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اداره كل رواب�ط عموم�ي وزارت نف�ت در واكن�ش ب�ه گ�زارش 
چند هفته پي�ش »س�كوت وزارت نف�ت در قب�ال كم كاري ها«، 
توضيحات�ي را ارائ�ه داده ك�ه وف�ق قان�ون مطبوع�ات، مت�ن 
اي�ن جوابي�ه و توضيح�ات »ج�وان« در ادام�ه مي آي�د.

نظر به انتش��ار گزارش��ي با عن��وان »س��كوت وزارت نف��ت در قبال 
كم كاري ها« مورخ ۲۴ دي ماه كه ضمن آن نويس��نده گزارش با اشاره 
به »خاموش��ي هاي پراكنده برق« در كش��ور بدون هيچ استنادي، با 
كلي گويي و طرح اتهام هايي نسبت به عملكرد وزارت نفت در خصوص 
»بهينه سازي مصرف سوخت« كه به  طور واضح ناشي از ناآگاهي نسبت 
به قوانين و برنامه ها و مسئوليت اجراي آن است، مانند هميشه و روال 
معمول خود نتيجه گيري كرده است كه علت العلل همه اين مشكالت 
»وزارت نفت« است. هر چند بر ما مسلم شده است كه هر چه بگوييم 
و بنويسيم، برخي نمي خواهند ببينند و بشنوند، اما به  منظور آگاهي 

مخاطبان محترم روزنامه »جوان«، توضيحاتي ارائه مي شود. 
بروز خاموش��ي پراكنده برق در دو هفته اخير در برخي مناطق كشور، 
هرگز به دليل كمبود سوخت نبوده اس��ت، اما محدوديت هاي قانوني 
براي مصرف س��وخت مايع در نيروگاه هاي نزديك كالنشهرها سبب 
برخي كمبودهاي جزئي به دليل افزايش شديد مصرف گاز شده بود كه 
خوشبختانه با همكاري و مديريت صورت گرفته اين مشكل با حداقل 
خاموشي و در كمترين زمان ممكن برطرف شد و هم اكنون شبكه برق و 

چرخه تأمين سوخت نيروگاهي در شرايط پايدار قرار دارد. 
همانطور كه نويسنده گزارش يادآور شده است وزارت نفت با تصويب 
بند »ق« تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۳ گام هاي بزرگي در جهت توسعه 
گازرساني و بهينه س��ازي مصرف از محل صرفه جويي جايگزيني گاز 
با س��وخت مايع انجام داد كه بركات اجراي اين قانون س��بب توسعه 
چش��مگير گازرساني روس��تايي و شهري در كشور ش��ده و به منظور 
بهينه س��ازي مصرف، با عقد تفاهمنامه هايي از س��وي خطوط ريلي، 
بهينه سازي توليد بخاري هاي گازسوز، بهسازي موتورخانه ها و توسعه 
خطوط مترو با وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صمت و شهرداري تهران، 
متعهد به پرداخت هزينه هاي اجراي اين طرح ها مطابق با ارائه گزارش 
نتايج به  دست  آمده شد و بر همين اساس وزارت نفت تاكنون به تمامي 

تعهدات پرداختي خود مطابق قراردادهاي منعقده اقدام كرده است. 
نويسنده گزارش »جوان« اگر تصوري در خصوص به »كما رفتن« طرح هاي 
بهينه س��ازي از جمله طرح بهب��ود عملكرد موتورخانه س��اختمان هاي 
مسكوني، توليد بخاري هاي با راندمان باال و برقي شدن چاه هاي كشاورزي 
دارد، بهتر اس��ت به وزارتخانه هاي مرتبط مراجعه و گزارش عملكرد اين 
بخش ها و اجراي تعهدات وزارت نفت در ازاي گزارش نتايج به  دست  آمده 
را مطالبه كند تا اين گونه يك سويه وزارت نفت را مسئول »كم كاري ها« 
نداند. وزارت نفت تصريح مي كند كه تاكنون به تمامي تعهدات خود برابر 
مفاد تفاهمنامه ها و قراردادهاي بهينه سازي منعقده با ساير نهادها عمل 

كرده و كوچك ترين انحرافي نسبت به مسئوليت هاي خود ندارد. 
در عين ح��ال وزارت نفت تأكي��د دارد كه »بهينه س��ازي مصرف« و 
»كاهش شاخص شدت انرژي« تنها راه منطقي براي مديريت مصرف 
انرژي در كشور اس��ت، زيرا هر قدر توسعه در بخش باالدستي و توليد 
انرژي صورت پذيرد، چنانچه در بخش پايين دس��تي و مصرف اصول 
بهينه س��ازي با همكاري دستگاه ها و س��اير نهادهاي مسئول اجرايي 
نشود، خيلي زود قدرت ناش��ي از افزايش توليد انرژي از بين مي رود و 

نظام تأمين انرژي دچار مشكل مي شود. 
   توضيحات »جوان«

وزارت نفت طبق معمول، با تمسك به كلي گويي و فرار به جلوهايي كه 
طي ماه هاي اخير در بيانيه هايش موج مي زند، اين بار هم س��عي دارد 
اين نكته را القا كند كه ما هر چه توضيح مي دهيم، برخي  نمي خواهند 
بشنوند و ببينند، البته حق با اين نهاد اس��ت چراكه اصوالً توضيحات 
كلي، بخش گويي و متأس��فانه دروغگويي، موضوعي نيس��ت كه قابل 

پذيرش باشد. 
بارها نوشته ايم كه بيشتر جوابيه هاي وزارت نفت طي اين چند ماه اخير 
كه با تكذيب خبرها و گزارش ها همراه بوده، مدتي بعد تأييد ش��ده تا 
دوباره اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به گوشه اي فرار كند. با اين 

مقدمه كوتاه اشاره به چند نكته مهم در اين جوابيه ضروري است:
۱– ك��م كاري وزارت نفت در اجراي طرح هاي بهينه س��ازي به قدري 
واضح و مبرهن اس��ت كه اداره كل روابط عمومي اين وزارتخانه، حتي 
نمي تواند به چند عدد ساده اشاره كند و »جوان« را به آمار وزارت صمت 
حواله مي دهد. چنانچه وزارت نفت معتقد است در اين حوزه كم كاري 
نداشته، بهتر بود به جاي كلي گويي عملكرد خود را ارائه دهد؛ عملكردي 
كه بگويد چه برنامه ريزي ای صورت گرفته بود و وزارت نفت چند درصد 
از اين برنامه ريزي ها را محقق كرده است. اگر وزارت نفت معتقد است 
طرح هاي بهينه سازي به كما نرفته است، حتي جسارت انتشار عملكرد 
وحشتناك خود در اين باره را ندارد و در رسانه هاي خود، ترجيح مي دهد 

اخبار رنگ آميزي نرده هاي يك واحد بهره برداري را منتشر كند!
۲ –در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: قطع برق به دليل كمبود 
سوخت نبوده است، اين هم دروغي ديگر كه آدمي را به تعجب وا مي دارد. 
فقط يك نمونه براي آنكه بدانيم وزارت نفت چگونه از پاسخ دادن منطقي 
طفره مي رود كافي است. مديرعامل نيروگاه ري در تاريخ ۲۲ دي ماه در 
مصاحبه اي با تسنيم دليل قطع برق تهران را نرساندن سوخت به اين 
نيروگاه عنوان كرده است. بادرستاني در آن مصاحبه گفته بود، نيروگاه 
ري به تنهايي دو تا س��ه س��اعت برق پايتخت را مي تواند در شبانه روز 
تأمين كند، در حال حاضر تمامي واحدهاي نيروگاه ري به دليل قطع 
گاز، تعطيل هستند و هيچ گونه فعاليتي ندارند. اين يك مثال كوتاه براي 

آنكه بدانيم جوابيه وزارت نفت به دنبال چيست، كافي است!
۳ – اين نهاد براي آنكه بگويد در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي كم كار 
نبوده است به چند تفاهمنامه اشاره كرده و نوشته است كه به وظايف 
خود عمل كرده است. واضح و مبرهن است كه تفاهمنامه هيچ ارزش 
قانوني و ضمانت اجراي��ي ندارد و مي توان روزان��ه صدها تفاهمنامه با 
شركت هاي مختلف امضا كرد؛ مسئله اين است كه چند درصد از اين 
تفاهمنامه ها تبديل به قرارداد ش��ده و اجرايي شده است. براي درك 
بهتر اهمال بزرگ وزارت نفت، به بخشي از اظهارات رئيس هيئت مديره 
انجمن بهينه س��ازي مصرف انرژي نگاهي داشته باشيم متوجه عمق 
ماجرا مي شويم. آرش نجفي در تاريخ ۹ آبان به فارس گفته بود: شركت 
بهينه سازي مصرف انرژي به يك دكور تبديل ش��ده است. متأسفانه 
وزارت نفت آيين نامه ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد را به گونه اي تدوين 
كرد كه طرح هاي بهينه سازي انجام نشود. االن هم حياط خلوتي براي 
ياران وزير نفت اس��ت كه مثاًل مديراني را كه مي  خواهند با حقوق باال 
بازنشسته شوند چند ماه آخر خدمتشان به سمت مديرعاملي شركت 
بهينه س��ازي منصوب شده و بعد بازنشسته مي ش��وند. با توجه به اين 
اتفاقات به عقيده من وزير نفت با اراده قاطع براي بهينه نشدن مصرف 
انرژي تالش مي كند نه بهينه س��ازي مصرف انرژي. ش��ما بگوييد در 
هشت سال گذش��ته چه اتفاق واقعي در حوزه بهينه سازي مصرف رخ 
داده است؟ چقدر شدت مصرف انرژي را در كشور كاهش يافته است؟ 

آيا اصاًل كاهش داشته است؟
وي در بخش ديگري از اظهارات خود گفته است: ما به عنوان نماينده 
بخش خصوصي در چهار سال گذشته يك بار از طرف مديران عامل وقت 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت دعوت نشديم تا درباره طرح هاي 
موجود و نحوه تعامل با يكديگر براي انجام كارها گفت وگو كنيم. يك 
بار هم نتوانس��تيم با اينها مالقات داشته باش��يم. مگر ماده ۱۲ قانون 
نمي گويد بايد بخش خصوصي كار را پيش ببرد؟ پس چه اتفاقي افتاده 
است؟ خودشان با خودش��ان پروژه تعريف مي  كنند، گويا اين ماده۱۲ 
را براي خودش��ان خصوصي كردند، لذا واقعاً شركت ملي بهينه سازي 

كم كار ترين شركت صنعت نفت است.

عصبانیتروحانيازاصالحبودجه
 هفته گذشته رئيس جمهور با طرح نرخ دالر 15هزار تومانی، تالش كرد مجلس را از تک نرخی كردن ارز بودجه 

 در مبلغ 17هزارو500 تومان منصرف كند اما اين هفته صراحتاً تصميمات مجلس را برای اصالح اليحه بودجه 1400 به باد انتقاد گرفت 
مجلسی ها هم مجدداً خواستار رد كليات بودجه شدند

تنش ه�اي بودج�ه اي بين دول�ت و مجلس 
مجدداً ب�اال گرفت، اگ�ر چه تا پي�ش از اين 
رئيس جمه�ور دورا دور و به ش�كل تلويحي 
نس�بت به ش�يوه اص�الح بودج�ه 1400 در 
كميسيون تلفيق مجلس انتقاد مي كرد، اما 
روز گذش�ته صراحتًا تصميمات كميسيون 
تلفيق را زير س�ؤال برد .  در مقابل نيز برخي 
از نماين�دگان مجلس ش�وراي اس�المي با 
انتقاد از واكنش رئيس جمهور به تصميمات 
كميسيون تلفيق،  خواستار رد كليات بودجه 
1400 ش�دند. با اي�ن وجود به نظر مي رس�د 
تک نرخي ش�دن ارز بودجه به مبلغ17هزار 
و 500 توم�ان و تغيير ارق�ام منابع و مصارف 
و همچنين ش�يوه توزيع يارانه پيدا و پنهان 
محل اخت�الف بي�ن دولت و مجلس اس�ت. 
اليح��ه بودج��ه ۱۴00 از همان زمان��ي كه به 
مجلس ارائه ش��د، انتقادهاي فراواني را در پي 
داشت. برخي از نمايندگان با اش��اره به اينكه 
دولت چرا هزينه هايش را در بودجه س��ال آتي 
نسبت به بودجه س��ال جاري با رشد ۴6درصد 
به رقم 6۳7 هزار ميليارد تومان رسانده اس��ت، 
به اين موضوع اش��اره كردند ك��ه درآمدهاي 
پايدار دولت در بودجه س��ال آت��ي تنها رقمي 
در ح��دود ۳۲0 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
اين دست منابع تنها نيمي از هزينه هاي جاري 
دولت را پوش��ش مي دهد و الباقي هزينه هاي 
جاري از محل فروش دارايي هاي س��رمايه اي 
همانند صادرات نف��ت و فرآورده ها و همچنين 
اس��تقراض از محل ف��روش دارايي هاي مالي 
بايد تأمين ش��ود كه بدين ترتيب كسري تراز 
عمليات��ي دولت رقم��ي در ح��دود ۳۱۹ هزار 
ميليارد تومان است كه در صورت محقق نشدن 
درآمدهاي پيش بيني ش��ده مي تواند افزايش 

بيشتري نيز يابد. 
از سوي ديگر دولت پيش بيني كرده است از محل 
صادرات نفت و فرآورده ها ۲00ه��زار ميليارد 

تومان درآمد كس��ب كند كه مبناي محاسبات 
رقم فوق صادرات ۲ ميليون و ۳00هزار بش��كه 
نفت در روز در رقم هر بش��كه نفت ۴0 دالري 
با تس��عير ۱۱هزار و 500 تومان است. از سوي 
ديگر واگذاري دارايي هاي مالي نيز حدود ۳00 
ه��زار ميليارد تومان مي باش��د كه رقم بس��يار 

قابل مالحظه است. 
   مسائل مجلس با اليحه بودجه

حال مجلس بر اين باور اس��ت كه ب��ا توجه به 
تحريم ها ام��كان دارد صادرات نفت در س��ال 
آتي مناب��ع مورد انتظار دول��ت را محقق نكند، 
از س��وي ديگر دولت حداقل بدهي ۱۲ميليارد 
دالري ارزي به صندوق توسعه ملي دارد كه اگر 
سال آتي بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز 
صادرات نفت داشته باشد، تكاليف بيشتري براي 
بازپرداخت بدهي هاي خود به صندوق توسعه 
ملي و همچنين افزايش س��هم صندوق توسعه 
ملي از درآمدهاي نفتي سال آتي طبق دستور 
برنامه ششم توسعه )سهم ۳۴ درصدي صندوق 

توسعه از درآمدهاي صادرات نفت( دارد. 
موارد فوق موجب ش��ده مجلس در كنار انتقاد 
به رش��د هزينه هاي قابل مالحظه جاري دولت 
در بودج��ه س��ال ۱۴00 با بي��ش برآوردهاي 
منابع ناش��ي از فروش دارايي هاي سرمايه اي و 
مالي مسئله داشته باشد. گفتني است مجموع 
درآمدهاي فروش دارايي سرمايه اي و مالي در 
بودجه س��ال آتي رقمي در ح��دود 500 هزار 

ميليارد تومان است. 
   ناراحتی دولت از تک نرخی شدن ارز

يكي از راهكارهاي مجلس براي اصالح بودجه 
س��ال آتي تك نرخي ك��ردن ارز بودجه در نرخ 
۱7ه��زار و 500 تومان اس��ت، اما اين موضوع 
نافي اين مقوله نيست كه دولت به واردات دارو 
و كاالهاي اساس��ي در حمايت از اقشار ضعيف 
جامعه يارانه ريالي نده��د. با اين حال دولت در 
بودجه سال آتي رقم ارز كاالهاي اساسي و دارو را 

۴هزارو۲00 تومان، ارز صادرات نفت و فرآورده ها 
را ۱۱هزار و 500 تومان و ارز شركت ها را ۱7 هزار 
و 500 تومان در نظر گرفته بود و به نظر مي رسد 
دولت به طرق مختل��ف تالش كرد با تك نرخي 
شدن ارز بودجه مخالفت كند. كما اينكه هفته 
قبل رئيس جمه��ور در كمال تعجب گفت: نرخ 
ارز ۲5 هزار توم��ان بازار آزاد واقعي نيس��ت و 
اگر دسترس��ي به منابع ارزي مسدود داشتيم، 
دالر بايد ۱5 هزار تومان ب��ود. اين اظهارات در 
عمل اين پي��ام را به كميس��يون تلفيق مي داد 
كه تك نرخي كردن ارز در رقم ۱7 هزار و 500 

تومان تصميم صحيحي نيست. 
اين س��خنان در حالي مطرح مي شود كه گويا 
دولت صاحب ارزهاي مسدود شده در بانك هاي 
خارجي نيست و پيش از اين دولت اين ارزها را 
به بانك مركزي فروخته است؛ چراكه پايه پولي 
هم اكنون از مرز ۴00 هزار ميليارد تومان عبور 
كرده اس��ت. در اين ميان برخي از كارشناسان 
اقتص��ادي در مواجه��ه با اش��خاصي كه وعده 
كاهش ن��رخ ارز در بازار داخلي را به پش��توانه 
آزاد س��ازي درآمدهاي ارزي مي دهند، به بانك 
مركزي توصيه مي كنند كه دارايي هاي ارزي در 
بانك هاي خارجي را در صورت آزاد سازي، صرف 
واردات كاالهاي سرمايه اي كند تا به واسطه اين 
تصميم توليد در داخل كش��ور تقويت شود. در 
همين راستا نيز رئيس كل بانك مركزي گفت: 
اغلب دارايي هاي مسدودي در بانك هاي خارجي 

متعلق به بانك مركزي است. 
   روحان�ي: نماين�دگان ف�روش نفت را 

كاهش و درآمد را افزايش دادند 
رئيس جمهور در جلس��ه هيئت دولت با اشاره 
مجدد بر اهميت اليحه بودجه اظهار داش��ت: 
اليحه بودجه، يك اليحه بسيار مهم است، علت 
اينكه هر هفته بر آن تأكيد مي كنم، اين اس��ت 
كه بودجه براي زندگي مردم، اقتصاد كش��ور، 
توليد، صنعت، صادرات، واردات و معيشت مردم 

در يك سال آينده بسيار مهم است. بودجه برنامه 
يكساله كشور را تنظيم مي كند؛ از همين جهت 
در اليح��ه بودجه جاي ادبي��ات غيراقتصادي، 

غيركارشناسي و اتهامات نيست. 
وي افزود: من ۲7 س��ال اس��ت ك��ه در بودجه 
هستم و براي اولين بار امسال ادبياتي را مي بينم 
كه ناپسند است. به مدت ۲0 سال نماينده بودم 
و بودجه را بررسي مي كرديم و اكنون هفت سال 
است كه در دولت هستم، اما اين اولين بار است 

كه اين ادبيات عجيب را مي بينم. 
وي ادامه داد: ما امسال فروش نفت را در بودجه 
۲ ميلي��ون و ۳00 هزار بش��كه ديديم؛ چراكه 
مي خواستيم به دنيا پيام بدهيم »تحريم و فشار 
حداكثري« شكس��ت خورد. به م��ا مي گويند 
»مي تواني اين عدد را بفروش��ي؟«، آقا ما داريم 
پيام مي دهيم ب��ه دنيا و مي خواهي��م بگوييم 
فشار حداكثري شكست خورد، شما هي تهديد 

مي كنيد!
روحاني در ادامه سخنان خود در جلسه هيئت 
دولت خطاب به مجلس��ي ها بيان داشت: شما 
مي گوييد س��هم نفت در بودجه كمتر باش��د، 
ش��ما كم كرديد؟ مي گويي��د ارزش پول ملي 
بيشتر باشد، شما بيشتر كرديد؟ اينها را مردم 
مي بينن��د و آنها بايد قضاوت كنن��د. ما گفتيم 
كه ۲ ميليون و ۳00 هزار بش��كه مي فروشيم و 
درآمد حاصل از آن مي شود ۱۹۹هزار ميليارد 
تومان، نماين��دگان در مجلس اين ع��دد را از 
۲ ميليون و ۳00 هزار بش��كه ب��ه يك ميليون 
و 500 ه��زار بش��كه كاهش دادند، ام��ا درآمد 
از ۱۹۹ هزار ميليارد ش��د ۲۳0ه��زار ميليارد؛ 
عجب چش��م بندي عجيبي اتفاق افتاد. ش��ما 
وابس��تگي بودجه به نفت را ۳۱ ه��زار ميليارد 
تومان بيشتر كرديد و اين را هركسي كه چهار 
عمل اصلي رياض��ي را بلد باش��د، مي تواند به 

راحتي متوجه شود. 
وي ادام��ه داد: ن��رخ مبن��اي ارز ب��راي تأمين 
كااله��اي اساس��ي را از ۱۱ه��زارو500 تومان 
برديد روي ۱7هزارو500 تومان و بعد مي گوييد 
ما ارزش پول ملي را كم نكرديم و تقويت كرديم، 
پس اين كاهش 6ه��زار توماني ارزش پول ملي 
چيست؟ اين دم خروس است كه در مقابل قسم 
حضرت عباس بيرون مي زند. در قضيه كاالهاي 
اساس��ي و دارو ما يك حرف مهم زديم كه اين 
كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز ۴ه��زارو۲00 توماني 
باشد، امروز مي خواهيد تغيير بدهيد و چهار ماه 
بعد اجرا شود، اين چهار ماه تكليف زندگي مردم، 

سوءاستفاده و رانت چه مي شود.  
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز 
گذشته بعد از شنيدن س��خنان رئيس جمهور 
خواس��تار رد كليات بودجه ۱۴00 ش��دند، با 
اين حال با توجه به اينكه بودجه در سرنوشت 
اقتصادي ميليون ها ايراني نقش تعيين كننده اي 
دارد، به نظر مي رس��د دولت و مجل��س بايد از 
كارشناسان، اساتيد اقتصادي، جامعه پژوهشي 
و انديشكده ها و اش��خاص مطلع و با تجربه در 
حوزه اصالح بودج��ه عمومي و ش��ركت هاي 
دولتي براي اصالح بودجه دعوت به عمل آورند 
تا نظري��ات و راهكارهاي خ��ود را براي اصالح 
بودجه در اختيار اين بخش ها ق��رار دهند، در 
غير اين صورت به نظر مي رس��د تشديد ركود 
تورمي، خروجي عملياتي كردن اليحه بودجه 

۱۴00 باشد.

جزئیاتطرحوام۲۰۰میلیونيمسكنمجلس
عضو كميس�يون عم�ران مجلس با اش�اره ب�ه پرداخ�ت 150 تا 
۲00 ميلي�ون توم�ان وام كم بهره در قال�ب طرح جه�ش توليد و 
تأمين مس�كن گفت:  بازپرداخت اين تس�هيالت ۲0 س�اله است. 
صديف بدري در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه سود اين وام چه 
ميزان است، افزود: ميزان سود را دولت و شوراي پول و اعتبار تعيين مي كنند، 
اما در مجموع در طرح جهش توليد و تأمين مسكن، تسهيالت مانند مدل طرح 
مسكن مهر پرداخت خواهد شد، به عبارت ديگر سود تسهيالت طرح جهش 
توليد براي شهرهاي كوچك ۴ درصد، مراكز استان ها 7 درصد و تهران ۹ درصد 
خواهد بود. عضو كميس��يون عمران مجلس در ادامه با اش��اره به طرح ملي 
مسكن، تصريح كرد: در اين طرح وام بانكي با سود ۱8 درصد پرداخت مي شود 
و وزارت راه و شهرسازي هيچ كمكي به زيرساخت هاي پروژه هاي آن نمي كند، 
اين در حالي است كه در طرح جهش توليد و تأمين مسكن پيش بيني هاي الزم 

براي منابع مالي )تسهيالت كم بهره( ديده شده است. 
بدري توضي��ح داد: منابع مالي اجراي طرح جه��ش توليد از محل وصولي 
ماليات زمين و ام��الك، خط اعتب��اري 50 هزار ميليارد توماني مس��كن 
مهر، بدهي بانك مس��كن به بان��ك مركزي، وصولي مالي��ات بر خانه هاي 
خالي و عايدي سرمايه تأمين خواهد ش��د. وي با تأكيد بر اينكه با توجه به 
پيش بيني هاي صورت گرفته براي اجراي طرح جهش توليد مسكن، منابع 
مالي پايدار بدون اثر تورمي تأمين مي شود، اضافه كرد: در طرح مذكور براي 
مساكن حمايتي زمين به صورت رايگان تأمين مي شود و هزينه ساخت هر 
مترمربع ۳/5 ميليون تومان است، به  عنوان مثال ساخت يك واحد ۱00متري 
۳50 ميليون تومان تمام مي شود كه حدود ۱50 تا ۲00 ميليون تومان آن از 

طريق تسهيالت كم بهره با بازپرداخت ۲0 ساله تأمين مي شود. 
...................................................................................................................................

موافقتبااستعفايرئیسبورس
عضو ش�وراي عالي بورس از موافقت با اس�تعفاي رئيس سازمان 

بورس اوراق بهادار خبر داد. 
محسن عليزاده، عضو ناظر ش��وراي عالي بورس در گفت وگو با تسنيم 
با بيان اينكه در جلسه اخير شوراي عالي بورس استعفای قاليباف اصل 
پذيرفته شده است، گفت: بر اين اس��اس مقرر شد ظرف مدت ۱5روز 
جانشين يا سرپرست جديد سازمان بورس اوراق بهادار تعيين شود. وي 
همچنين در خصوص شايعات مطرح شده در خصوص استعفاي وزير 
اقتصاد بعد از جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت گفت: فعاًل چنين بحثي 

مطرح نشده است و وزير اقتصاد به فعاليت خود ادامه خواهد داد. 
...................................................................................................................................

خطقرمزتأمینبرق
ب�رق  تأمي�ن  اينك�ه  بي�ان  ب�ا  ب�رق  صنع�ت  س�خنگوي 
مش�تركان خانگ�ي و بيمارس�تان ها خ�ط قرم�ز ماس�ت، 
داد.  خب�ر  كش�ور  در  ب�رق  تأمي�ن  مطل�وب  وضعي�ت  از 
به گزارش تسنيم، مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق با 
اشاره به كاهش دماي كشور و هشدار سازمان هواشناسي اظهار كرد: 
با هماهنگي هاي خوبي كه با شركت ملي گاز و شركت پخش پااليش 
صورت گرفته، ما وضعيت نسبتاً مطلوبي براي تأمين برق در اين روزها 
داريم. وي اضافه كرد: الزم است هموطنان توصيه هايي كه ما به صورت 
اطالعيه از طريق پيامك به استحضار مشتركان رسانديم را جدي گرفته 

و در كاهش مصرف برق دقت الزم را داشته باشند. 
سخنگوي صنعت برق خاطرنش��ان كرد: با توجه به بارش برفي كه در 
برخي نقاط كشور پيش بيني شده به گروه هاي اجرايي دستور آماده باش 

داده شده است و استان هاي معين نيز براي كمك مشخص شده اند. 
وي گفت: برنامه ريزي كرده ايم براي مش��تركان خانگي و بيمارستان ها 
كه خط قرمز ما هستند، اعمال خاموش��ي نكنيم و تحقق اين شرايط را 
مي توانيم با صرفه جويي مردم به صورت قطعي قول بدهيم. رجبي مشهدي 
با درخواست كاهش مصرف از مشتركان يادآور شد: با توجه به اينكه طول 
دوره سرما زياد است، از مردم درخواس��ت مي كنيم در اين دوره ضمن 
انجام مراقبت هاي الزم، مديريت مصرف انرژي داشته باشند تا ان  شاءاهلل 

در تأمين سوخت نيروگاه ها هيچ مشكلي نداشته باشيم. 
...................................................................................................................................

بدهي۱۲میلیارددالريدولت
بهصندوقتوسعهملي

مسئوالن س�ازمان برنامه و بودجه مي گويند كه بدهي سررسيد 
ش�ده دولت به صندوق توس�عه ملي به 1۲ ميليارد دالر مي رسد، 
اما با توجه به ش�رايط خ�اص درآمدي دولت اين بدهي براس�اس 
پيش بيني ه�اي صورت گرفت�ه تا س�ال 1401 امهال ش�ده و فقط 
3هزار ميلي�ارد توم�ان آن در س�ال آين�ده پرداخت مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، مژگان خانلو، رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز 
منابع س��ازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه دولت بدهي ۱۲ ميليارد 
دالري خود به صندوق توس��عه مل��ي را تأييد كرده و م��ورد توجه دارد، 
يادآور شد: اين بدهي موضوع محرمانه و پنهاني نيست و حساب و كتاب 
مشخص است كه چقدر دولت بدهي دارد و چقدر بايد بازپرداخت شود. 
اين رقم ۱۲ ميليارد دالر از سوي ذي حساب ديوان محاسبات كه مسئوالن 

بررسي هاي حساب هاي صندوق است نيز مشخص و اعالم شده است. 
در جريان بررس��ي اليح��ه بودجه در كميس��يون تلفيق مجل��س در رابطه با 
درآمدهاي نفتي و س��هم پرداختي صندوق توس��عه ملي مقرر ش��د در سال 
آينده از فروش تا س��قف يك ميليون بش��كه نف��ت در روز 65/5درصد س��هم 
دول��ت، ۲0 درصد س��هم صندوق توس��عه مل��ي و ۱۴/5درصد س��هم وزارت 
نفت اس��ت، اما از يك ميليون بش��كه ت��ا س��قف ۱/5ميليون س��هم دولت از 
صندوق توس��عه ملي قطع ش��ده و ۴7/5درصد سهم دولت مي ش��ود كه بايد 
از مح��ل آن بازپرداخت بدهي به صندوق توس��عه پرداخت ش��ود، بنابراين از 
مازاد بر يك ميليون تا ۱/5ميليون بش��كه ۳8 درصد س��هم صندوق توس��عه 
 و ۱۴/5درصد س��هم وزارت نف��ت خواهد بود. ب��راي بي��ش از ۱/5ميليون تا 
۲/۳ميليون بشكه نفت هم برنامه تعيين شده است، به گونه اي كه از 800 هزار 
بشكه باقي مانده ۴7/5درصد سهم دولت مي شود كه بايد براي معيشت، سالمت 
و حمايت از توليد و طرح هاي تملك دارايي حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرد و 

مابقي نيز به صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت اختصاص پيدا مي كند. 
...................................................................................................................................

همهمنتظرريزشقیمتخودرو
خريد و ف�روش در بازار خ�ودرو در حال�ي دوباره قفل ش�ده كه 
مش�تريان منتظ�ر كاه�ش حب�اب قيمت ه�ا در اي�ن ب�ازار 
هس�تند، البت�ه عقب نش�يني ش�وراي رقاب�ت ب�راي گ�ران 
ك�ردن خ�ودرو ني�ز ب�ر اي�ن ب�ازار تأثيرگ�ذار خواه�د ب�ود. 
سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه فروش��ندگان خودرو در اين مورد به فارس 
گفت: با وجود افت قيمت ارز طي هفته هاي اخير، قيمت خودرو در بازار به آن 
اندازه افت نداشته است و به همين دليل بايد منتظر ريزش قيمت ها در اين 

بازار باشيم و بازار هنوز هم براي افت قيمت خودرو جا دارد. 
مؤتمني با بيان اينكه تأثير نرخ ارز بر بازار خودرو زياد است، گفت: در حال 
حاضر معامالت در بازار خودرو به صفر رس��يده و خري��داران منتظرند تا 
قيمت ها پايين تر بيايد، برخي فروشندگان نيز خودروها را با نرخ هاي باال 

عرضه مي كنند كه در نهايت معامله اي صورت نمي گيرد.  
مرتضي ميرمحمدي، يك فع��ال بازار خودرو نيز در اي��ن مورد گفت: روز 
سه ش��نبه ش��اهد افت ۴ هزار توماني قيمت ارز در ب��ازار بوديم و حاال هم 
مشتريان منتظرند قيمت ارز باز هم پايين تر بيايد و قيمت خودرو هم كاهش 
يابد، به همين دليل بازار فعاًل قفل است و معامله اي صورت نمي گيرد. به 
گفته وي، در حال حاضر تقاضاي كاذب در بازار خ��ودرو فروكش كرده و 
متقاضي براي س��رمايه گذاري در اين بازار وجود ن��دارد. فقط افرادي كه 

مصرف كننده واقعي هستند اقدام به خريد خودرو مي كنند.

گزارش هش�ت ماه�ه  اج�راي بودجه س�ال 
13۹۹ را دي�وان محاس�بات به مجل�س ارائه 
 كرد كه نشان مي دهد كمترين تحقق مالياتي
ب�ه ع�وارض خ�روج از كش�ور، خانه ه�ا و 
خودروهاي گرانقيمت اختص�اص يافته كه به 
ترتيب حدود ۶ درص�د و صفر درصد بوده اند.

به گزارش خانه ملت، بر اس��اس گ��زارش ديوان 
محاس��بات، مجموع درآمدهاي مالياتي هشت 
ماهه منتهي به آبان ماه ۹۹ نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته با رشد حدود ۳6/7 درصدي مواجه 
بوده كه در مجم��وع، به ط��ور ميانگين ۱0۱/7 
درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده است، اما 
اين رشد اس��مي، متوازن و در چارچوب عدالت 

ارزيابي نمي شود. 

 يافته هاي ديوان محاسبات نشان مي دهد در 
ش��رايطي كه ماليات هاي نقل و انتقال سهام 
و حقوق كاركن��ان بخش خصوص��ي با آمار 
كم سابقه  به ترتيب حدود 77۹ درصد و ۱6۳ 
درصد رشد تحقق مواجه بوده اند، اما كمترين 
تحقق ماليات��ي به عوارض خروج از كش��ور، 
خانه ها و خودروه��اي گرانقيمت اختصاص 
يافت��ه كه به ترتي��ب حدود 6درص��د و صفر 

درصد بوده اند!
بررسي هاي ديوان محاسبات نشان مي دهد، طي 
هشت ماه نخست س��ال جاري، مجموع درآمد 
حدود ۱0۱/5 درصد از درآمدهاي گمركي ريالي 
محقق شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد حدود ۱0 درصدي را نشان مي دهد. از 

سوي ديگر در حوزه  تراز بازرگاني، ميزان صادرات 
قطعي كاالهاي غيرنفتي طي هشت ماهه  منتهي 
به آبان ماه بالغ بر حدود 76 ميليون تن و از لحاظ 
ارزش��ي ح��دود ۲۱/۴ ميليارد دالر بوده اس��ت 
كه طي مدت مشابه سال گذش��ته، كاهش ۱۴ 
درصدي در وزن و كاهش ۲0 درصدي در ارزش 

دالري داشته است. 
همچنين ميزان واردات طي مدت مذكور با كاهش 
حدود يك درص��دي در وزن و ۱8/6درصدي در 
ارزش دالري در مقايسه با هشت ماهه ابتدايي سال 
۹8 روبه رو بوده اس��ت. از اين حيث، تراز بازرگاني 
كشور با كسري حدود ۱/7 ميليارد دالري مواجه 

است و تراز را منفي نشان مي دهد. 
طي هش��ت ماه ابتدايي س��ال جاري، بيشترين 

واردات از كش��ورهاي چين، امارات، تركيه، هند 
و آلمان ص��ورت گرفته كه ذرت دامي، گوش��ي 
تلفن همراه و ساير مخلوط هاي گندم، بيشترين 
سهم اقالم وارداتي را به خود اختصاص داده اند. 
بخش ديگري از گ��زارش ديوان محاس��بات به 
موضوع تخفيفات، معافيت ها و ترجيحات در سود 
بازرگاني كاالهاي وارداتي گمركي پرداخته است 
كه تا پايان آبان ماه حدود 6 هزار ميليارد تومان 

شده است. 
يافته هاي ديوان محاسبات نشان مي دهد تا تاريخ 
انتش��ار اين گزارش، بدهي هاي بخش خصوصي 
موضوع م��اده )7( قان��ون امور گمرك��ي حدود 
۲/۱هزار ميليارد تومان به دولت است كه نياز به 

وصول هرچه سريع تر حقوق دولت دارد.

ديوان محاسبات درباره اجراي بودجه ۹۹ گزارش داد

ماليات خانه ها و خودروهاي لوكس نزديك به صفر!
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دبي�ر كل اتحاديه بنك�داران م�واد غذايي گفت: بس�ياري از 
تجار اعالم آمادگ�ي كرده اند ك�ه مي توانند ب�ا ارز آزاد روغن 
وارد كش�ور كنن�د، ام�ا گم�رك اج�ازه واردات نمي ده�د. 
قاسمعلي حسني در گفت و گو با ايسنا، با بيان اينكه روغن همچنان 
در بازار با قيمت هاي باال خريد و فروش مي شود و روغن جامد نيز در 
بخش بنكداري بسيار كم است، گفت: بسياري از تجار اعالم كرده اند 
كه با بهره گيري از اعتبارات خود در بازارهاي جهاني و همچنين با ارز 
آزاد مي توانند اقدام به واردات روغن كنند، اما گمرك اجازه واردات 

روغن حتي در مناطق آزاد را هم نمي دهد. 
وي ادام��ه داد: اگر اج��ازه دهند كه روغ��ن با ارز آزاد وارد كش��ور 

ش��ود، قيمت آن در بازار داخلي كاهش مي يابد. در غير اين صورت 
بايد منتظر چندين توليد كننده باش��يم و بازار با نوس��اناتي همراه 
خواهد بود. دبير كل اتحاديه بنكداران موادغذايي در تشريح اينكه 
چگونه واردات با ارز آزاد منجر به كاه��ش قيمت ها در بازار داخلي 
مي ش��ود، گفت: در دنيا قيمت جهاني محصوالت با كاهش مواجه 
مي شود و اينگونه نيست كه همواره قيمت ها صعودي باشد. به طور 
مثال در آذر ماه كه ماه خريد انبوه اقالم در دنياست ميان كمپاني هاي 
توليدكننده براي فروش محصوالتش��ان رقابت صورت مي گيرد و 
برخي ش��ركت ها براي به دس��ت آوردن بازارهاي بيشتر دامپينگ 
مي كنند يا اينكه بسياري از آنها تخفيفاتي گاهي تا 50 درصد در نظر 

مي گيرند و براي تارگت زدن قيمت ها را كاهش مي دهند. همه اين 
موارد مي تواند منجر به خريدهاي خوبي شود. وي اضافه كرد: دولت 
نيز مي تواند به جاي تخصيص ارز ۴هزارو۲00توماني و رسيدن آن 
به دست عده اي خاص به مصرف كنندگان به صورت مستقيم براي 

خريد اقالم مورد نيازشان يارانه دهد. 
حس��ني در ادامه با بيان اينكه اگر ش��كر ب��ا ارز آزاد وارد كش��ور 
مي ش��د، قيمت آن ارزان تر بود و گرانفروشي نيز رخ نمي داد، اظهار 
كرد: در حال حاضر ش��كر با قيم��ت مصوب 6ه��زارو650 توماني 
همچنان در بازار با قيمت باال فروخته مي ش��ود و قيمت عمده آن 

براي بنكداري ها به ۱0هزار و۳00تومان رسيده است.

گمرك اجازه واردات روغن با ارز آزاد نمي دهد
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