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 سخنگوي كميسيون تلفيق:
 همه يارانه ها 

سال آينده تجميع مي شود 
س�خنگوي كميس�يون تلفيق اليحه بودجه س�ال ۱4۰۰ مجلس 
گفت: بر اس�اس مصوبه اين كميس�يون تمامي يارانه ها در س�ال 
آينده تجميع ش�ده و عالوه بر آن يك ردي�ف در تبصره ۱4 براي 
مددجوي�ان كميت�ه امداد و بهزيس�تي قرار داده ش�ده ت�ا براي 
پرداخ�ت ياران�ه و مس�تمري، از منابع پاي�دار برخوردار ش�ود. 
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1400 
مجلس در نشست خبري روز دوش��نبه)6 بهمن ماه( در تشريح 
مصوبات اين كميسيون با اشاره به تجميع يارانه ها در سال آينده 
گفت: بر اساس مصوبه اين كميسيون در سال آينده به 35 ميليون 
نفر به صورت ماهانه 183 هزار تومان، ب��ه 23 ميليون نفر ماهانه 
136 هزار تومان و به 20 ميليون نفر ه��م ماهانه 91 هزار تومان 

پرداخت خواهد شد. 
وي ادامه داد: همچنين براي 10 ميليون نفر از مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي كه در دل همان 35 ميليون نفر قرار دارند، مبلغ 19 هزار 
ميليارد تومان منابع در اختيار كميته امداد و بهزيستي براي پرداخت 
مستمري مددجويان قرار داده خواهد شد تا عالوه بر يارانه اين مستمري 

را هم به صورت ماهانه پرداخت كنند. 
زارع افزود: دولت در اليحه بودجه س��ال 1400 براي 10 ميليون نفر 
مددجوي كميته امداد و بهزيستي مبلغي حدود 7 هزار و 800 ميليارد 
تومان منابع قرار داده بود كه در كميسيون تلفيق بودجه اين عدد را به 
19 هزار ميليارد تومان رسانديم. همچنين 19 هزار ميليارد تومان را در 
رديف هاي كميته امداد و بهزيستي در بودجه قرار داديم تا در سال هاي 
آينده پايداري منابع براي پرداخت مستمري و يارانه مددجويان وجود 

داشته باشد. 
 سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1400 مجلس تصريح 
كرد: به كميته امداد و سازمان بهزيستي اجازه داده شد تا در سال آينده 
حدود 2 ميليون نفر مش��موالن دريافت يارانه را كه به نحوي از انحا از 
دريافت يارانه جا مانده اند، تحت پوشش خود قرار دهد و به آنها يارانه 

پرداخت كند. 
زارع گفت:2 هزار ميليارد تومان براي خريد تبلت، عينك، س��معك، 
تجهيز هنرستان ها و مدارس شبانه روزي در مناطق محروم در اختيار 

وزارت آموزش پرورش در سال آينده قرار خواهد گرفت. 
وي اظهار كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق بودجه، مبلغ 13 هزار 
و 400 ميليارد تومان براي كاهش فقر مطلق در سال 1400 در اختيار 

كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت. 
زارع ادامه داد: همچنين مبلغ 3 هزار و 200 ميليارد تومان براي 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي، 500 ميليارد تومان براي حمايت 
از زنان سرپرس��ت خانوار، 400 ميليارد تومان ب��راي حمايت از 
خانواده هاي زندانيان، 5 ه��زار و 600 ميليارد تومان براي حقوق 
و غذاي سربازان و 2 هزار و 70 ميليارد تومان براي بيمه باربران، 
خادمان مساجد و ديگر موارد مشخص در سال 1400 تخصيص 

داده شد. 
 سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1400 مجلس اظهار 
كرد: بر اساس مصوبه اين كميسيون، 22 هزار ميليارد تومان براي خريد 
گندم، 2 هزار و 950 ميليارد توم��ان براي يارانه نهاده ها، عوامل توليد 
و خريد تضميني محصوالت كش��اورزي، 5 هزار ميليارد تومان براي 
خريد يا ساخت مس��كن محرومان و رزمندگان معسر، 900 ميليارد 
تومان براي امور رفاهي و تغذيه دانشجويان، هزار و 70 ميليارد تومان 
براي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و همچنين 
4هزار و 90 ميليارد تومان براي بيمه تكميلي ايثارگران در سال آينده 

تخصيص يافت. 
زارع تصريح كرد: 267 هزار ميليارد تومان منابع درآمدي پيشنهادي 
دولت در تبصره 14 اليحه بودجه سال 1400 بود كه با توجه به منابع 
حاصله از حوزه هاي مختلف در بررسي هاي كميسيون تلفيق بودجه، 
اين عدد به حدود 430 هزار ميليارد تومان در بحث هدفمندي يارانه ها 

و تبصره 14 رسيد. 
البته حدود 79 هزار ميليارد تومان در قالب هاي مختلف به ويژه سهم 
14/5 درصد نفت و گاز پااليشگاه ها و پتروشيمي ها از عدد 430 هزار 

ميليارد تومان كسر شده است. 
...................................................................................................................................

معاون فني و امور گمركي اعالم كرد
 لزوم تسريع دستيابي توليدكنندگان

به مواد اوليه وارداتی
معاون فني و امور گمركي گمرك گفت: اگرچه در حال حاضر صاحبان 
كاال مي توانند با پرداخت هزينه هاي قانوني نسبت به ترخيص كاالي 
خود از گمرك اقدام كنند، اما به دليل وجود تفاوت ريالي ميان ارز 
ترجيحي و ارز نيمايي و احتمال عدم تخصيص ارز توس�ط دولت، 
اين موض�وع مي تواند ب�راي توليد كنندگان مشكل س�از ش�ود.

مهرداد جمال ارونقي روزگذش��ته در نشس��تي مش��ترك با جمعي 
از مديران ش��ركت هاي پيش��ران اقتصادي بخش خصوصي كش��ور 
ضمن بح��ث و تبادل نظر در خصوص مش��كالت موج��ود پيش روي 
توليدكنندگان از تالش و آمادگي كامل اين س��ازمان براي بررسي و 

تسهيل فرايندهاي گمركي مربوط به كارآفرينان خبر داد. 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در تش��ريح برخي موانع 
موجود بر س��ر ترخيص درصدي كاال از گمرك با اش��اره به لزوم 
صدور كدرهگيري از سوي بانك مركزي و تخصيص ارز ترجيحي 
4هزارو200توماني براي كاالهاي اساس��ي گفت: اگرچه در حال 
حاضر صاحب��ان كاال مي توانند ب��ا پرداخت هزينه ه��اي قانوني 
نس��بت به ترخيص كاالي خود از گمرك اقدام كنند اما به دليل 
وجود تفاوت ريالي مي��ان ارز ترجيح��ي و ارز نيمايي و احتمال 
عدم تخصيص ارز توس��ط دولت، اي��ن موض��وع مي تواند براي 

توليدكنندگان مشكل ساز شود.
...................................................................................................................................

اصالح حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي 
در بودجه ۱۴۰۰

ت�الش  از  كش�ور  بودج�ه  و  برنام�ه  س�ازمان  رئي�س 
حق�وق  متناسب س�ازي  رون�د  اص�الح  ب�راي  دول�ت 
بازنشس�تگان تأمي�ن اجتماع�ي در س�ال آين�ده خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 
با بيان اينكه متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري، 
صد در صد انجام شده است، گفت: مطلع شدم كه در مورد بازنشستگان 
تأمين اجتماعي، فقط 30 درصد اين موضوع انجام شده است. بنابراين 
هم با ارسال اليحه اي دو فوريتي به مجلس زمينه تقنيني آن را فراهم 
كرديم و هم مناب��ع مالي قابل مالحظه اي ب��راي آن در بودجه 1400 

درنظر گرفتيم. 
اين س��خنان نوبخت در حالي مطرح ش��د كه گروهي از بازنشستگان 
تأمين اجتماعي روز گذشته با حضور در مقابل سازمان برنامه و بودجه 
نس��بت به اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشس��تگان و تفاوت 
وضعيت خود با بازنشستگان ديگر صندوق هاي بازنشستگي اعتراضاتي 

را مطرح كردند. 
معاون رئيس جمهور گفت كه در بودجه سال آينده 3 هزار و 90ميليارد 
تومان ب��راي همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان اختص��اص داده 

شده است.

تعميق ركود در بازار مسكن  
براساس گزارش بانك مركزي تعداد مبادالت مسكن دي ماه شهر تهران به 4هزار مبادله هم نرسيد

در شهرتهران صدها هزار خانه خالي از سكنه 
وجود دارد، اما تعداد مبادالت ثبتي مس�كن 
شهر تهران در دي ماه سال جاري با 67 درصد 
كاهش نس�بت به مدت مشابه س�ال گذشته 
تنها 3هزار و 5۱5 فقره بوده است، كارشناسان 
اقتص�ادي معتقدن�د نمي توان ب�ر پايه چند 
هزار معامله مس�كن در ش�هر تهران، ارزش 
و تغيي�رات ن�رخ مس�كن را در گزارش هاي 
رسمي به تصوير كشيد، در همين راستا پيش 
از اين  وزارت راه و شهرس�ازي انعكاس نتايج 
اطالعات خام س�امانه ثب�ت معامالت امالك 
و مس�تغالت را گمراه كننده اعالم كرده بود. 
فروش مس��كن اين روزها كار س��اده اي نيست، 
زيرا بازار چنان از متقاضي خالي ش��ده است كه 
فروشندگان حتي به رغم ارائه تخفيف هاي قابل 

مالحظه باز هم مشتري پيدا نمي كنند. 
   بازارها در انتظار دالر ۱5هزار توماني 

حت��ي اش��خاصي هم ك��ه داراي ق��درت مالي 

مناس��ب جهت خريد مس��كن مصرفي هستند 
از زماني كه رئيس جمه��ور در 24دي ماه گفت 
نرخ دالر در ب��ازار آزاد بايد به 15ه��زار تومان 
نزول كند، خريد مس��كن را به آين��ده موكول 
كردند، البته گفته مي شود اين اظهار نظر خريد 
خودرو، موتور س��يكلت و لوازم خانگي را نيز با 
كاهش مواجه كرد. افزايش نرخ در بازار مسكن 
با كاهش مبادالت همراه ش��ده ام��ا حاال تعداد 
مبادالت تا حدي افت داشته است كه برخي از 
كارشناسان مي گويند بر اساس ميزان مبادالت 
كنوني نمي توان نرخ و تغيي��رات نرخ را در بازار 
مسكن تعيين كرد، به طور نمونه در شهر تهران 
حجم خانه هاي خالي از سكنه حدود 500واحد 
مسكوني عنوان مي شود در چنين شرايطي تعداد 
مبادالت مسكن ثبتي دي ماه شهر تهران حتي به 
4هزار مبادله نمي رسد. در همين راستا وزارت 
راه و شهرسازي نيز انعكاس اطالعات خام سامانه 
ثبت مب��ادالت امالك و مس��تغالت را مصداق 

اطالعات گمراه كننده عنوان داشته است، به نظر 
مي رس��د در كنار اين گزارش ها بايد توضيحات 
الزم جهت محدود بودن تع��داد مبادالت درج 

شود تا خواننده گزارش دچار اشتباه نشود. 
    گزارش بازار مسكن در دي ماه امسال 

بانك مركزي گزارش تحوالت بازار مس��كن 
شهر تهران در دي ماه س��ال جاري را منتشر 
كرد كه نشان مي دهد تعداد مبادالت مسكن 
تهران نسبت به دي س��ال گذشته 67 درصد 
كاهش يافته است. به عبارت ديگر در حالي كه 
تعداد معامالت مسكن شهر تهران در دي ماه 
 س��ال گذش��ته 10 هزار و 687 فقره بود، در 
دي ماه سال جاري به 3هزارو515 فقره معامله 

نزول يافته است. 
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، در دي ماه امس��ال 
3هزارو515 فقره معامله مسكن به ثبت رسيد كه 
نسبت به ماه گذشته )آذر 99( كه تعداد معامالت 
مسكن 2هزارو555 فقره بود، رشد 37/6درصدي 

و نسبت به مدت مشابه سال گذشته )دي ماه 98( 
كه تعداد معامالت مسكن 10 هزار و 687 فقره 

بود، كاهش 67/1درصدي داشته است. 
همچنين متوس��ط قيمت ه��ر مترمربع واحد 
مس��كوني در دي ماه امس��ال در ش��هر تهران 
27 ميليون و 386 ه��زار تومان بود كه نس��بت 
به آذرماه امس��ال با متوس��ط متري 26 ميليون 
و 905 ه��زار و 500 تومان رش��د 1/8درصدي 
داشته و نس��بت به دي ماه سال گذشته كه اين 
ش��اخص 13 ميليون و 809 ه��زار و 100 تومان 
در ه��ر مترمربع بود، افزاي��ش 98/3درصدي را 

نشان مي دهد. 
بر اس��اس گزارش بان��ك مرك��زي، واحدهاي 
مسكوني زير پنج سال ساخت در معامالت مسكن 
ماه گذشته بيشترين تعداد معامله هاي مسكن را 

با 39 درصد به خود اختصاص داده اند. 
از سوي ديگر، بيشترين تعداد معامالت مسكن 
در ميان مناطق 22 گانه شهر تهران به منطقه 5 با 
397 فقره و سهم 11/3درصدي اختصاص داشت. 
در رتبه هاي بعدي مناطق 4 و 2 تهران با سهم هاي 

به ترتيب 8/9و 7/7 درصدي قرار دارد. 
بر اساس برآوردها، حدود 70 درصد معامالت شهر 
تهران در دي ماه امسال به 10 منطقه يك، 2، 4، 5، 

7، 8، 10، 11، 14 و 15 اختصاص داشت. 
گران ترين منطقه تهران طبق س��ال هاي اخير 
ب��ه منطقه يك با متوس��ط قيم��ت 60 ميليون 
و 34 ه��زار توم��ان در هر مترمرب��ع اختصاص 
داشت و در رتبه دوم منطقه3 با ميانگين قيمت 
متري 52 ميليون و 96 هزار تومان و منطقه2 با 
ميانگين قيمت متري حدود 45 ميليون تومان 

اختصاص دارد. 
ارزان ترين مناطق تهران نيز منطقه 18 با متوسط 
متري 12 ميليون و 152 هزار تومان، منطقه 20 
با ميانگين متري 12 ميليون و 536 هزار تومان و 
منطقه 19 با متوسط متري 13 ميليون و 48 هزار 

تومان هستند. 
تعداد مبادالت مس��كن در ش��هر تهران آنقدر 
افت داشته اس��ت كه ب��ه اعتقاد كارشناس��ان 
اقتصادي اگر دالر 15هزار توماني مورد اش��اره 
رئيس جمهور محقق شود نرخ مسكن، خودرو، 
لوازم خانگي و كاالهاي وارداتي نيز نزول مي يابد، 
آن وقت شايد به واس��طه كاهش نرخ در بازارها 
تقاضا در بازارها تقويت شود و شاهد بهبود ميزان 

مبادالت باشيم.

 حداقل مزد 
به حداقل خط فقر نمي رسد 

با وج�ود  اينك�ه خط فق�ر ماهان�ه بي�ن 7 ت�ا ۱۰ ميلي�ون تومان 
اع�الم شده اس�ت، حداقل دس�تمزد ب�ه 3ميلي�ون توم�ان در 
ماه هم نمي رس�د، در چنين ش�رايطي به نظر مي رس�د س�رعت 
رش�د هزينه ها به ش�كلي اس�ت كه حداق�ل دس�تمزد هيچگاه 
به خ�ط فق�ر نخواهد رس�يد. ب�ا اين ح�ال ب�ا نزديك ش�دن به 
هفته ه�اي پاياني س�ال كميته دس�تمزد ش�وراي اس�المي كار 
مجدداً هزينه هاي س�بد معيش�ت كارگ�ران را بررس�ي مي كند. 
رئيس كميته دستمزد ش��وراي اس��المي كار با بيان اينكه امروز جلسه 
كميته مزد در وزارت كار برگزار مي شود، گفت: كميته هاي مزد كارگري 
مطابق تورم اعالمي مركز آمار، درباره س��بد معيش��ت كارگران بحث و 

بررسي خواهند كرد. 
فرامرز توفيقي، رئيس كميته دستمزد شوراي اسالمي كار در گفت وگو با 
خبرگزاري تسنيم، از برگزاري سومين جلسه كميته دستمزد در سال 99 
براي بررسي هزينه معيشت سبد خانوار كارگري درسال 1400 خبر داد 
و گفت: اين كميته ذيل شوراي عالي كار تشكيل مي شود كه وظيفه آن 

تعيين سبد معيشت خانوار كارگري است. 
اين فعال كارگري با اش��اره به اينكه مركز آمار ايران نرخ تورم ساالنه 
در پايان دي ماه امس��ال را 32/5درصد اعالم كرده است، گفت: نرخ 
تورم نقطه به نقطه يعني دي ماه، امس��ال نسبت به دي سال گذشته 

48  درصد است. 
دراين جلس��ه نيز كميته هاي دس��تمزد كارگري در مورد تورم اعالم 
شده دي ماه، سبد معيشت كارگران در سال جاري را اعالم مي كنند و 
درباره سبد معيشت كارگران براي سال 1400 بحث و بررسي صورت 
مي گيرد. وي اشاره كرد: عليرضا عسگري، معاون مشاركت هاي مردمي 
كميته امداد اعالم كرده است كه در مركز رصد ماهانه در هزارو800 
نقطه نمونه برداري كرده اند و خط فقر غذايي به ازاي هر نفر670 هزار 

تومان اعالم شده است. 
 توفيقي گفت: اگر اين رقم را در 3/3نفر ك��ه تعداد افراد يك خانواده 
متوسط است، ضرب كنيم رقم 2ميليون و 211 هزار تومان مي شود 
مقدار مواد غذايي خط فقر. اگر اين رقم را در ضريب تأثير مواد غذايي 
در سبد معيش��ت30/95درصد لحاظ كنيم، خط فقر اعالمي حدود 
7ميليون و 143 هزار و 780 تومان مي ش��ود. با اين چنين رقمي آيا 
مي ت��وان كمتر از اين اظهار نظر رس��مي براي خانوار كارگري س��بد 

معيشت تعريف كرد.  
...................................................................................................................................

كره جنوبي برای پرداخت بدهي قول داده 
اما اقدامی نكرده است

رئي�س ات�اق مش�ترك بازرگان�ي اي�ران و كره جنوب�ي گف�ت: 
مذاكرات ب�راي پرداخ�ت بدهي س�ئول به ته�ران ادام�ه دارد، 
ام�ا اق�دام عمل�ي در اي�ن زمين�ه ص�ورت نگرفته اس�ت. 
حسين تنهايي اظهار داش��ت: در حال حاضر مذاكرات براي پرداخت 
بدهي كره جنوبي به ايران جريان دارد و قول هايي نيز براي پرداخت آن 

داده شده است، اما تاكنون در عمل هيچ كاري انجام نشده است. 
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي در خصوص دريافت 
برخي كاالها از اين كش��ور نيز تصريح كرد: موض��وع تهاتر از مدت ها 
پيش مطرح شده بود و اكنون نيز اقالم با اولويت دارو و مواد غذايي به 

كره جنوبي اعالم شده است. 
وي با بي��ان اينك��ه كاالي غي��ر تحريمي، م��واد اولي��ه و تجهيزات 
كارخانجات از ديگ��ر كاالهاي اعالم شده اس��ت، خاطر نش��ان كرد: 
اميدوار هس��تيم به زودي مذاكرات به نتيجه مطلوب برسد. بر اساس 
اعالم خبرگزاري يونهاپ، مجموع بدهي كره جنوبي به ايران 9 ميليارد 

و 200 ميليون دالر است. 
...................................................................................................................................

 احتمال قطعي برق
در مناطق شمالي كشور

شركت توانير در قالب اطالعيه از احتمال بروز خاموشي در برخي 
از مناطق خبر داد. 

به گزارش فارس، مشروح اين اطالعيه به ش��رح زير است: با توجه به 
افزايش شديد مصرف گاز و برق در بخش خانگي و تجاري و محدوديت 
در تأمين س��وخت نيروگاه ها، احتم��ال بروز خاموش��ي در برخي از 
مناطق به ويژه مناطق شمالي و سردسير كشور وجود دارد، بنابراين از 
هموطنان عزيز درخواست مي ش��ود با كاهش 10 درصدی در مصرف 
گاز و برق، صنعت ب��رق را در تأمين برق مطمئ��ن و پايدار تمام نقاط 

كشور ياري كنند. 
...................................................................................................................................

قيمت سكه دوباره صعودی شد
اگر چه انتظار ب�راي كاهش ن�رخ ارز در بازار داخل�ي وجود دارد 
و به اين منظور نرخ طال و س�كه بايد نزولي باش�د، اما نرخ س�كه 
تمام بهار آزادي ط�رح جديد روندي صع�ودي را در پيش گرفت، 
به طوري كه روز گذش�ته به ۱۰ ميليون و 7۰۰ هزار تومان رس�يد. 
اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه قب�ل از انتخاب�ات رياس�ت جمهوري 
امري�كا ن�رخ س�كه در كان�ال ۱6ميلي�ون توم�ان قرار داش�ت. 
به گزارش مهر، قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد، 
امروز دوش��نبه 6 بهمن 1399 در بازار آزاد تهران ب��ه 10 ميليون و 

700هزار تومان رسيد. 
قيمت ه��ر قطع��ه س��كه تم��ام به��ار آزادي ط��رح قديم 10 
ميليون و 500ه��زار توم��ان، نيم س��كه 5 ميلي��ون و 800 هزار 
تومان، ربع س��كه3 ميليون و 800 هزار تومان و سكه يك گرمي 
2ميليون و 250 هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
هزارو853 دالر و 65 سنت و هر گرم طالي 18 عيار يك ميليون 

و 68 هزار و 835 تومان است. 
ورود نقدينگي سرگردان به بازار طال و سكه يكي از داليل رشد نرخ طال 
به رغم انتظار براي كاهش نرخ ارز عنوان مي شود. گفتني است پيش از 
اين در آستانه انتخابات رياست جمهوري امريكا سكه در سقف قيمتي 

16ميليون و 300 هزار تومان قرار گرفته بود.

به گفته معاون وزير نفت با كمك پااليش�گاه 
س�تاره خلي�ج ف�ارس، اي�ران در س�ال 97 
از واردات بنزي�ن بي ني�از و در ش�هريور 
س�ال 98 ب�ه عن�وان صادركنن�ده بنزين به 
كشورهاي همسايه ش�ناخته ش�د. با توجه 
به اين س�خنان جا دارد دولت به جاي تمركز 
روي ف�روش نفت خ�ام و م�واد معدني روي 
ف�رآوري و پااليش اي�ن كاالها جه�ت ايجاد 
ارزش اف�زوده تمركز كند، كم�ا اينكه ميزان 
صرفه جويي ناش�ي از خودكفايي كش�ور در 
توليد بنزين 8 ميليارد دالر ارزيابي شده است. 
پااليشگاه ستاره خليج فارس با همت و توان 
مهندسان داخلي ساخته ش��د و به رغم آنكه 
برخ��ي از ديدگاه هاي حاك��م در وزارت نفت 
اعتقادي به پااليشگاه سازي در كشور نداشت 
و صرفاً بر اين باور بود كه ايران به عنوان يك 
كش��ور نفتي بايد نفت خام صادر كند، امروز 
اشخاصي كه اعتقادي به پااليشگاه سازي در 
كشور نداشتند با توسل به همين پااليشگاه ها 
توانستند تحريم هاي ظالمانه امريكا را پشت 
س��ر بگذارند و از مواه��ب ارزي صرفه جويي 
ناش��ي از واردات بنزين هزينه ه��اي دولت را 

پوشش دهند. 
در همين رابطه معاون وزير نف��ت گفت: اگر در 
توليد بنزين خودكفا نمي شديم، روزي 20 ميليون 
دالر، ماهانه 600 ميليون دالر و در سال 8 ميليارد 
دالر ارز از كشور براي واردات بنزين خارج مي شد، 
اين در حالي است كه در سال گذشته كل واردات 

كاالهاي اساسي ايران 10 ميليارد دالر بود. 

عليرضا صادق آبادي، مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در س��ال 96 مجموع 
توليد بنزين كشور 59 ميليون ليتر بود و در اين 
سال، پااليشگاه س��تاره خليج فارس، 3 ميليون 

ليتر بنزين در روز توليد مي كرد. 
وي افزود: در سال 98 متوسط توليد بنزين كشور 
به 107 ميلي��ون ليتر در روز رس��يد كه نيازمند 

120 ميليون ليتر ظرفيت عملياتي است. 
معاون وزير نفت ب��ا بيان اينكه »از س��ال 96 تا 
98 كه به اين عملكرد رس��يديم شرايط تحريم 
حكمفرما بود و اين جهش توليد با اتكا به نيروهاي 
بومي پااليش و پخش و توان داخلي اتفاق افتاد«، 
گفت: ايران در س��ال 96 حدود 17 ميليون ليتر 
بنزين در روز واردات داش��ت و اگر اقدامي براي 
خودكفايي انجام نمي شد،  در سال 98 واردات به 

40 ميليون ليتر در روز مي رسيد. 
وي ادامه داد: با بهره برداري از پااليشگاه ستاره 
خليج فارس، ايران در سال  97 از واردات بنزين 
بي نياز ش��د و در ش��هريور س��ال 98 به عنوان 
صادركننده بنزين به كشورهاي همسايه مطرح 

شديم. 
مديرعام��ل ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه »اكنون پااليش و 
پخش بزرگترين توليد كننده و صادركننده بنزين 
خاورميانه اس��ت و بنزين خود را به افغانستان، 
پاكستان، ارمنستان، جمهوري آذربايجان و اقليم 
كردستان عراق به طور مستقيم صادر مي كند«، 
گفت: يكي از داليلي كه كم��ك كرد بتوانيم در 

اين بازارها حضور داشته  باش��يم اين اس��ت كه 
كااليي عرضه كرديم كه رقباي ما قدرت رقابت 
نداشته باش��ند. اكنون از لحاظ كيفيت بنزيني 
كه در كش��ور توزيع مي ش��ود و صادر مي كنيم 
جزو بهترين بنزين هايي اس��ت ك��ه در منطقه 

توليد مي شود. 
وي افزود: ما عرضه ه��ا را از طريق بورس انرژي 
انجام دادي��م و اكن��ون در اين زمين��ه بيش از 
120 شركت فعاليت مي كنند، اين در حالي است 
كه اگر بس��تر بورس انرژي وجود نداش��ت، اين 
تعداد شركت فعاليت نمي كردند و اين حجم از 

فروش در كشورهاي همسايه اتفاق نمي افتاد. 
معاون وزير نفت تصريح ك��رد: زماني كه كااليي 
در بورس انرژي عرضه مي شود، فرصت برابر تجار 
داخلي و تج��ار خارجي منطقه متوجه آن ش��ده 
و به قيمت واقعي به فروش مي رس��د؛ همچنين 
فرصت هاي برابر ايجاد مي شود و همين فرصت هاي 

برابر باعث رشد شركت ها خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: همين رش��د باعث رقابت ش��د 
تا با وجود ش��ديدترين تحريم ها ب��ه بزرگترين 
صادركنن��ده بنزي��ن در منطقه تبديل ش��ويم. 
معتقدم اگر بستر بورس انرژي وجود نداشت به 

اين حجم از فروش نمي رسيديم. 
مديرعام��ل ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اينكه »هيچ كس 
باور نمي كرد ايران بتواند پااليشگاه ستاره خليج 
فارس را با توان داخلي به توليد برساند تا آنجا كه در 
تمام گزارش هايي كه در دنيا مخابره می شد ايران 
را وارد كننده بنزين مي دانستند«، گفت: ظرفيت 

اول اين پااليشگاه 360 هزار بشكه در روز بود؛ اين 
به معناي ظرفيت عملكردي 320 هزار بشكه اي 
بود، ام��ا اكنون پااليش��گاه س��تاره خليج فارس 
روزانه 420 هزار بش��كه خوراك دريافت مي كند 
و 48 ميليون ليتر نيز بنزين توليدي دارد كه اين 
نشان مي دهد فاز 4 پااليشگاه ستاره خليج فارس 
عماًل با اقدامات��ي نرم اف��زاري و 90 ميليون يورو 

سرمايه گذاري در مدار توليد است. 
وي ادام��ه داد: در س��ال های 97 و 98 جه��ش 
قيمت ارز در كشور آغاز شد، در همان سال حتي 
قيمت ارز به 19 هزار تومان رسيد و اگر ايران به 
خودكفايي در توليد بنزين نرسيده  بود، بايد روزانه 
40 ميليون ليتر بنزين وارد مي كرد كه با در نظر 
گرفتن قيمت 50 س��نت براي ه��ر ليتر بنزين، 
روزي 20 ميليون دالر، ماهانه 600 ميليون دالر 
و در سال 8 ميليارد دالر ارز از كشور براي واردات 
بنزين خارج مي ش��د. اين در حالي است كه در 
آن س��ال ها كل واردات كاالهاي اساس��ي ايران 

10 ميليارد دالر بود. 
معاون وزي��ر نفت با بي��ان اينكه »اگ��ر با همه 
محدوديت ها به تقاضا براي ارز در كشور، بنزين 
را نيز اضافه مي كرديم قيمت ارز بس��يار باالتر 
مي رفت«، گفت: تأثيرهاي جانبي پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس بيش��تر از تأثير مس��تقيم 
بود، زيرا جل��وي تورم و افزايش بيش��تر قيمت 
مسكن و خودرو را در كشور گرفت. اهميت اين 
پااليشگاه آنچنان زياد اس��ت كه به تعبير رهبر 
معظم انقالب، ستاره خليج فارس تيري بر قلب 

دشمن بود.

صرفه جويي 8 ميليارد دالري با پااليشگاه ستاره خليج فارس

مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس گفت: 
طي هماهنگي ای كه با دادگستري استان تهران و 
دادس�تاني شهرس�تان پرديس انجام شده  است 
واحدهاي مس�كن مهر كه مالكان آنه�ا از تحويل 
آن خودداري مي كنن�د، مطابق قان�ون ماليات بر 
خانه هاي خالي مشمول جرايم مالياتي خواهند شد. 
س��يد مهدي هدايت در گف��ت و گو با ايس��نا اظهار 
كرد: ديروز جلس��ه اي با ديزجي، مع��اون اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم دادگستري تهران و آقاجري 
دادستان شهرس��تان پرديس داشتيم كه تصميماتي 
درباره تعيين تكليف بلوك ها، صدور اسناد و ماليات بر 

واحدهاي خالي از سكنه اتخاذ شد. 
وي اف��زود: تا روزه��اي آينده اساس��نامه بلوك هاي 

ساختماني به تمام س��اكنان ابالغ مي شود تا هيئت 
مديره بلوك ها مشخص شود و با همكاري دادستاني 
پرديس از اين پس مشكالت بلوك ها به حداقل برسد. 
مدير عامل شركت عمران پرديس گفت: موضوع دوم 
اينكه قرار ش��د در روند اخذ پايان كار و صدور اسناد 

واحدهاي مسكن مهر تسريع شود. 
هدايت با اش��اره ب��ه اصالحي��ه تبص��ره 2 قانون 
ماليات هاي مستقيم موسوم به ماليات بر خانه هاي 
خالي مصوب مجلس شوراي اسالمي گفت: در جلسه 
با مسئوالن دادگستري و دادستاني همچنين مقرر 
شد واحدهايي كه مالكان آنها از تحويل آن خودداري 
مي كنند، مطابق قان��ون ماليات بر خانه هاي خالي، 

مشمول ماليات شوند. 

 آپارتمان هاي خالي مسكن مهر هم 
مشمول ماليات مي شود

ب�راي محاس�به حداقل عي�دي باي�د دس�تمزد روزان�ه مصوب 
امس�ال را در 6۰ روز ض�رب كني�م. با توج�ه به اينكه دس�تمزد 
روزان�ه 63 ه�زار و 68۰ توم�ان اس�ت، حداق�ل عي�دي اي ك�ه 
باي�د پرداخ�ت ش�ود 3 ميلي�ون و 8۲۰ ه�زار توم�ان اس�ت. 
به گزارش فارس، بر اس��اس ماده واحده قانون كار كه در پايان شهريور سال 
1370 اصالح شد، تمام كارگاه هاي مش��مول قانون كار مكلفند به هر يك از 
كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد، به عنوان عيدي 
و پاداش بپردازند. براي محاس��به حداقل عيدي بايد دستمزد روزانه مصوب 
امسال را در 60 روز ضرب كنيم. با توجه به اينكه دستمزد روزانه 63 هزار و 680 
تومان است، حداقل عيدي كه بايد پرداخت شود 3 ميليون و 820 هزار تومان 
است. در ماده واحده قانون كار آمده اس��ت كه مبلغ پرداخت عيدي كاركنان 
نبايد از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز كند. بر اين اساس حداكثر عيدي كه 

كارگران دريافت مي كنند هم 5 ميليون و 731 هزار تومان است.

 عيدي امسال كارگران
 بين 3/8 تا 5/7 ميليون تومان

  خبر

  گزارش  یک 

خسرو پرخيده  /    مهر
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