
شركت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد تكميل عمليات ساختمانى پستهاى بهشهرو محمودآباد وتوسعه دوفيدر63 كيلوولت 
پست بهشهر شامل طراحي، تأمين تجهيزات،  نصب، تست و راه اندازي بصورت پيمان EPC را برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات 
و اطالعات و جـزئيات مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايد كه مـراحل بـرگزاري مناقصه از دريافت 
 اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت از طـريق درگاه سامـانه تـداركات الكترونيكي دولت «ستاد» به آدرس
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است منـاقصه گران در صورت عـدم عضويت قبلي، مـراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
شرايط مناقصه:

1. ارائه گواهي نامه صالحيت پيمانكاري معتبر EPC از سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بردارا بودن ظرفيت خالى آماده بكار.
2.  ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و اموراجتماعي در زمان بازگشايي پاكات الزامي ميباشد.

3. مدت زمان انجام 12ماه ميباشد.
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 6/598/166/280 ريال معادل شش ميليارد و پانصدو نودو هشت ميليون و صدو شصت وشش 
هزارو دويست و هشتاد ريال ميباشد كه بايد بصورت ضمانتنامه بانكى، فيش واريزي و يا يكي از موارد مندرج در تصويب نامه 

شماره 123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 هيأت وزيران (برابر شرح مندرج در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
روز                 لغايت   1399/11 مورخ 08/  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  ميگردد  دعوت  واجد  شرايط  شركتهاي  از 
يكشنبه مورخ 1399/11/12 به درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت « ستاد » به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه و پس 

از اخذ كپي از كليه مدارك و شرايط اسناد مناقصه، آنها را ممهور به مهر و امضاء نموده و بهمراه پيشنهاد قيمت ارائه نمايند.
متقاضيان ميبايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه تنظيم و حداكثر تا پايان وقت اداري «ساعت 
15/35» روز يكشنبه مورخ 26/ 1399/11 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت « ستاد» بارگذاري و عالوه برآن فيزيك پاكات 
بارگذاري شده را عيناً بهمراه ضمائم مربوطه حداكثر يك ساعت قبل از زمان بازگشايي مندرج در اسناد مناقصه به دبيرخانه 
شركت برق منطقه اي مازندران واقع در ساري - ميدان امام خميني«ره» در مقابل اخذ رسيد تحويل نمايند. الزم بذكراست فقط 
پيشنهاد شركتهائي كه مدارك و اسناد مناقصه را از طريق درگاه سامـانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد» دريافت و پس از 
تكميل، مهر و امضاء برروى سايت مذكور بارگذارى نموده و مشخصات خود را بطور كامل ثبت و درج كرده باشند مورد قبول و 

بازگشايى خواهد شد.
كليه پيشنهادات واصله راس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در محل سالن وحدت شركت برق منطقه اي 

مازندران (طبقه دوم) بازگشايي خواهد شد .
به  پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتيب  اثر داده 

نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
مراتب در سايت معامالت توانير به آدرس WWW.TAVANIR.ORG.IR نيز درج گرديده است.           

   روابط عمومي  شركت برق منطقه اي مازندران

شركت برق منطقه اى مازندران شماره ثبت در سامانه ستاد به شماره  27 20990012240000  

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي 
ددو مرحله اي شماره 99/29-1

اصالحيه دوم تجديد آگهى مناقصه عمومى
شرح پروژهرديف

اصالحيه  بند5 آگهى مناقصه دفن مهندسى بهداشتى زباله هاى عادى و عفونى در مركز دفن حلقه دره1
آگهى تجديد مناقصه عمومى ذكر شده در صفحه 4  روزنامه جوان تاريخ 10/21/ 1399به چاپ رسيده است.

متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار آگهى جهت خريد اسناد به واحد حراست سازمان واقع در كرج، ميدان امام حسين (ع) (ساسانى) – انتهاى خيابان شهيد صدوقى مراجعه 
و فرصت دارند تا پايان ساعت ادارى چهارشنبه  1399/11/15 نسبت به تحويل پاكات اقدام نمايند و بازگشايى پاكات روز چهارشنبه 99/11/15 راس ساعت 00: 15 مى باشد.

محمد مسيبى-   سرپرست سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج               

88498433سرويساقتصادي4
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مرک�ز  مع�اون    مجلس
ی  هش ه�ا و پژ
مجل�س ش�ورای اس�امی ب�ا بی�ان اینکه 
زمین های مسکن مهر محل درآمدزایی دولت 
شد،  گفت: دولت زمین مسکن مهر را فروخت 

و جای دیگری هزینه کرد.
امیررضا ش��اهانی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: بانک ها مکلف شده اند 160 هزار میلیارد 
در س��ال تخصیص دهند که حدود 70 درصد 
قیمت تمام شده مسکن در طرح جهش تولید 
و تأمین مسکن است. این قیمت منهای هزینه 
زمین است که قرار است به صورت 99 ساله در 

طرح مذکور تأمین شود.
وی تصریح کرد: در واق��ع 30 درصد از قیمت 
تمام شده واحدهای مسکن طرح جهش تولید 
توسط متقاضیان تأمین می شود که این عدد در 
روستاها  کمتر و در شهرهای کوچک نسبت به 

کالنشهرها نیز کمتر خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرس��ش که چه تضمینی 

وجود دارد که در طرح جه��ش تولید و تأمین 
مسکن مانند طرح مسکن مهر هزینه زمین را 
به اجبار از مردم دریافت نکنند،  افزود:  دولت ها 
باید برای اجرای طرح مصمم باشند و به موقع 
آن را اجرایی کنند. با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور اگر اجرای طرح طوالنی شود،  هزینه های 
آن افزایش می یابد. همانگونه که این اتفاق در 

مسکن مهر روی داد.
معاون پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وقتی این طرح 
-مسکن مهر- شروع شد،  هزینه های آن بسیار 
پایین بود و بس��یاری از خانوارهای بی بضاعت 
توانستند خانه دار ش��وند، اما االن می بینیم که 
مسکن مهر رشد قیمتی عجیب و غریبی دارد، 
در جاهایی هم زمین های مس��کن مهر به منبع 

درآمدی برای دولت تبدیل شده است.
شاهانی توضیح داد: دولت اراضی طرح مسکن 
مهر را فروخته و جای دیگری هزینه کرده  است. 
نکته دیگر در طرح جهش تولید و تأمین مسکن، 
نقش نظارتی مجلس اس��ت تا واحدها به موقع 
ساخته شود. از سوی دیگر مجلس الیحه بودجه 
را به صورتي اص��الح می کند ک��ه دولت برای 
جبران کس��ری بودجه از جیب مردم و اقش��ار 
کم درآمد پول در نیاورد. قرار اس��ت دولت در 
قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن مکلف 
به ساخت ساالنه 600 هزار واحد مسکونی شود. 
به این ترتیب با احتساب 400هزار واحدی که 
مردم می سازند، مجموعاً یک میلیون واحد در 

هر سال ساخته خواهد شد.

معاون مرکز پژوهش های مجلس: 

 دولت زمین مسکن مهر را فروخت
و جای دیگری هزینه کرد

وحیدحاجیپور

كليد واژه اي به نام »نگذاشتند«
وزیر نفت تا مي تواند بهانه مي آورد؛ براي آنکه خود را از سوءمدیریت ها و 
خساراتی که به کشور وارد شده تبرئه کند، مانند همیشه پاي منتقدان 
خود را به میان مي آورد و مي گوید »نگذاش��تند!« اعجاز این واژه براي 
فرار از پاسخگویي و تراشیدن یک تمثال ملي گرا که حافظ منافع کشور 
است، از همان روحیه اي نشئت مي گیرد که نفت را به ویرانه اي بزرگ 

تبدیل کرده است. 
تفکر حاکم بر وزارت نفت، در چند عبارت خالصه مي شود: » کسي جز 
ما نمي فهمد، هر انتقادي سیاسي کاري اس��ت و با تریبون هایي که در 
اختیار دارند، خیلي ها را از هستي ساقط کردند«. اظهارات روز گذشته 
او در کنگره نفت و نیرو، به خوبي نش��ان داد مق��ام عالي وزارت نفت، 
همچنان منتقدان خود را افرادي سیاسي با سطح فکري نازل مي داند؛ 
همان منتقداني که طي هفت سال اخیر، روي نکاتي دست گذاشتند 
که وزیر نفت با تأخیر فراوان، مجبور به پذیرش آنها شد؛ از احیاي نظام 
س��همیه بندي بنزین گرفته تا اس��تفاده از منابع داخلي براي توسعه 
صنعت نفت و استفاده از شرکت هاي ایراني، هرچند که این توسعه تنها 
روي کاغذ باقي مانده اس��ت. اما در ماه هاي پایاني دولت که مسئوالن 
باید خود را براي حساب پس دادن آماده کنند، چنین مفرهایي دیگر 

کارایي ندارد، حتي اگر با شانتاژ رسانه اي تکمیل شود. 
آش به حدي شور ش��ده اس��ت که رئیس جمهور هم با انتقاد از برخي 
کم کاري ها، رس��ماً اعالم مي کند در حوزه صادرات گاز عقب مانده ایم 
اما خب، از آنجا که وزیر نفت هیچ قصوري را نمي پذیرد، طبیعي است 
دس��ت به فرافکني بزند. نمي توان فراموش کرد چهار س��ال نخس��ت 
دولت تدبیر و امید، با حمله به دولت گذشته سپري شد و هر انتقادي 
به رس��انه ها مي آمد، وزارت نفت روي دولت قبلی دست مي گذاشت و 

اینگونه القا مي کرد که مقصر، شیفت صبحي ها هستند!
وزارت نفت با تمس��ک به عملکرد دولت محمود احمدي نژاد، هرگونه 
انتقادي را به گذش��ته پاس مي داد و با یادآوري روزهاي تحریمي آن 
سال ها، از دل این مقایسه خود را محق  بر انجام هر کاري مي دانست و 
نقاط ضعف خود را پوشش مي داد. دولت که از نیمه عمر خود گذشت، 

بهانه هاي دیگر به کار گرفته شد. 
از آنجا که طرفداران ژنرال و البته خودش، معتقدند او بس��یار فراتر از 
زمان خود فکر مي کند و استراتژیست بزرگ نفت جهان است، ایده هاي 
کاغذي که از هم��ان ابتدا محکوم به شکس��ت ب��ود روي زمین ماند. 
سنگ هاي بزرگي که وزارت نفت از زمین برداشت، بیشتر از هر زمان 
دیگري نش��ان دهنده »نزدن« و نمایش بود. وقت کشي و اتالف زمان 
به س��ود رقباي خارجي، در همین دوره رقم خورد و کشورهایي مانند 
عربستان، عراق، امارات و قطر تا توانستند از این موهبت استفاده کردند 

و بدون مزاحم به برداشت از میادین مشترك مشغول شدند. 
وقتي نس��ل جدید قراردادهاي نفتي راه به جایي نبرد و توتال، محبوب 
قلوب ژنرال ها با انبوهي از اطالعات محرمانه میدان مشترك پارس جنوبي 
براي همیشه به قطر رفت، تب انتقادات از وزارت نفت تند تر شد. واکنش 
زنگنه اما جالب بود؛ او مدام مي گفت »نگذاشتند!« این قراردادها به نتیجه  
برسد و مانند رئیس خود که مي گوید لعن و نفرین ها را به جاي پاستور، 

راهي واشنگتن کنید، پاي منتقدان خود را به میان  کشاند. 
زنگنه معتقد است منتقدانش نمي خواهند تولید نفت ایران به بیشتر 
از 4 میلیون بشکه برسد که در نوع خود عجیب است؛ وزیري که براي 
قراردادهاي IPC چراغ سبز همه نهادها را با ابزارهاي خاصش گرفته 
بود، گویا فراموش کرده که در نظام جمهوري اس��المي ایران 16 سال 
وزیر نفت بوده اس��ت و اگر تولید به بیش از 4 میلیون بش��که افزایش 
پیدا نک��رده، مقصر بزرگ، خود اوس��ت ک��ه در دوران مدیریت خود، 

عقب ماندگي بزرگي را به کشور تحمیل کرده است. 
اینکه قراردادهاي غرب کارون در این دولت میان زمین و هوا معلق ماند، 
اینکه پروژه هاي ملي سال هاست با پیشرفت فیزیکي باالي 40 درصد زیر 
آفتاب مي سوزند، اینکه همه چیز قفل شود تا در یک صحنه سازي با کلید 
شرکت هاي غربي باز شود، اینکه با قلدري بخش مهمي از قراردادهاي 

بین المللي فسخ شود و...  آیا مقصري جز وزیر نفت دارد؟
همه استدالل شیخ الوزرا، این است که منتقدان تریبون دارند و ما نداریم؛ 
چون اینگونه اس��ت همه چیز در اختیار آنهاس��ت؛ چیزي ش��بیه اسحاق 
جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور که مي گوید حتي اختیار تعیین منشي 
دفتر خود را هم ندارد! به تریبون باشد، وزیر نفت بیشتر از سایر وزراي نفت 
در صدا و سیما حاضري مي زند و انبوهي از روزنامه ها و رسانه هاي وابسته و 
اصالح طلب به هر بهانه اي، وي را معمار بزرگ تاریخ صنعت نفت ایران ارج 
مي نامند. حتي اگر مقام عالي وزارت همه چیز را با داسش نابود کند باز هم 
قدرت رسانه اي که همراه اوست، از ژنرال قهرمان مي سازد. مخلص کالم آنکه، 
کساني که 16 سال بر نفت وزارت کردند، باید در قبال عملکرد خود پاسخ 
دهند و نه آنکه با راهکارهاي »نخ نما شده« همه قصور را به زمین منتقداني 
بیندازند که گذر زمان، نشان داد چه کساني بینش کارشناسي داشتند و چه 

کساني، کاماًل در زمین رقبا و دشمنان ایفاي نقش کرده اند.

 شکر ۸۷۰۰ تومانی 
در بسته های یک  كيلوگرمی توزیع می شود

در پی افزایش قیمت شکر در بازار، کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد 
ذخایر شکر موجود کارخانجات در اختیار شرکت بازرگانی دولتی 
ایران قرار گیرد تا برای مصرف خانوار در بسته بندی یک کیلوگرمی 
و با قیمت مصوب و کماکان با قیمت 8 هزار و 700 تومان توزیع شود.

در حالی که قیمت ش��کر در بازار افزایش یافته است و هر کیلوگرم از 
این محصول بیش از 10 هزار تومان به فروش می رسد، کارگروه تنظیم 
بازار روز گذشته مصوب کرد ذخایر شکر موجود کارخانجات در اختیار 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد. در مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار آمده اس��ت: »ذخایر ش��کر موجود کارخانجات کشور در اختیار 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران برای مصرف خانوار قرار می گیرد تا در 
بسته بندی یک کیلوگرمی و با قیمت مصوب شده و کماکان با قیمت 

هزار و 700 تومان عرضه گردد.«  8
بنا بر این گزارش تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز 
چندی پیش گفت: افزایش قیمت مرغ و ش��کر غیرقانونی است و نرخ 
این کاالها حتماً به قیمت قبل باز خواهد گشت. رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان در خصوص باال رفتن قیمت شکر هم عنوان کرد: در 
بازار شکر اتفاق خاصی نیفتاده و شکر به اندازه کافی وجود دارد. قیمت 
شکر برای مصرف خانوار، کیلویی 8 هزار و 700 تومان است و شرکت 
بازرگانی دولتی هم به ای��ن قیمت اهتم��ام دارد. وی گفت: افزایش 
30درصدی قیمت شکر به دلیل افزایش مصرف خانگی نیست، بلکه 
ممکن است ناش��ی از جایگزینی ارز نیمایی با ارز یارانه ای باشد. شکر 
مورد نیاز برای صنف و صنعت تأمین ش��ده که قیمت آن در روزهای 

آینده به قیمت قبل باز خواهد گشت.

سيگنال رد اصالحيه بودجه از سوی روحاني صادر شد
 با وجودی که الیحه بودجه ارسالی دولت به مجلس تکیه 300تا500هزارمیلیاردی به استقراض و سرمایه فروشی دارد رئیس جمهور در واکنش 

به اصاحات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس بر الیحه بودجه 1400گفت: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد

در حالي که تنها در یکسال منتهي به آذرماه 
س�ال 99 پایه پولي ب�ا 30 درصد رش�د از مرز 
406ه�زار میلی�ارد تومان گذش�ته و ضریب 
فزاینده پول�ي نیز در مرز عدد 8 ق�رار گرفته 
اس�ت، ش�اهد رشد ش�دید ش�اخص قیمت 
مصرف کنن�ده، تولید کنن�ده، وارد کننده در 
اقتصاد ایران هس�تیم، به شکلي که خانوارها 
حتي درتهیه مایحتاج ض�روري زندگي نیز به 
مشکل اساسي برخوردکرده اند. در این میان، 
هر چند اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند 
تورم در اقتص�اد از بودجه ری�زي غلط دولت 
تغذیه مي کند، رئیس جمهور گفت: دولت تغییر 
ش�اکله بودجه توس�ط مجلس را نمي پذیرد. 
بودجه ریزي غلط سال هاي سال است که ارزش 
پول ملي را به حدي کاسته که دیگر افزایش هاي 
20 الي 30 درصدي حقوق کارمندان و کارگران 
بس��یاری از آنها را حتي به خط فق��ر هم نزدیک 
نمي کند، حال بماند که در س��ایه کاهش قدرت 
خرید حداقل دستمزد در س��ال، شاهد خط فقر 
شناوري هس��تیم که به دلیل رشد تورم پیوسته 
در حال فاصله گرفتن از حداقل دس��تمزد است ، 
در این بین اشخاصي که صاحب حداقل دستمزد 
هم در جامعه نیس��تند و درآمد ثابت��ي ندارند با 
توجه به رش��د تورم به مش��کل اساسي برخورد 
کرده اند، از این رو کارشناس��ان توصیه مي کنند 

که با جدا س��ازي حس��اب و کتاب دولت از ارز و 
کاهش بودجه ج��اري دولت تا ح��د درآمدهاي 
پایدار زمینه ایجاد تورم در اقتص��اد را از رهگذر 

بودجه از بین ببریم. 
با وجودي که درآمدهاي پایدار دولت در س��ال 
جاري رقمي در حدود 320 هزار میلیارد تومان 
است، دولت هزینه هاي جاري خود را با 46درصد 
رشد به بیش از 600 هزار میلیارد تومان رسانده 
و پیش بین��ي کرده اس��ت که از مح��ل فروش 
دارایي هاي س��رمایه اي مثل ص��ادرات نفت و 
فرآورده ها و همچنین فروش دارایي هاي مالي 
همانند انتشار اوراق استقراضي جهت پوشش 
هزینه هاي ج��اري و عمراني خ��ود 500 هزار 

میلیارد تومان تحصیل کند. 
کارشناسان اقتصادي معتقدند استقراض دولت 
از بخش مالي کش��ور آنهم در ح��دود 300 هزار 
میلیارد تومان و همچنین تبدیل ارزهاي ناشي از 
صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي جهت تحصیل 
200 ال��ي 300 هزار میلیارد توم��ان در اقتصاد 
ایران تورم خلق مي کند کما اینکه تنها از آذرماه 
س��ال98 تا آذرماه سالجاري ش��اهد چاپ پول 
توس��ط بانک مرکزي در حد 90 ال��ي 100 هزار 
میلیارد تومان بوده ایم، به ط��وري که پایه پولي 
با حدود 30 درصد رشد از مرز 406 هزار میلیارد 
تومان عبور کرده است. ضرب این عدد با ضریب 

فزاینده 8 حجم کل نقدینگ��ي در اقتصاد ایران 
را در م��رز 3هزارو250 هزار میلی��ارد تومان قرار 

مي دهد که رقم بسیار هنگفتي است.
هر چند بي انضباطي هاي پولي در دولت یازدهم 
و دوازدهم برهمگان مشهود است، اما به عقیده 
کارشناس��ان هم رش��د پایه پولي و هم رش��د 
ضریب فزاینده پولي ریشه در رفتار مالي دولت 
دارد کما اینک��ه دولت با ف��روش دارایي هاي 
مسدود خود یا صندوق توسعه ملي در بانک هاي 
خارجي به بانک مرکزي از بانک ریال دریافت 
مي کن��د. از طرف دیگ��ر دولت از بس��یاري از 
بانک ها استقراض مي کند که این نیز وضعیت 
متغیرهاي پولي کشور را به شکلي کرده است 
که شاهد رشد شدید ش��اخص قیمت مصرف 
کننده، تولی��د کننده، وارد کنن��ده در اقتصاد 
ایران هستیم به ش��کلي که خانوارها حتي در 
تهیه مایحتاج ضروري زندگي نیز به مش��کل 

اساسي برخورد کرده اند. 
در چنی��ن وضعیتي م��ردم از مجلس ش��وراي 
اسالمي درخواست مي کنند که هزینه هاي دولت 
را تا سقف درآمدهاي پایدارش محدود کند یا اگر 
قرار است از محل اس��تقراض یا سرمایه فروشي 
چون صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي درآمدي 
کسب شود، این درآمدها صرفاً در حوزه عمراني 
و پرداخ��ت به م��ردم هزینه ش��ود، اگر مجلس 

چنین اقدامي را انجام دهد یک گام بسیار بزرگ 
براي مهار ت��ورم در اقتصاد ای��ران و پایان یافتن 

نابساماني ها برداشته خواهد شد. 
در ای��ن میان ب��ا وجودي که کمیس��یون تلفیق 
مجلس رانت هاي ارزي و یارانه هاي کاالیي بودجه 
1400 را تا حد ممکن محدود کرده اس��ت، هنوز 
اصالحیه بودجه به صحن علن��ي مجلس نرفته 
دولت مخالفت خ��ود را با اصالحیه کمیس��یون 

ابراز کرده است. 
   دولت تغییر شاکله بودجه را نمي پذیرد

در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گزارش 
کارشناسي از تغییرات انجام شده در کمیسیون 
تلفیق مجلس شوراي اس��المي در الیحه بودجه 
سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت 
مردم و آثار تورمي آن ب��ر کاالهاي ضروري ارائه 
کرد. بنا بر ای��ن گزارش، بودجه برخ��ي مراکز و 
نهادها در ذیل ج��دول 17 از محل منابع حاصله 
از افزایش نرخ ارز کاالهاي اساسي، افزایش قابل 

توجهي یافته است. 
رئیس جمهور پ��س از ارائه این گ��زارش گفت: 
دولت با هدف آرامش بخش��ي به ب��ازار و اقتصاد 
کشور با برنامه ریزي جهت زمینه سازي ثبات در 
حوزه توسعه اي و معیشت مردم در سال جاري، 
تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل رسانده و آثار 

تحریم ها را با حداکثر توان خنثي کرده است. 
در  دول��ت  ک��رد:  تصری��ح  روحان��ي 
بودجه 1400مراقبت کرده اس��ت که از پول فقرا 

به نفع دستگاه هاي خاص هزینه نشود. 
رئیس جمه��ور اف��زود: دولت ب��ا توجه ب��ه افق 
امید بخش پیش رو، ریل گ��ذاري در بخش هاي 
خرد و کالن اقتصاد کش��ور با هدف تأثیر مثبت 
در معیشت و زندگي مردم، بودجه سال آینده را 

تنظیم و به مجلس عرضه کرد. 
روحاني خاطرنش��ان کرد: بي تردید دولت با هر 
تغییري که موجب گراني کاالي مورد نیاز مردم و 
نگراني افکار عمومي و داراي آثار تورمي و عواقب 
سوء در زندگي و معیش��ت مردم باشد و موجب 

کاهش ارزش پول ملي شود، مخالف است. 
رئیس جمهور تأکید کرد: س��خناني که عالمت 
افزایش قیمت در س��ال آینده را به ب��ازار بدهد، 
بالفاصل��ه و به طور مس��تقیم، فش��ار بر اقش��ار 
کم درآمد را افزایش مي دهد و در شرایطي که همه 
عوامل، روند کاهش تورم را نشان مي دهد، نباید 
مجدداً به التهاب تورمي دامن زده شود. روحاني 
اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگي خود 
را براي تعامل و همکاري ب��ا مجلس اعالم کرده 
اس��ت، وظیفه خود مي داند براس��اس شناخت 
عملیاتي و عین��ي از نیازها و اقتضائ��ات اقتصاد 
جامعه و همچنین الزامات معیشتي و توسعه اي 

کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

 مشکالت بازار روغن
تقصير مجلس است!

در حالی که اغلب بازارها در نوسان قیمتی شدید به سرمی برند، 
شرکت بازرگانی دولتی اعام کرد که براساس تحلیل انجام شده، 
مشکل پیش آمده در بازار روغن در نتیجه آثار انتظارات تورمی 
ناشی از اطاع رسانی درباره آزاد سازی نرخ ارز کاالهای اساسی 
در کمیسیون تلفیق مجلس طی بررسی بودجه سال 1400 است 
که با افزایش فش�ار تقاضا، بازار را از تعادل خارج کرده است.
طی ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی نادرس��ت شرکت بازرگانی 
دولتی در تأمین به موق��ع ارز و واردات مواد اولی��ه روغن نباتی به 
یک باره تولی��د روغن کاهش یاف��ت و بازار با کمبود مواجه ش��د، 
به طوری که یکی از کارخانجات تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه 
تعطیل ش��ده و ش��اهد صف های طوالني خرید روغن بار دیگر در 
مقابل فروشگاه ها هستیم. تولید روغن نباتی جامد و نیمه جامد نیز 
متوقف شد و حدود یک ماهی است که به میزان بسیار محدود تولید 

آن از سر گرفته شده است. 
در حال حاضر نیز به صورت بسیار محدود در محالت پایتخت و سایر 
کیلویی  استان ها به صورت ماهانه با قیمت 65 هزار تومان حلب های 3 
توزیع می شود و قیمت آن در بازار آزاد به 150 هزار تومان رسیده است. 
روز گذشته شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطالعیه ای 
دلیل نوسانات تولید و قیمت روغن نباتی را تشریح کرد. در این اطالعیه  

افزایش قیمت روغن به زمین مجلس پاس داده شده است. 
براس��اس گزارش بازرگانی دولتی، میانگین تولید و توزیع روغن 
نباتی کشور طی چهار سال گذشته س��االنه قریب یک میلیون و 
700 هزار تن و میزان روغن خام تأمین ش��ده برای کارخانجات 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون قریب یک میلیون و 600 هزار تن 

بوده است.
از ابتدای سال 1399 روغن خام مورد نیاز کارخانه های روغن نباتی 
برای توزیع در ش��بکه های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل 
واردات بخش خصوصی، اس��تحصالی دانه وارداتی ، اس��تحصالی 
دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی 
اول دوره میزان هزار و 600 تن روغن خ��ام مورد نیاز تولید روغن 
نباتی کارخانجات تأمین شده است و در حال حاضر روغن موجود 
در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در 

شرایط مطلوبی قرار دارد.
با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران 
و مشکالت مرتبط با تأمین ارز کشور، واردات روغن خام طی 10 ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد )454 هزار تن( 
کاهش داش��ته که تدابیر دولت در مقابله با تحری��م و حفظ و ارتقاي 
ذخایر راهبردی کاالهای اساسی کش��ور موجب شده کسری میزان 
واردات از محل ذخایر راهب��ردی به میزان 523 هزار ت��ن از ابتدای 
سال جاری تاکنون تأمین و توزیع شود و به منظور جبران تقاضاهای 
مضاعف موجود و نیازهای پایان سال، برنامه توزیع 300 هزار تن روغن 
خام مازاد بر توزیع قبلی توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ 

شده که در حال اجراست.
طی 10 ماهه سال جاری با احتس��اب روغن استحصالی از محل دانه 
داخلی و موجودی ابتدای س��ال 1399 نزدیک هزار و 600 تن روغن 
مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیش��تر از ارقام تولید متوسط 
دوره مشابه چهار سال گذشته کشور می باشد. این در حالی است که 
ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تأمین ارز شده و در حال حمل 
به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و به لطف خدای متعال از وضعیت 

باثبات و قابل اتکایی برخوردار است.
نکته قابل توج��ه در تحلیل مش��کل پیش آمده در ب��ازار روغن، آثار 
انتظارات تورمی ناشی از اطالع رسانی گسترده و متراکم در خصوص 
آزاد سازی نرخ ارز کاالهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی طی بررسی بودجه سال 1400 است که فشار بسیار سنگینی 
بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عماًل بازار را 

از حالت تعادل خارج کرده  است.
در آخرین جلسه تنظیم بازار کاالهای اساسی که در دفتر معاون اول 
رئیس جمهور برگزار ش��د، صراحتاً اعالم شد دولت هیچ تصمیمی به 
منظور تغییر ارز کاالهای اساسی از جمله روغن خام را نداشته و امید 
است با کاهش انتظارات تورمی ناش��ی از این تدابیر در آینده نزدیک 

بازار روغن به آرامش برسد.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک 

ریاست جمهوری


