
معاون س�ازمان امور اراضي كش�ور با تأكيد 
براينكه وزارت جهاد كش�اورزي ب�ه تنهايي 
نمي تواند ب�ا بودج�ه و امكانات خ�ود جلوي 
تغيي�ر كاربري اراض�ي كش�اورزي را بگيرد، 
گف�ت: جلوگي�ري از تغيير كارب�ري اراضي و 
همچنين اج�راي احكام تغيي�ر كاربري هاي 
صورت گرفته در مدت حضور آيت اهلل رئيسي 
در قوه قضائي�ه در چهار ماه گذش�ته دو برابر 
مدت مش�ابه در س�ال گذش�ته بوده اس�ت. 
صفدر نيازي در نشست خبري با تشريح اقدامات 
صورت گرفت��ه براي مقابل��ه با تغيي��ر كار بري 
زمين ه��اي كش��اورزي گفت: هر هكت��ار زمين 
كش��اورزي غذاي 15 تا 20 نفر را تأمين مي كند 
و در صورت��ي كه اين اراضي تغيي��ر كاربري يابد 
در واقع غ��ذاي مورد نياز اين حج��م از جمعيت 
از كشورمان توليد نشده و براي تأمين آن بايد از 

خارج از كشور واردات داشته باشيم. 
نيازي با بي��ان اينكه كاربري اراضي كش��اورزي 
با تهديدهاي مهمي مانند فرس��ايش، ساخت و 
س��ازهاي غيرمجاز مواجه اس��ت، اظهار داشت: 
وقتي كه در اراضي كش��اورزي ساختماني مانند 
يك هتل احداث مي شود يا اينكه براساس قانون 
ارث اراضي كش��اورزي مالكيت آن از يك نفر به 
چندين نفر واگذار مي شود با اين تغيير كاربري يا 
خردشدن اراضي در واقع ماهيت زمين كشاورزي 

از بين رفته است. 
وي اظهار داش��ت: براس��اس برآوردهايي انجام 
ش��ده تنها در فاصله 3 كيلومتر در منطقه اي در 
ش��هر دماوند تنها 180بنگاه معامالتي مس��كن 
وجود دارد كه اين تعداد قطعاً مورد نياز آن منطقه 
نيست، اين تعداد بنگاه هاي معامالت مسكن در 
واقع اقدام به خردكردن اراضي بزرگ كشاورزي 
مي كنن��د و آن را به مردم مي فروش��ند و ما بايد 
بتوانيم اين سرش��اخه هاي غيرمجاز را خش��ك 

كنيم. 
معاون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي سازمان 
امور اراضي كش��ور اظهار داشت: س��وداگران يا 

همان دالالن اراضي كشاورزي با خرد كردن آنها 
در واقع ش��رايط تخريب و تغيير كاربري را مهيا 
مي كنند و بعدها هزينه هاي زيادي را به خريداران 

اين زمين ها و حتي بيت المال اعمال مي كنند. 
نيازي همچنين به درخواست دستگاه هاي دولتي 
براي س��اخت گفت: در صورتي كه دس��تگاه ها 
و وزارتخانه ها هر كدام تقاض��اي 5 هكتار زمين 
كش��اورزي براي تغيير كاربري در شمال كشور 
را داشته باشند ديگر زميني براي كشاورزي باقي 

نخواهد ماند. 
  بنياد مسكن عامل ساخت و ساز غيرمجاز 

خارج از طرح هادي است
معاون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي سازمان 
امور اراضي كشور با بيان اينكه دستگاه هاي دولتي 
نيز بايد اقدامات خود را شفاف كنند، گفت: بنياد 
مسكن خواسته يا ناخواسته عامل ساخت و ساز در 
خارج از طرح هادي است، زيرا به درستي محدوده 
طرح هادي و محدوده هاي شهري را براي مردم 
شفاف س��ازي نمي كند تا آنان نيز بتوانند اراضي 
خريداري كنند كه براي ساخت و ساز مناسب بوده 

و در داخل طرح هادي يا محدوده شهر هاست. 
وي اظهار داشت: بايد اين اطالعات به طور كامل 
و شفاف در اختيار مردم و خريداران اراضي قرار 
گيرد تا آنها با دقت الزم و بدون هرگونه اش��تباه 
زمين��ي را خريداري يا روي آن س��رمايه گذاري 
كنند كه داخل طرح هادي بوده يا محدوده شهري 
اس��ت؛ تا بعداً در خارج از طرح هادي يا محدوده 
شهري اقدام به ساخت و ساز نكنند تا با برخورد 

سازمان امور اراضي و دستگاه قضا نشوند. 
  از اراضي كش�اورزي مراقبت نكنيم در 

آينده غذايي براي خوردن نداريم
نيازي اظهار داشت: تنها 3/5درصد از اراضي كشور 
شامل اراضي خوب كشاورزي مي شود كه بايد از 
آنها مراقبت كرد، اما متأس��فانه بيشترين تقاضا 
براي ساخت و س��از در همان 3/5 درصد اراضي 
مرغوب كشاورزي اس��ت. در صورتي كه نتوانيم 
از تغيير كارب��ري اين اراض��ي جلوگيري كنيم 

در س��ال هاي آينده ديگر اراضي براي توليدات 
كشاورزي مورد نياز مردم نخواهيم داشت. 

معاون حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان 
امور اراضي كش��ور با قدردان��ي از رئيس جديد 
قوه قضائيه در اجراي س��ريع و به موقع احكام 
تغيير كارب��ري غيرمجاز اراضي كش��اورزي و 
همچنين جلوگي��ري از اين تغيي��ر كاربري ها 
گفت: با حضور آيت اهلل رئيس��ي در قوه قضائيه 
اجراي احكام تغيير كاربري اراضي كش��اورزي 
نسبت به گذشته جدي تر شده و اقدامات بسيار 
خوبي صورت گرفته اس��ت. وي افزود: عملكرد 
جلوگيري از تغيير كارب��ري اراضي و همچنين 
اجراي احكام تغيير كاربري هاي صورت گرفته 
در مدت حضور آيت اهلل رئيسي در قوه قضائيه در 
چهار ماه گذش��ته دو برابر مدت مشابه در سال 

گذشته است. 
ني��ازي گفت: مخالفت س��ازمان ام��ور اراضي با 
طرح هاي توسعه شهري البته به معني مخالفت 
با طرح هاي توسعه نيس��ت به طوري كه ما براي 
15 هزار مورد اج��ازه تغيير كارب��ري در اراضي 
كشاورزي در سال گذشته داده شده كه 10 هزار 

مورد از تغيير كاربري ها براي واحدهاي توليدي 
كشاورزي نظير دامداري، شيالتي، 5 هزار مورد 
غيركش��اورزي و خدماتي مانن��د احداث پمپ 
بنزين در كنار جاده و ايجاد هتل و اتاق كارگري 

بوده است. 
  تخريب ويالهاي چند ميليارد توماني

نيازي اظهار داشت: براي برخورد با كاربري اراضي 
كش��اورزي تفاوتي ميان س��اختمان كوچك يا 
ويالسازي چند ميلياردي و موارد بسيار متعددي 
در تخري��ب ويالهاي چند ميلياردي در كش��ور 

داريم كه مستندات آن قابل ارائه است. 
وي اظهار داشت: در برخي از مواقع نيز براساس 
احكام قانوني جريمه تغيير كاربري به حس��اب 
دولت واريز مي شود؛ بايد در نظر داشت زماني كه 
در يك زمين كشاورزي ويال ساخته مي شود در 
واقع قيمت آن 10برابر مي ش��ود كه از اين محل 

بايد عوارض دولت نيز پرداخت شود. 
معاون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي سازمان 
امور اراضي كش��ور گفت: البت��ه همين گرفتن 
عوارض و تغيي��ر كاربري ه��ا نه تنه��ا منجر به 
جلوگيري از زمين خواري ها و تغيير كاربري هاي 
غيرمج��از نمي  ش��ود بلكه خود موجب توس��عه 
بيش��تر زمين خواري ها خواهد شد و بايد قوانين 

سختگيرانه تري در اين زمينه وضع شود. 
وي اظهار داشت: برهمين اساس اليحه جديدي 
به مجلس ارائه ش��ده اس��ت ك��ه در آن با تغيير 
كاربري اراضي كشاورزي برخوردهاي سنگين تر 

و بازدارنده تري خواهد شد. 
  قانوني براي مج�ازات دهياران متخلف 

وجود ندارد
نيازي ادامه داد: به طور مث��ال در قانون موجود 
مجازاتي براي دهياراني ك��ه در تغيير غيرمجاز 
كاربري اراضي همراهي مي كنند وجود ندارد كه 

در اين اليحه جديد گنجانده شده است. 
معاون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي سازمان 
امور اراضي كشور همچنين به كمبود توان وزارت 
جهاد كشاورزي براي كنترل و جلوگيري از تغيير 
كاربري اراضي كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: 
وزارت جهاد كش��اورزي به تنهاي��ي نمي تواند با 
بودجه و امكانات خود جلوي تغيير كاربري اراضي 
كش��اورزي را بگيرد، به طوري كه تنها در استان 
تهران 300 گشت ويژه به عالوه پهپادها و دوربين 
براي كنترل دارد و در كل كشور تعداد گشت ها 

350 مورد است. 
  بودجه سازمان امور اراضي براي مقابله با 

زمين خواري از قيمت يك ويال كمتر است
وي اف��زود: كل بودج��ه اي كه ب��راي جلوگيري 
از تغيي��ر كاربري اراضي كش��اورزي و همچنين 
تخريب بناهاي س��اخته ش��ده در اين اراضي در 
نظر گرفته شده ساالنه 40ميليارد تومان است، 
در حالي كه تنها در يك ساختمان ساخته شده 
در اراضي كشاورزي 100 ميليارد قيمت دارد. در 
چمستان مازندران هر روز تغيير كاربري اراضي 

وجود دارد.
وي در پاسخ به سؤال ديگر تسنيم درباره ساخت 
ويال در دامنه كوه به عنوان مصداق تغيير كاربري 
اراضي گفت: زماني كه يك س��ند براي ملكي در 
اراضي ملي يا كشاورزي صادر مي شود بايد بررسي 
كرد كه در كدام منطقه بوده است، زيرا در برخي 
مواقع شامل مس��تثنائات مي شود و اجازه تغيير 
كاربري به صورت قانوني داده شده است، اما بايد 
در نظر داشت كه سازمان ثبت اسناد كشور در اين 

زمينه متولي اين امر است. 
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برخوردبازمينخواري
درزمانآيتاهللرئيسي۲برابرشدهاست

بودجه سازمان امور اراضي براي مقابله با زمين خواري از قيمت يك ويال كمتر است

معاون سازمان امور اراضي: 

  گزارش  یک

تقويتدالر
باعثسقوط۵۰دالريقيمتطالشد

قيمت جهاني ط�ال روزجمع�ه همزمان ب�ا تقوي�ت دالر امريكا 
سقوطي 2درصدي را تجربه كرد و به پايين 2/040دالر بازگشت. 
به گزارش سي ان بي س��ي، قيم��ت جهاني ط��ال روز جمعه همزمان 
با تقويت دالر امريكا س��قوطي 2 درصدي را تجربه ك��رد و به پايين 
2/040دالر بازگش��ت. ش��اخص دالر ب��ا جهش��ي 0/75 درصدي 
كه باالتري��ن جهش يك روزه آن در چندين ماه گذش��ته اس��ت، به 
93/60واحد رسيد. روزجمعه بدترين روز معامالت طال از ماه مارس 
تاكنون بود. به  رغم نتيجه پاياني، در آغاز روز قيمت طال ركورد جديد 
2075دالري را ثبت كرده بود. قيم��ت خريد نقدي هر اونس طال در 
بورس لندن، اسپات گلد، 1/4درصد سقوط كرد و به 2033.89دالر 
رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا با 2 درصد سقوط به 
2/028دالر رسيد. س��قوط روز جمعه باعث شد رشد هفتگي قيمت 

طال به 3 درصد كاهش يابد. 

قيمتنفتخامبيشازيكدرصدسقوطكرد
روزجمعه با نگراني از اينكه با تشديد مجدد شيوع كرونا ريكاوري 
تقاضاي نفت خام مختل و كند شود، قيمت نفت خام سقوط كرد. 
به گزارش رويت��رز، روز جمعه ب��ا نگراني از اينكه با تش��ديد مجدد 
ش��يوع كرونا ريكاوري تقاضاي نفت خام مختل و كند ش��ود، قيمت 
نفت خام سقوط كرد. هرچند درخواس��ت توليدكننده عضو اوپك، 
عراق، براي كاهش بيش��تر توليد نفت در ماه آگوس��ت، قيمت ها را 
تقويت كرد. تشديد مجدد شيوع كرونا به عنوان مسئله كليدي بازار 
و چش��م انداز تقاضا باقيمانده است. داده ها نش��ان مي دهد در تعداد 
زيادي از ايالت هاي امريكا تعداد مبتاليان جديد كرونا در حال افزايش 
است. تعداد مبتاليان جديد كرونا در هند هم امروز ركورد زد. قيمت 
پيش خريد هر بشكه نفت خام برنت، بنچ مارك بين المللي قيمت نفت، 
53سنت يا 1/2 درصد سقوط كرد و به 44/56 دالر بازگشت. قيمت 
پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين امريكا، دابليوتي آي، 53 
سنت يا 1/26درصد سقوط كرد و به 41/42 دالر رسيد. قيمت هر دو 

شاخص نفت اين هفته 4درصد جهش كرده است. 

كانادادرتالفياقدامترامپ
برايكاالهايامريكاييتعرفهوضعكرد

كانادا اع�الم كرد: به تالف�ي تصمي�م ترامپ ب�راي بازگرداندن 
 2/7 ب�راي  كان�ادا،  از  آلوميني�وم  واردات  تعرفه ه�اي 
ميلي�ارد دالر از واردات امري�كا تعرف�ه وض�ع مي كن�د. 
به گزارش سي ان بي سي، ترامپ پنج شنبه ش��ب با اعالم اينكه كانادا 
از امريكا سوءاس��تفاده كرده و مش��اغل كارگران بخش آلومينيوم را 
به خطر مي ان��دازد، تعرفه هاي 10درصدي ب��ر واردات آلومينيوم از 
كانادا را كه يكسال پيش تعليق كرده بود، دوباره وضع كرد. در پي اين 
اقدام، كانادا نيز اعالم كرد ب��ه تالفي تصميم ترامپ براي بازگرداندن 
تعرفه هاي واردات آلومينيوم از كانادا، براي كاالهاي امريكايي تعرفه 
وضع مي كند. معاون نخس��ت وزير كانادا، كريس��تيا فريلند، در يك 
كنفرانس خبري اعالم كرد: ما دالر ب��ه دالر اين تعرفه ها را به صورت 
متقابل تالفي خواهيم كرد. ما اين اقدام را تش��ديد نخواهيم كرد، اما 
عقب نشيني هم نمي كنيم. فريليند و نخست وزير ترودو 30 روز آينده 
را به مشاوره با شهروندان و شركت هاي موجود در فهرست گسترده 

صنايع مرتبط با آلومينيوم خواهند پرداخت. 

افزايشوارداتنفتامريكاازروسيه
برايجبرانتحريمنفتيونزوئال

صادرات نفت روس�يه به امريكا در ماه جوالي 1۶درصد نس�بت 
به ژوئ�ن افزايش داش�ته چون پااليش�گاه هاي امري�كا مجبور 
بودند بش�كه هاي از دس�ت رفته نفت س�نگين ونزوئ�ال را پس 
از اعمال تحريم ه�اي امري�كا علي�ه كاراكاس، جايگزين كنند. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از اويل پرايس، اطالعات ريفينيتيو آيكن 
نشان مي دهد روسيه ماه گذش��ته 1/078ميليون تن نفت به امريكا 

صادر كرده كه معادل بيش از 7 ميليون بشكه است. 
 صادرات نفت روسيه به امريكا در ماه جوالي 16درصد نسبت به ژوئن 
افزايش داشته چون پااليشگاه هاي امريكا مجبور بودند بشكه هاي از 
دست رفته نفت س��نگين ونزوئال را پس از اعمال تحريم هاي امريكا 
عليه كاراكاس، جايگزين كنند. بسياري از پااليشگاه ها مجبور شدند 
به جاي نفت سنگين از نفت روسيه استفاده كنند. در واقع، تحريم هاي 
ونزوئال به همراه كاهش توليد ائتالف اوپك پالس باعث كمبود نفت 
سنگين در بازار و افزايش قيمت آن و بسته شدن برخي پااليشگاه ها 
شده است. كمبود نفت سنگين با افزايش فصلي مصرف مشتقات آن 

شديدتر شده است.
 در خاورميانه واردات نفت سولفور باال طي ماه هاي تابستان افزايش 
مي يابد چون از آن براي توليد برق استفاده مي شود و تقاضا براي برق 
در گرم ترين فصل س��ال باال مي رود. واردات نفت سولفور باال توسط 
هند هم افزايش يافته است. صادرات نفت روسيه به امريكا حتي قبل 
از آغاز بحران كرونا هم رو به افزايش بود. روس��يه س��ال گذشته 11 
ميليون بشكه نفت به امريكا صادر كرد كه دو برابر بيشتر از صادرات 
آن در 2018 بود. پااليشگاه هاي امريكا سعي كردند از قيمت پايين 
اين نفت و همچنين قيمت پايين حم��ل و نقل دريايي در اين زمان 

بهره ببرند. 

نوبخت:7۰درصدمنابعدرآمدیدولت
محققشدهاست

 افزايش تورم ارتباطي
 به استفاده از  صندوق توسعه ملي ندارد

رئيس س�ازمان برنامه و بودجه كش�ور با تأكيد بر اينكه اس�تقراض 
دولت از بان�ك مركزي ب�راي تأمين كس�ري بودج�ه ادعايي باطل 
و نوعي توه�م اس�ت، گفت: ف�روش نفت در س�ال ج�اري كاهش 
چش�مگيري يافته و فق�ط ۶درصد از درآم�د نفتي م�ورد انتظار ما 
تاكنون محقق ش�ده اس�ت، اما 7۵ درصد درآمدهاي مالياتي سال 
جاري تاكنون محقق ش�ده و قريب ب�ه 1۶ هزار ميلي�ارد تومان در 
چهار ماه گذش�ته، توانس�ته ايم س�هام واگذار كنيم كه تا حدودي 
كسري عدم تحقق درآمد ناشي از فروش نفت را جبران كرده است. 
محمدباقر نوبخت در گفت وگويي مجازي به مناس��بت روز خبرنگار به 
سؤاالت مختلف خبرنگاران در خصوص ماجراي »كسري بودجه 99« و 
»اصالح ساختار بودجه« پاسخ داد. وي با تشريح عوامل شكل گيري تورم 
در تيرماه، اختالفات س��ازمان برنامه و بودجه را با بانك مركزي علني تر 
كرد. نوبخت در خصوص اصالح س��اختار بودجه گفت: »سازمان برنامه 
و بودجه، اليحه بودجه 1399 را براس��اس پيش بيني واقع بينانه جنگ 
اقتصادي به مجلس ارائه كرد. موضوعاتي كه امروزه در خصوص كسري 
بودجه و... مطرح مي شود، نشان دهنده شفاف سازي سازمان برنامه بودجه 
است كه رأساً اين موضوع را مطرح كرد؛ اما متأسفانه بعضي از عزيزان بدون 
داشتن اطالعات كافي درخصوص اعداد و ارقام واقعي، از كسري بودجه 

اظهار نظر مي كنند.« 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: »اصالح ساختار بودجه« 
پس از آنكه از سوي مقام معظم رهبري در سال 97 مطالبه شد، از سوي 
سازمان برنامه و بودجه كشور در وقت معين ش��ده  تدوين و به رهبري 
و شوراي عالي هماهنگي س��ه قوه ارائه ش��د. البته ما كوشيديم از همه 

ظرفيت هاي كشور براي تدوين آن استفاده كنيم. 
وي با اشاره به اينكه برنامه اصالح س��اختار بودجه را هم به مجلس و هم 
به همه اعضاي آن شورا )رؤساي سه قوه( تقديم كرديم و انتظارمان اين 
بود كه اجماعي در ميان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبري ايجاد 
شود، اظهار داشت: »تا اين لحظه با وجود آنكه براي بررسي برنامه اصالح 
ساختار، زمان مشخصي تعيين ش��ده بود، به جمع بندي بين سه قوه در 
شوراي عالي، دست پيدا نكرده ايم. ما عيناً همان برنامه را به مجلس جديد 
ارائه داديم؛ چون مجلس، امكان قانون گذاري دارد و مي تواند برنامه اصالح 

ساختار را بررسي كنند.«
معاون رئيس جمه��ور گفت:»اميدواريم مجلس برنامه اصالح س��اختار 

بودجه را مصوب كند تا آن را اجرا كنيم.«
  ميزان درآمدهاي نفتي و مالياتي محقق شده در سال جاري

وي در پاسخ به سؤالي درباره اقدامات سازمان برنامه و بودجه براي مقابله 
با كسري بودجه ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي به خاطر ترحيم 
و كاهش درآمدهاي مالياتي به خاطر كرونا اظهار داش��ت: »در ش��رايط 
تحريم و ركود ناشي از كرونا، ميزان صادرات نفت تقليل يافته و درآمدهاي 
نفتي پايين آمده است. فروش نفت در س��ال جاري كاهش چشمگيري 
يافته و فقط 6درصد از درآمد نفتي مورد انتظار ما تاكنون محقق ش��ده 
است، اما 75 درصد درآمدهاي مالياتي سال جاري تا كنون محقق شده 
كه 20درصد بيش از س��ال گذش��ته در همين تاريخ اس��ت. 58 درصد 
واگذاري هاي مالي نيز محقق شده و مطابق اصل 44 قانون اساسي دولت 
موظف به واگذاري سهام كارخانجات و شركت هاي دولتي است كه منجر 
به كاهش مالكيت و تصدي گري دولت شده و آن را در جايگاه نظارت قرار 
مي دهد. براي كل سال 99، فقط 11هزار و 900 ميليارد تومان درآمد از 
اين محل، پيش بيني كرده بوديم، اما قريب به 16هزار ميليارد تومان در 
چهار ماه گذشته، توانسته ايم سهام واگذار كنيم كه تا حدودي كسري عدم 

تحقق درآمد ناشي از فروش نفت را جبران كرده است.« 
  دولت حتي استقراض غيرمستقيم هم از بانك مركزي نكرده 

است
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: »جز همان تنخواهي كه 
هر سال از بانك مركزي مي گرفتيم و با آن تس��ويه هم مي كرديم، چيز 
ديگري از بانك مركزي دريافت نكرده ايم. بنابراين تصور اينكه عدم تحقق 
منابع باعث اس��تقراض غيرمس��تقيم دولت از بانك مركزي شده، كاماًل 
باطل و نوعي توهم است. آمار و ارقام نش��ان مي دهد كه دولت به ميزان 

درآمدهايش هزينه كرده است.« 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به سؤالي درباره اظهارات 
اخير رئي��س كل بانك مركزي درب��اره اس��تقراض كوتاه مدت دولت 
از بانك مركزي در س��ال هاي گذشته براي جبران كس��ري بودجه و 
تبعات تورمي آن گفت: »سال 97، ورودي صندوق 5/4ميليارد دالر از 
فروش نفت بود. 14/5درصد سهم شركت نفت، از اين مبلغ كنار رفت 
و مقام معظم رهبري اجازه دادند كه به ج��اي 32 درصد آن، احتياطاً 
فقط 20 درصد درآمد نفتي را به صن��دوق واگذار كنيم و 12 درصد را 
كنار بگذاريم براي روز مبادا. از اين منبع در سال 97 استفاده نشد ولي 
در سال 98 كه شرايط سخت تر بود، اس��تفاده شد. اگر فروش اين 12 
درصد، مش��كل آفرين بود فروش مابقي حدود 80 درصد آن نيز بايد 
مشكل ايجاد مي كرد! ما اين ارز را در اختيار داشتيم و بانك مركزي يا 
اين ارز را فروخته يا همچنان نزد خود نگه داش��ته است؛ اگر همچنان 
آن را نگه داشته كه بهتر اس��ت همين االن آن را عرضه كرده و بازار را 
كنترل كند! بنابراين اينكه دولت از بانك مركزي استقراض كرده قطعاً 

حرف نادرستي است.« 
  افزايش تورم ارتباطي به اس�تفاده دول�ت از ذخاير صندوق 

توسعه ملي ندارد
نوبخت با تأكيد بر اينكه همه مي دانيم افزايش قيمت ها، ناشي از تغييرات 
ناگهاني قيمت ارز است كه بيش��تر از آنكه داليل اقتصادي داشته باشد 
توجيهات سياس��ي دارد، اظهار داش��ت: »با توجه به مس��ائل مختلف و 
محدود بودن ارز، كنترل بازار سخت شده است. اين افزايش قيمت هاي 
جهشي، بيشتر ناشي از انتظارت تورمي و متأثر از قيمت ارز است و ربطي 
به اس��تفاده دولت از ذخاير صندوق ندارد. كما اينكه عربس��تان هم 58 
هزار ميليارد دالر از ذخاير صندوقش استفاده كرده و دچار چنين تورمي 
نشده است. البته صندوق توسعه ملي هم نوعي صندوق ذخيره اي است 
كه به وقت بايد از آن اس��تفاده كنيم، ولي در سال جاري ما چنين كاري 

نكرده ايم.«
ــى (سیســتم ســوخت  ــات جانب ــزات و قطع ــد تجهی «خری

مایــع توربیــن گازى) نیــروگاه خلیــج فــارس» 
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