بر نيروه�اي نخبه ج�وان و دارايي هاي مردم 
و مولد س�ازي دارايي هاي دولت سخن گفت. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء)ص( دیروز در جمع 
خبرنگاران گفت: ایران كشور ثروتمندي  است و 
براي همه مشكالت اقتصادي راهكار وجود دارد 
و باید مقاوم��ت انفعالي اقتص��ادي را به اقتصاد 

مقاومتي تبدیل كنيم. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء)ص( 
عملك��رد 30 س��اله ق��رارگاه را به چه��ار دوره 
تقسيم بندي كرد و گفت: در دوره اول سازندگي، 
بعد از جنگ تحميلي و تخریب هایي كه جنگ 
براي كش��ور به دنبال داش��ت، براي سازندگي 
یا باید به س��مت اتكا به خارجي ها مي رفتيم یا 
به توان داخلي اعتماد كرده و كش��ور را با توان 
داخلي مي ساختيم و از آن زمان تاكنون در همه 
دولت ها به دنبال استفاده از توان قرارگاه بودند 
و هيچ گاه در 30 س��ال گذش��ته به این صورت 
نبوده كه قرارگاه بخواهد براي گرفتن پروژه اي 

خود را تحميل كن��د. وي دوره دوم را امور زیر 
بنایي عنوان كرد و گفت: امروز عمده فشارهایي 
كه دشمن به كشور وارد مي كند، از عدم اجراي 

مباني اقتصاد مقاومتي است.  
وي افزود: اگر ما امروز سدس��ازي و تونل سازي 
نياموخته بودیم، دشمن سدسازي و تونل سازي 
ما را هم تحریم مي كرد و ش��اهد ای��ن بودیم كه 
در موض��وع بنزین ني��ز تهدیده��اي خطرناكي 
براي كشور برنامه ریزي شده بود، اما پس از آنكه 
سال هاي سال ش��ركت هاي خارجي براي پروژه 
مهم ستاره خليج فارس آمدند و با یك اشاره غرب، 
این پروژه را ترك كردند باالخره به توان داخلي 
اعتماد شد و قرارگاه خاتم توانست چتر حمایتي 
را باالي سر سازندگان داخلي ایجاد كند و نتيجه 
آن این ش��د كه پروژه مهم پاالیش��گاه س��تاره 
خليج فارس با بيش از 70 درصد داخلي س��ازي 
تكميل ش��د و كش��ور را از منظر بنزین خودكفا 
كرد و اگر امروز بخواهيم دوباره پاالیشگاه ستاره 
خليج فارس را از نو بسازیم، این توان را داریم كه 

صد درصد آن را داخلي سازي كنيم. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( با 
اش��اره به دوره هاي انحصار شكني و الگو آفریني 
در حوزه س��ازندگي به عنوان دوره هاي سوم و 
چهارم ادامه داد: همينطور در ش��ش فاز پارس 

جنوبي كه اجراي  آن در دس��ت قرارگاه بود، 70 
درصد ایراني س��ازي ش��د و اگر بخواهيم همان 
پروژه ها را امروز انجام دهيم، قابليت صددرصد 

ایراني سازي را داریم. 
    فاصله از مقاومت انفعالي و ورود به اقتصاد 

مقاومتي 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خات��م االنبياء)ص( 
خاطرنش��ان كرد: ما بای��د از مقاوم��ت انفعالي 
اقتصادي خارج شویم و به دوره اقتصاد مقاومتي 
برسيم، در این صورت شاهد خواهيم بود كه كشور 
از مشكالت رها مي ش��ود. وي در پاسخ به سؤال 
»جوان« مبني بر اینكه با توجه به محدودیت منابع 
بودجه چرا برنامه اي براي جذب نقدینگي و دخيل 
كردن مردم در اقتصاد از طریق س��رمایه گذاري 
مردمي اقدام نمي كنند، گف��ت: معموالً بازدهي 
پروژه ها بر مبناي نرخ س��ود بانكي سه نوع است 
كه در نوع اول و دوم بازدهي و بازگش��ت سرمایه 
به طور س��االنه كمتر یا در محدوده سود بانكي 
اس��ت و كمتر در این حوزه ه��ا بخش خصوصي 
وارد مي شود، از این رو ما با كمك دولت مي آیيم 
و در این ح��وزه ورود مي كنيم. ام��ا در مورد نوع 
س��وم به خصوص در حوزه های��ي مانند تكميل 
صنایع پایين دس��تي و بخش های��ي كه بازدهي 
منطقي براي س��رمایه گذاري مردمي اس��ت نيز 

آماده همكاري در چنين حوزه هایي هستيم. 
وي با بيان اینكه ق��رارگاه براي رصد گلوگاه هاي 
مختل��ف و ورود ب��ه عرصه هاي داراي اش��كال 
برنامه ریزي ك��رده، گف��ت: یكي از مش��كالت 
دولت نبود مناب��ع مالي كافي اس��ت كه قرارگاه 
پيشنهاداتي را در زمينه استفاده از اموال غيرمولد 
دولت و همينطور نقدینگي سرگردان در دست 
مردم به منظور تأمين مالي پروژه ها داده كه این 
پيشنهادات كاماًل اجرایي بوده و مي توان مشكل 

تأمين منابع مالي را تاحد زیادي رفع كرد. 
وی افزود: مثالً وزارت نيرو در اكثر شهرهاي كشور 
داراي زمين هاي بزرگي اس��ت كه از گذشته كه 
زمين در كالنشهرها ارزش چنداني نداشته، این 
زمين ها را به منظور احداث مخازن آب خریداري 
كرده و در حالي كه بخش كوچكي از این زمين ها 
مورد استفاده قرار گرفته، بقيه آن به صورت یك 
دارایي غيرمولد وجود دارد كه در شهر تهران نيز 
در چندین نقطه مانند هفت تير  و ميدان رسالت 
چنين زمين هایي در مالكيت وزارت نيرو است كه 
مي توان با همكاري ش��هرداري ها و دولت چنين 
ملك هاي غيرمولدي را به فروش و ساخت و ساز 
تخصيص داد تا هم بازار ساخت و ساز رونق یابد 
و هم از محل درآمدهاي آن پروژه هاي وزارتخانه 

مربوطه تأمين مالي شود. 
    500 هزار هكتار افزايش كشت و احياي 

تعاوني هاي توليدي 
محمد در توضيح بيش��تر درباره سؤال »جوان« 
افزود: قراردادي با وزارت جهاد كشاورزي داریم 
كه طبق آن 500 هزار هكتار اراضي منابع طبيعي 
شناسایي شود و پس از تصحيح زمين ها و تأمين 
و شناسایي آب آن، سه سال كشت موفق روي این 
زمين ها انجام دهيم و سپس زمين هاي آماده را در 
قالب شركت هاي تعاوني به مردم واگذار كنيم كه 
تا امروز از 150 هزار هكتار شناسایي شده و از این 
150هزار هكتار كه در حال كار روي آن هستيم 
50 هزار هكت��ار در قالب 120 ش��ركت تعاوني 
واگذار شده اس��ت. این طرح در صورت تكميل و 
همچنين ادامه یافتن مي تواند اشتغال پایداري 
در مناطق محروم و روستایي كشور به وجود آورد 
كه نتيجه مس��تقيم آن محروميت زدایي و رونق 
اقتصادي است. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبياء)ص( در پاس��خ به س��ؤال دیگر »جوان« 
مبني بر طرح هاي محروميت زدایي این قرار گاه 
گفت: تا كنون این ق��رار گاه مبلغ 3500 ميليارد 
ریال در قالب 15 هزار برنامه فرهنگي، اجتماعي 
و غيره در توس��عه زیرس��اخت هاي روستایي و 
محروميت زدایي هزین��ه كرده ایم كه در این باره 
مي توان به اجراي راه هاي روس��تایي، خانه هاي 
بهداشت، درمانگاه، زمين ورزش، بسته معيشتي، 

جهيزیه و غيره اشاره كرد. 
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آماده سازي 150 هزار هكتار مزرعه  برای تعاوني ها  
 قرارداد شناسايی 500هزار هكتار مزرعه با وزارت كشاورزی بسته شده كه تا امروز 150هزار هكتار آن شناسايی و 50هزار هكتار 

در قالب 120شركت تعاونی به مردم واگذار شده است

هادي غالمحسیني 

اصناف موظف به درج قيمت كاال هستند
درج نكردن قيمت كاال به منزله 

گران فروشي است
رئي�س ات�اق اصن�اف ته�ران ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه اصن�اف 
درج  هس�تند، گفت:  كاال  قيم�ت  درج  ب�ه  موظ�ف 
اس�ت.  گران فروش�ي  منزل�ه  ب�ه  كاال  قيم�ت  نك�ردن 
قاسم نوده فراهاني در گفت وگو به »فارس« گفت: اصناف موظف به درج 
قيمت كاال هستند ضمن اینكه موظفند به مشتري فاكتور ارائه دهند. 
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اینكه بيشتر تخلفات گزارش شده به 
تعزیرات عدم درج قيمت است، افزود: كنترل قيمت ها توسط بازرسين 
از طریق فاكتور خرید و قيمت درج ش��ده روي كاال است، بنابراین اگر 

قيمت كاال درج نشود به منزله گران فروشي است. 

فرهاد ذاكر 
  گزارش   یک

ارز و طال ریخت، بورس ركورد زد
ورود بخشی از نقدينگي سرگردان به بورس ادامه دارد 
رشد پيوسته شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس نشان 
مي دهد كه بخشي از نقدینگي موجود در جامعه و همچنين بخشي از 
شبه پولي كه در گذشته در بخش سپرده هاي بلند مدت بانكي بود، به 
این بازارها ورود كرده است، در همين راستا روز گذشته شاخص كل با 
3905 واحد رشد در قله 343هزار واحد نشست، در این ميان هر چند 
ورود نقدینگي جدید و به ویژه شبه پولي را كه پيش از این در بانك بود 
باید به بازار مذكور به فال نيك گرفت، اما همچنان به س��رمایه گذاران 

توصيه مي شود با آگاهي كافي و الزم در بورس سرمایه گذاري كنند. 
در ش��رایطي كه اغلب كش��ورهاي پيش��رفته داراي ثبات نس��بي در 
اقتصادشان هستند، متأسفانه در حوزه بازار پول و تأمين مالي با چالش 
رش��د حجم نقدینگي و هدایت نقدینگي و بالطبع تورم و تأمين مالي 
گران روبه رو هستيم، این ضعف در شرایطي حادث شده است كه اساتيد 
اقتصاد عقب ماندگي بازار ب��ورس اوراق بهادار را در ضعف تأمين مالي 
اقتصاد و همچني��ن برقراري تعاد ل بين نقدینگي و رش��د اقتصادي و 

هدایت نقدینگي به مسير تقویت توليد مؤثر عنوان مي كنند. 
    نقش آفرينی نقدينگی جديد در بازار

هر چند این روزها شاهد ورود نقدینگي جدید به بازار بورس اوراق بهادار 
تهران هستيم و به تبع این موضوع بهاي سهام ش��ركت ها رشد داشته و 
شاخص هاي مختلف بازار نيز با جهش رو به رو شده اند، اما باید گفت حجم 
پول ورودي به بازار به نسبت حجم نقدینگي موجود در اقتصاد ایران و پول 
و شبه پول بسيار ضعيف است و جا دارد كه براي توسعه سریع بازار سرمایه 
و كنترل نقدینگي فكر عاجلي كرد، به ویژه آنكه آخرین متغيرهاي پولي 
منتشر شده و تحليل كارشناسان اقتصادي از تقویت مجدد پول سيال در 
اقتصاد ایران خبر مي دهند بدین ترتيب با توجه به اینكه حجم ورودي پول 
به بازاربورس خيلي چشمگير نيس��ت باید دید پول در حال ورود به چه 
بخش هایي است. در پایان اسفند ماه س��ال 97 حجم نقدینگي با رشدي 
در حدود 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در كانال 1۸۸2 هزار 
ميليارد تومان قرار داشت كه حجم پایه پولي در بازه زماني مذكور در حدود 
262هزار ميليارد تومان بود كه نس��بت به مدت مشابه سال 96 در حدود 
22/7درصد جهش داشت. در همين راس��تا حجم نقدینگي در مرداد ماه 
سال جاري به عدد 2076 هزار و 590 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به 
مرداد ماه سال گذشته 26/1 درصد رشد نشان مي دهد. ميزان پایه پولي 
كش��ور در پایان مرداد ماه امس��ال با 25/6 درصد افزایش نسبت به مرداد 
ماه 97 به 2۸6 هزار و 360 ميليارد تومان رسيده است كه به طور تقریبي 

24هزار ميليارد تومان از رقم اسفند ماه سال 97 بيشتر است. 
در این ميان هر چند آمارهاي بخش پول با كمي تأخير انتشار مي یابد، اما 
با توجه به افزایش بهاي بنزین در كشور و ناآرامي هاي اخير و اتفاق هایي 
كه براي برخي از شعبات بانكي رقم خورد باید دید، در سهم پول و شبه پول 
از حجم نقدینگي در شرایط كنوني چه تغييراتي رقم خورده است به ویژه 
آنكه طي هفته هاي گذشته شاهد جهش بهاي ارز به محدوده هاي بيش 
از 14هزار تومان و مداخله بانك مركزي به این حوزه و بازگش��ت نرخ ها 
به محدوده بس��يار نزدیك به 13هزار تومان بودیم. اگر تا دیروز به شكل 
قطعي مي گفتيم در اثر ركود در بازارهایي چون مس��كن، ارز، سكه و طال 
بازار سرمایه در حال رشد است و پذیراي نقدینگي جدید، از این پس حتي 
در ش��رایط غيبت آمارهاي روزانه بخش هاي پول و بانك، ارز، سكه و طال 
نمي توان به قطعيت گفت كه بورس در وضعيت ركود سایر بازار ها در حال 
ركورد شكني است، زیرا امكان دارد رقبایي براي این بازار پيدا شده باشد كه 

فعاًل تا انتشار آمار و داده هاي جدید از آن بي خبر هستيم. 
    تازه واردها مراقب نوسان های بورس باشند

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز شنبه با 
افزایش 3905 واحد به ركورد 343 هزار و 291 واحد رسيد. شاخص 
كل با معيار هم وزن 19۸2 واحد رشد كرده و به رقم 107 هزار و 1۸3 
واحد رسيد. ارزش روز بازار در بورس تهران به بيش از 1252 تریليون 
تومان رسيد. معامله گران بورس بيش از 5/2 ميليارد سهام حق تقدم 
و اوراق مالي در قالب 526 هزار نوبت معامله و به ارزش 2577 ميليارد 
تومان داد و س��تد كردند. نمادهاي مؤثر در تقویت ش��اخص كل ملي 
مس، تاپيكو، پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه، پتروشيمي پارس، 
پتروشيمي نوري و گروه مپنا بودند. نمادهاي پربيننده بورس مربوط 
به بانك تجارت به قيمت هر سهم 473 ریال، بانك ملت 6114 ریال، 
و شركت هاي سایپا، ماشين سازي اراك، نوش مازندران، پاالیش نفت 
اصفهان و بانك اقتصاد نوین به قيمت هر سهم 3111 ریال بودند. در 
پایان معامالت فرابورس ایران نيز ش��اخص كل 63 واحد رشد كرده و 
به رقم 4449 واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش 
از 256 هزار ميليارد تومان رسيد.در این ميان هر چند ورود نقدینگي 
جدید و به ویژه ش��به پولي را كه پيش از این در بان��ك بود باید به بازار 
مذكور به فال نيك گرفت، اما همچنان به سرمایه گذاران توصيه مي شود 

با آگاهي كافي و الزم در بورس سرمایه گذاري كنند.
    كاهش قيمت سكه و ارز 

در بازار تهران قيمت سكه و ارز كاهش��ي بود. در معامالت روزگذشته 
بازار تهران قيمت سكه طرح جدید با 50 هزار تومان كاهش در محدوده 
4 ميليون و 400هزار تومان و دالر با كاهش 200 توماني در محدوده 

12 هزار و 700 تومان رسيد.

هر اونس طال در 
ي     بازار ه�ا ر ا ز با

جهاني ب�ا 6/54 دالر افزايش 1476/3 دالر 
فروخته شد و طي هفته گذشته بيش از 1/2 
درصد افزايش ارزش را ثبت كرد. طال بهترين 
عملكرد هفتگي در نزديك به سه ماه گذشته 

را ثبت كرده است. 
به گزارش »فارس« به نقل از رویترز، قيمت طال 
روز جمعه افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران در 
مورد تحوالت مذاكرات تجاري امریكا و چين 
محتاط هس��تند و در عين ح��ال، بالتكليفي 
سياسي در بزرگ ترین اقتصاد جهان بر جذابيت 

امنيت این فلز گران بها افزوده است. 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني با 6/54 دالر 
افزایش 1476/3 دالر فروخته شد و طي هفته 
گذش��ته بيش از 1/2 درصد افزایش ارزش را 
ثبت كرد. ط��ال بهترین عملك��رد هفتگي در 
نزدیك به سه ماه گذش��ته را ثبت كرده است. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امریكا گفته است 
احتماالً چي��ن 50 ميلي��ارد دالر محصوالت 
كش��اورزي از امریكا خری��داري خواهد كرد. 

همچني��ن وي قباًل گفت��ه بود ك��ه از اجراي 
تعرفه هایي كه قرار ب��ود بر واردات محصوالت 
از چين اعمال شود، عقب كشيده است. جفري 
س��يكا، تحليلگر بازار گف��ت: »هرچند به نظر 
مي رسد پيشرفت هایي وجود داشته باشد، اما 
نبود جزئيات سبب بروز نگراني هاي بسياري 
شده اس��ت كه ش��اید توافق تجاري مدنظر به 

دست نيامده باشد. «
در حال��ي  ك��ه س��رمایه گذاران در م��ورد 
نش��انه هاي پيش��رفت در توافق گيج هستند، 
ارزش بازارهاي بورس در نوسان است. سوكي 
گوپر، تحليلگر بانك اس��تاندارد چارترد گفت: 
»حقيقت این است كه معامله طال در نزدیكي 
1475 دالر نشان مي دهد هنوز تمایل خوبي 
براي معامله طال در بازار وجود دارد. . . هر چند 
به علت فاز نخست توافق، شاهد مقداري تمایل 
براي ریسك در بازار هستيم، اما بي ثباتي هاي 
دیگر از جمله چشم انداز سياسي امریكا سبب 
شده است كه قيمت طال پایين نياید.« ارزش 
دالر نيز در برابر سبدي از ارزها كاهش یافت و 

به افزایش قيمت طال كمك كرد.

اول  مع�اون 
رئيس جمهور با     خبر

صدور بخشنامه اي اعالم كرد: انجام هرگونه 
هزينه ه�اي زائد، تش�ريفاتي و غير ضرور از 
جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات 

شركت هاي دولتي ممنوع است. 
به گزارش »فارس«، اسحاق جهانگيري معاون 
اول رئيس جمه��ور در بخش��نامه اي از كاهش 
هزینه ه��اي غيرضرور در ش��ركت هاي دولتي 

خبر داد. 
در این نامه مورخ 19 آذر ماه آمده اس��ت: به 
منظور صرفه جویي و انضباط مالي بيشتر و در 
راستاي بند )16( سياست هاي كلي اقتصاد 

مقاومتي و بند )21( سياست هاي كلي نظام 
اداري مبني بر صرفه جوی��ي در هزینه هاي 
عمومي كش��ور از طریق ح��ذف هزینه هاي 
زائد و در اجراي قانون نحوه اعمال نظارت بر 
كاهش هزینه ه��اي غيرضرور و جلوگيري از 
تجمل گرایي مص��وب 1370، انجام هرگونه 
هزینه هاي زائ��د، تش��ریفاتي و غير ضرور از 
جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات 
شركت هاي دولتي ممنوع بوده و تخلف از آن 
به موجب ماده )3( قان��ون مذكور، در حكم 
تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب 
و طبق قوانين و مقررات مربوط رس��يدگي 

خواهد شد.

 طال بهترين عملكرد هفتگي 
در 3 ماه گذشته را ثبت كرد

 سفرهاي غيرضروري شركت هاي دولتي
ممنوع شد

آگهى مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى
یک مرحله اى شماره 98/1-59
عملیات ساختمانى بخش400 کیلوولت پست 400 گرگان
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نوبت اول

وي  گفت: در ح��ال حاضر به ص��ورت مجم��وع 2۸0 كيلومتر طول 
پروژه هاي متروي قرارگاه در كالنشهرهاي تهران، تبریز، شيراز  و قم 

است كه در دست اقدام داریم. 
    ماجراي 300 ميليون يورو براي راه آهن چابهار 

فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء)ص( در ادامه با اشاره به در 
دست اجرا بودن پروژه اس��تراتژیك راه آهن چابهار به زاهدان گفت: 
این پروژه مهم جزو ط��رح یك كمربند یك جاده چين اس��ت كه در 
شانگهاي نيز جلس��اتي براي تأمين منابع مالي پروژه هایي كه در این 
طرح واقع ش��ده برگزار كردند، اما متأسفانه ش��اهد این هستيم كه از 
بندر گوآتر پاكستان به شمال شرق این كشور خط جدیدي را شروع 
كرده اند و برخي كشورها نيز روي آن سرمایه گذاري كردند كه ما باید 
هرچه زودتر پروژه چابهار به زاهدان را تكمي��ل كنيم و این ضرورت 
را با گردش مالي مربوط خدمت مقام معظ��م رهبري ارائه كرده ایم و 
ایشان نيز با اختصاص 300 ميليون یورو به این پروژه موافقت كردند 
كه در صورت تزریق به موقع منابع مالي در سال 1400 امكان تكميل 

این پروژه وجود دارد. 
     علت تأخير بعضي پروژه ها 

وي در پاسخ به س��ؤال ميزان بدهي دولت به خاتم االنبياء گفت: بدهي 
دولت در سامانه دولت هس��ت و ما تمایلي به تحميل فشار به دولت از 
مسير اعالم طلب خود نداریم، چون شرایط دولت سخت است. وي در 
خصوص سؤال سوم »جوان« مبني بر اینكه آیا قرارگاه خاتم با دریافت 
اوراق، امالك و دارایي هایي كه از دولت قرار اس��ت بخش غير دولتي را 
بزرگ كند، گف��ت: معموالً دولت در نقد ك��ردن دارایي هاي خود دچار 
مشكل مي ش��ود، از این رو خاتم با قبول این كار در واقع به دنبال ادامه 
حيات و متوقف نشدن پروژه ها است و تمامي دارایي ها و اموال و اوراق را 

نقد و صرف تكميل پروژه ها مي كند. 
     براي تعهدات حتي ساختمان فروختيم 

وي در پاس��خ به س��ؤالي در خصوص نح��وه تأمين مال��ي پروژه ها و 
درآمدهاي قرارگاه گفت: قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء عموماً در 
پروژه ها خ��ود، پيمانكار دولت اس��ت اما برخي پروژه ه��اي مالكيتي 
نيز دارد؛ همچنين در الیحه بودجه نيز هر ساله بودجه اي به قرارگاه 
تخصيص داده مي ش��ود كه این بودجه اكنون ح��دود 9 هزار و 700 
ميليارد تومان اس��ت و هم��ه دریافتي ما از ردی��ف اختصاصي خزانه 
دریافت مي ش��ود و تمام ای��ن منابع را ب��ا نظارت دول��ت و با حضور 

ذي حساب وزارت اقتصاد و دارایي هزینه مي كنيم. 
محمد ادامه داد: گاهي اوقات نيز حتي نياز مي ش��ود س��اختمان هاي 
قرارگاه را براي تأمين مالي پروژه اي به فروش برسانيم كه شب عيد سال 
گذشته چنين اتفاقي افتاد و یك سري از س��اختمان ها را فروختيم و 
منابع مالي آن را به پروژه ها تزریق كردیم. وي تصریح كرد: از اولویت هاي 
قرارگاه همواره این است كه هيچ پروژه اي تعطيل نشود و قرارگاه امروز 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم با احتساب شركت هاي پيمانكاري در 

حال كار در پروژه ها حدود 200 هزار نفر پرسنل فعال دارد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( از ارائه طرحي به منظور 
جلوگيري از خام فروشي به وزارت نفت خبر داد و گفت:  در این زمينه 
پيشنهاد كردیم كه 10 پتروپاالیشگاه در نقاط مختلف كشور طراحي 
و اجرا شود كه براي تأمين مالي تعدادي از آنها اعالم آمادگي كردیم و 
براي تأمين مالي بقيه نيز روش هاي اجرایي را به وزارت نفت پيشنهاد 
دادیم كه این پيشنهادات اكنون روي ميز وزارت نفت است و اميدواریم 

زودتر تعيين و تكليف شود. 
    400 ميليارد تومان ماليات 97 

محمد افزود: ش��ركت هاي زیرمجموعه قرارگاه از بدو تأسيس تمامي 
ماليات هاي خود را پرداخت كرده است و مؤسسات وابسته به قرارگاه 
تا س��ال 91 معاف از ماليات بودند كه بع��د از آن ماليات هاي خود را 
پرداخت مي كنند و ماليات هاي تكليفي نيز از ابتداي فعاليت قرارگاه 
پرداخت ش��ده و همچنين ماليات ارزش افزوده نيز از ابتداي اجراي 
این قانون توس��ط قرارگاه پرداخت شده اس��ت. به طور مثال در سال 
گذش��ته ماليات خاتم 400 ميليارد تومان بوده است كه این به غير از 
3 درصد) معادل 140 ميليارد تومان ( از بودجه قرارگاه است كه به نام 

محروميت زدایي كم شده است.

حميدرضا نيك عهد    |     جوان


