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ملیحهمرادی

ابرچالشي به نام هزینه ها ي جاري 
بررسي بودجه جاري كشور نشان مي دهد كه هزينه ديوانداري و اداری 
بهترين اولويت دولت هاست، تأمين اين هزينه به قدري دولت را به خود 
مشغول مي كند كه ديگر نمي تواند به ساير امور بپردازد، حال تصور كنيد 
در جريان تحريم، حق برخورداري از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت 
از ايران سلب شده و سال هاست كه دولت به شيوه هاي مبتني بر فروش 
سرمايه استقراض يا كاهش ارزش پول ملي و اعتبارات دولت در حال 

تأمين هزينه هاي جاري اش است. 
مدت هاست سياستمداران در آستانه انتخابات وعده هاي اقتصادي شان 
را ميهمان رس��انه ها مي كنند، اما وقتي س��كان قوه مجريه را برعهده 
مي گيرند با سد آهنين هزينه هاي جاري كشور جهت عملياتي كردن 
وعده هاي اقتصادي خود روبه رو مي ش��وند، از اين رو اشخاصي چون 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور بودج��ه را »چوب ادب 

سياستمداران« مي داند. 
محدوديت بودجه اي كه هزينه هاي جاري دولت س��هم سنگيني در 
آن دارد، دست و پاي سياس��تمداران را مي بندد تا نتوانند به سادگي 
وعده هاي اقتصادي خ��ود را عملياتي كنند. ح��ال تصور كنيد تأمين 
هزينه هاي جاري كشور نيز به دليل تحريم هاي اقتصادي براي دولت به 

يك چالش تبديل شده است.
وقتي درآمد ناشي از صادرات نفت، ساختار ديوان اداري كشور را تشكيل 
مي دهد، هزينه هاي جاري و روزمره اين س��اختار مبتني بر بهره وري، 
عملكرد، انجام عمليات و فعل مشخص و معين نبوده و نيست؛ نتيجه 
آن مي ش��ود كه به رغم هزينه هاي باالي دولت هيچ درآمد يا خدماتي 

ارائه نمي شود كه با دخل و خرج دولت تراز باشد. 
بررس��ي هزينه هاي جاري ماهانه دولت نش��ان مي دهد كه اين دست 
هزينه ها در هشت س��ال دولت روحاني از 8 هزار ميليارد تومان به مرز 
70تا 80 هزار ميليارد تومان رسيده اس��ت در اين س��ال ها چون سايه 
تحريم باال سر كشور بوده است، نقش دولت در تأمين ارز كشور كاهش 
يافته و درآمده��اي حاصل از صادرات نف��ت در تأمين بودجه كاهش 
يافته و نقش درآمدهاي حاصل از استقراض و سرمايه فروشي تقويت 

شده است. 
از سوي ديگر در س��ال هاي سپري ش��ده از دولت يازدهم و دوازدهم، 
بودجه عمراني كشور به نس��بت بودجه كل چنان كاهش داشته است 
كه يكي از داليل ركود اقتصادي و كاهش سرمايه گذاري كل در كشور 
نزول بودجه عمراني عملياتي دولت ارزيابي مي شود. با اين حال برخي از 
كارشناسان مي گويند به دليل آنكه بودجه عمراني دولت عموماً به رشد 
پروژه هاي نيمه كاره در كشور منتج مي شود بدين ترتيب همان بهتر كه 

دولت از ريخت و پاش در بودجه عمراني دست بردارد. 
بررسي ميزان بدهي به سيستم بانكي كشور نشان از آن دارد كه اين نوع 
بدهي ها به مرز 530 هزار ميليارد تومان نزديك ش��ده است كه تقريباً 
معادل با نصف بودجه عمومي دولت است. پرداخت بدهي هاي دولت 
در كنار تأمين بودجه جاري ماهانه دولت نهاد دولت را در موقعيتي قرار 

مي دهد كه كمتر مي تواند به وعده هاي اقتصادي اش عمل كند. 
اما اگر دولتي با برنامه باشد و اصالحات اقتصادي را در راستاي اصالحات 
بودجه اي چون كاهش هزينه هاي جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي، 
سود شركت ها، عرضه دارايي هاي مازاد را به شكل عملياتي دنبال و اجرا 
كند حداقل مي تواند تورم ناشي از كس��ري بودجه دولت را در اقتصاد 
ايران كنترل كند. تورم كه كنترل شود سرمايه به سمت سنجش هاي 

مولد و با ارزش افزوده باال هدايت مي شود. 
از سوي ديگر دولت بايد توجه كند كه حوزه پولي و بانكي همانند خود 
دولت دچار ناترازي و كسري دخل و خرج اس��ت. از اين رو اين بخش 
همانند بخش دولت نيازمند اصالحات اقتصادي است تا از اين طريق 
حداقل تأمين مال��ي ارزان در اختيار بخش عرض��ه و تقاضاي اقتصاد 

ايران قرار گيرد. 
در پايان بايد اش��اره داش��ت كه اگر در اين دولت يا دولت آتي احياي 
برجام اتفاق نيفتد نبايد اقتصاد را از اصالحات بي نياز دانست زيرا ممكن 
است به هر دليلي صادرات نفت نتواند در آينده پاسخگوي هزينه هاي 
بودجه اي باشد، بدين ترتيب چه در شرايط تحريم و چه در شرايط رفع 

تحريم مسئله اصالح بودجه و بانك بايد عملياتي شود. 

دالر رشد كرد
در ب�ازار آزاد قيمت ط�الي ۱۸عيار هر گ�رم يك ميلي�ون و ۷۵ 
هزار تومان، قيمت س�كه تمام بهار آزادي ط�رح جديد ۱۰ ميليون 
و ۷۳۰ ه�زار توم�ان و قيم�ت دالر ۲4 ه�زار و ۱۰۰ تومان اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، در بازار داخلي قيمت طالي 18عيار هر گرم يك 
ميليون و 75 هزار تومان، قيمت دالر 24 ه��زار و 100 تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 730 ه��زار تومان و 
 قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 600 هزار 

تومان است. 
در بازار س��بزه ميدان هم اكنون، قيمت نيم سكه بهار آزادي 5 ميليون 
و 850 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 750 هزار تومان 
و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان تعيين شده است و به 

فروش مي رسد. 
قيمت طالي 18عي��ار در هر گرم هم يك ميلي��ون و 75 هزار تومان، 
قيمت طالي 24عيار در هر گرم يك ميلي��ون و 434 هزار تومان و هر 

مثقال طال 4 ميليون و 661 هزار تومان ارزش گذاري شده است. 
همچنين در بازار ارز قيمت دالر 24 ه��زار و 100 تومان، قيمت يورو 
29 هزار و 200 تومان و درهم امارات 6 هزار و 600 تومان اعالم شده 
است. نوسان قيمت در بازار ارز در حالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، 
با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود، 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي باعث عقب نشيني دالر 
از اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز 
وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگشت به برجام قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و دوم 
اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران 
شود و امكان كاهش چش��مگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتاً دالر در 

كانال 23، 22 هزار تومان جا خوش مي كند. 
براساس ا ين گزارش، در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر 
23 هزار و 633 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار و 165 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 305 تومان و 

قيمت خريد يورو نيز 27 هزار و 744 تومان اعالم شده است. 

دریافتي بازنشستگان با 90 درصد حقوق و 
فوق العاده شاغالن همتراز خواهد شد

س�ازمان برنامه و بودجه كش�ور با هدف حمايت از بازنشستگان 
و بهب�ود و ترمي�م وضعي�ت معيش�ت اي�ن قش�ر جامع�ه، 
اليح�ه دوفوريت�ي »دائم�ي ش�دن متناسب س�ازي حق�وق 
بازنشس�تگان با ش�اغالن« را به هيئ�ت دولت ارائه كرده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، چندي قبل س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد 
رسيدگي و تدوين اليحه همسان س��ازي حقوق بازنشستگان در اين 
سازمان نهايي شده اس��ت و بعد از ارس��ال اليحه به دولت هم اكنون 
بررسي اين اليحه پيشنهادي در دستوركار كميسيون امور اجتماعي 
و دولت الكترونيك هيئت دولت قرار دارد. براساس اصل )29( قانون 
اساس��ي، برخ��ورداري از تأمين اجتماع��ي در دوران بازنشس��تگي، 
بيكاري، پيري و غيره، حقي همگاني بوده و دولت موظف است طبق 
قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مش��اركت 
مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كش��ور 

تأمين كند. 
در همين راستا هيئت دولت در راستاي اجراي مواد )12( و )30( قانون 
برنامه ششم توسعه نس��بت به متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان، 
مستمري بگيران و وظيفه بگيران در سال هاي 1399 و 1400 اهتمام 

ورزيد تا حقوق اين گروه از جامعه ترميم و بهبود يابد. 
درحال حاض��ر از آنجا ك��ه اجراي متناسب س��ازي مذكور براس��اس 
مفاد قانون برنامه شش��م توس��عه بوده، نگراني از ايج��اد وقفه در اين 
امر به لحاظ پايان قانون برنامه شش��م توس��عه وج��ود دارد، بنابراين 
باتوجه ب��ه پيگيري ه��اي كانون هاي بازنشس��تگي و ب��ه منظور رفع 
دغدغه اين قش��ر، س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور اليحه دوفوريتي 
»دائمي كردن متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان با ش��اغالن« را 
 كه با همكاري كانون فوق تهيه ش��ده، تدوين و ب��ه هيئت دولت ارائه 

كرده است. 
براس��اس اي��ن اليح��ه، حق��وق تمام��ي بازنشس��تگان، موظفان و 
مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مس��لح به نحوي تعيين مي ش��ود ك��ه از حداقل 
90 درصد ميانگين حقوق و فوق العاده ها و س��اير اقالم مشمول كسور 
بازنشستگي شاغل 30 سال خدمت هم گروه/طبقه، هم رتبه، هم پايه، 

هم درجه يا عناوين مشابه در همان سال كمتر نباشد. 
همچنين سازمان تأمين اجتماعي مكلف است بر اساس مقررات مصوب 
هيئت امنا از محل تمامي منابع خود نسبت به متناسب سازي حقوق 
مستمري بگيران خود اقدام كند. مس��تمري حداقل بگيران سازمان 
تأمين اجتماعي با 30 سال سنوات بيمه پردازي نبايد از حقوق حداقل 
بگيران بازنشستگان كشوري كه 30 سال س��ابقه بيمه پردازي دارند، 

كمتر باشد. 
عالوه براين، س��اير صندوق ها و س��ازمان هاي بازنشستگي مي توانند 
براساس مقررات مصوب باالترين مرجع تصميم گيري خود و متناسب 
با منابع خود نسبت به متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان و موظفان 

اقدام كنند. 
بازنشس��تگان ش��ركت هاي واگذار ش��ده به اس��تناد قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل )44( قانون اساس��ي و همچنين مش��موالن 
بند )الف( ماده )6( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه به 
اشتراك خود در صندوق بازنشستگي ذي ربط ادامه داده اند، براساس 
ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود، مشمول 

اين قانون مي شوند. 

شاخص بورس 2 هزار واحد افت كرد
ب�ازار  دي�روز  معام�الت  جري�ان  در  ب�ورس  ش�اخص 
س�رمايه ب�ا ثب�ت اف�ت بي�ش از ۲ ه�زار واح�دي مواجه ش�د. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار سرمايه بيش 
از 6ميليارد و 213ميليون س��هم و حق تقدم به ارزشي بالغ بر 3هزار و 
546ميليارد تومان در بيش از 500هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و ش��اخص بورس با افت 2هزارو460واح��دي در ارتفاع يك ميليون و 

147هزار و 669واحد قرار گرفت. 
بيشترين اثر منفي بر دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي 
معامالتي ش��ركت هاي ملي صناي��ع مس ايران، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس و سرمايه گذاري تأمين اجتماعي شد و در مقابل شركت هاي 
پتروشيمي نوري، معدني و صنعتي گل گهر و پااليش نفت اصفهان با 

افت خود مانع افزايش بيشتر نماگر بازار سهام شدند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله 
يك ميليارد و 227ميليون ورقه ب��ه ارزش 9هزار و 337ميليارد تومان 
در 369هزار نوبت، شاخص فرابورس )آيفكس( 67واحد افت كرد و در 

ارتفاع 17هزار و 294واحد قرار گرفت. 

ترخیص نهاده هاي تولید نسیه 
معاون فني گمرك ايران از ترخيص نس�يه نهاده هاي توليد اعم از 
مواد اوليه، كاالهاي واس�طه اي، ماش�ين آالت، تجهيزات و لوازم 
يدكي و البته مواد اوليه توليد دارو و تجهيزات پزش�كي خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، اخيراً به اس��تناد ماده 38 قانون رف��ع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در نشست هيئت مقررات زدايي و 
بهبود محيط كسب و كار مصوباتي در راستاي بهبود فضاي كسب وكار 
و در راستاي تسهيل تجارت خارجي صادر شد كه يكي از آنها مربوط 
به ترخيص نسيه و درصدي نهاده هاي توليد است. اين مصوبه همزمان 
با 26 خرداد ماه از سوي ارونقي، معاون فني گمرك ايران به گمركات 

اجرايي ابالغ و در دستور كار قرار گرفت. 
اين مقام مسئول در گمرك ايران گفت كه طبق مصوبه صادره، گمرك 
موظف شده نسبت به تسهيل و رفع موانع واردات نهاده هاي توليد اعم از 
مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت، تجهيزات و لوازم يدكي با 
برقراري امكان ترخيص كاال به صورت درصدي )با استفاده از ظرفيت 
ماده 7 قانون امور گمركي( براي تأمين حقوق ورودي و ماليات بر ارزش 

افزوده اقدام كند. 
متقاضي اس��تفاده از تس��هيالت ترخيص كاال به صورت نسيه، نبايد 
در زم��ره بدهكاران موض��وع ماده هف��ت )7( قانون ام��ور گمركي يا 
 صاحب��ان كاالي مش��مول توقي��ف اموال توس��ط مراج��ع ذيصالح 

قانوني باشد. 

نامه وزیر كار به رئیس جمهور براي برقراري 
50 درصد فوق العاده ویژه همه كارمندان

وزي�ر كار در نامه اي ب�ه رئيس جمه�ور خواس�تار افزايش حقوق 
همه  كارمندان دولت ش�د و به رئيس جمهور پيش�نهاد ش�ده كه 
»اين كار نيك« را در روزهاي آخر صدارت خود به يادگار بگذارد. 
محمد ش��ريعتمداري، وزير كار در نامه اي به رئيس جمهور، خواستار 
برقراري فوق العاده ويژه به ميزان 50درصد، براي همه كارمندان دولت 
ش��د. پيش از اين نيز، ش��ريعتمداري، در نامه اي به نوبخت، خواستار 
برقراري فوق العاده ويژه ب��ه ميزان 50درصد ب��راي كارمندان وزارت 
كار ش��ده بود. در اين نامه به اجراي بند 10م��اده 608قانون مديريت 
خدمات كش��وري اش��اره ش��ده و آمده كه فوق العاده ويژه اين بند به 

50 درصد افزايش يابد. 
اين نامه بيس��ت و پنجم خرداد و چند روز مانده به انتخابات رياس��ت 
جمهوري ارسال شده و در آن به رئيس جمهور پيشنهاد شده كه »اين 

كار نيك« را در روزهاي آخر صدارت خود به يادگار بگذارد. 

چ�ه كس�ي فك�رش را مي ك�رد، وزي�ري كه 
طي هشت س�ال گذش�ته مدام از واهمه اش 
براي دادگاهي ش�دن س�خن مي گف�ت،  اين 
روزه�ا در مقابل مكاتبات و درخواس�ت هاي 
نهادهاي نظارتي سينه س�پر  و پاي خود را در 
كفش رانت س�ازي براي ب�رادران نجفي كند. 
به گزارش »جوان«، يكي از ماجراها و فسادهاي 
عظيمي كه در تاريخ اقتصاد ايران رخ داده است 
ماجراي پتروش��يمي باختر متعلق ب��ه برادران 
نجفي اس��ت؛ اين خان��واده ك��ه از خانواده هاي 
متم��ول و س��رمايه دار ايراني هس��تند، پس از 
افشاي فس��ادهاي كالنش��ان به خارج از كشور 
گريختند و در جلس��ات دادگا ه حاضر نش��دند 
 تا به ص��ورت غيابي براي آنه��ا حكم محكوميت 

صادر شود. 
برادران نجف��ي، صاحب هلدينگ پتروش��يمي 
باختر هستند؛ ثروتي معادل 250 هزار ميليارد 
توم��ان را با قيمت��ي ناچي��ز به دس��ت آوردند 
و سال هاس��ت كه به كس��ب درآمده��اي كالن 
مشغول هستند. واگذاري باختر در دولت گذشته 
 در كنار واگذاري ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 

انجام شد. 
وزي��ر فعل��ي نفت ك��ه منتق��د سياس��ت هاي 
خصوصي سازي در دولت گذشته است، هيچ گاه 
به موضوع باختر نپرداخت و مدام درباره شركت 
بازرگاني پتروش��يمي س��خن گفت و با تضعيف 
اين ش��ركت، حياط خلوتي ديگ��ر را در صنعت 
پتروشيمي راه انداخت تا هلدينگ خليج فارس با 
دستور و هدايت او، ميليون ها دالر از منابع كشور 

را به باد دهد. 
همواره اين شائبه وجود داشت كه دليل سكوت 
زنگنه درب��اره پرون��ده باختر و ب��رادران نجفي 

چيست؟ عده اي مي گفتند زنگنه مانند برادران 
نجفی »كرد زبان« اس��ت، اج��ازه نمي دهد آب 
در دل اي��ن خاندان ت��كان بخورد ه��ر چند كه 
ش��ائبه هاي ديگري نيز دس��ت به دست هم داد 
تا حساس��يت ها نس��بت به رابطه نجفي و زنگنه 

بيشتر شود. 
  امتياز شيرين در هياهوي انتخاباتي

در روزهاي��ي كه افكار عموم��ي درگير انتخابات 
است، در طبقه پانزدهم وزارت نفت هياهوها جاي 
خود را به سلس��له نامه نگاري ها ميان نهادهاي 
نظارتي و زنگنه داده اس��ت؛ وزي��ر نفت تصميم 
عجيبي را گرفته است كه از نظر سازمان بازرسي 
كل كش��ور، نه تنها غيرقانوني اس��ت بلكه داراي 
شائبه هاي گس��ترده اي اس��ت كه بايد پيش از 

امضاي آخر  بررسي شود. 
موضوع به يك خط لوله ي��ر مي گردد؛ خط لوله 
اتيلن غرب از س��ال 84 كليد خ��ورد و از آذرماه 
91 با راه اندازي پتروش��يمي هاي تعريف ش��ده 
ذيل اين خ��ط لوله ب��ه بهره برداري رس��يد. در 
حال حاض��ر طول اي��ن خط لوله 2ه��زارو627 
كيلومتر اس��ت و اين خ��ط لوله خ��وراك اتيلن 
21 پتروش��يمي را تأمي��ن مي كن��د. تأمي��ن 
خوراك واحدهاي پتروش��يمي توسط اين خط 
لوله از پتروش��يمي كاويان در عس��لويه ش��روع 
 ش��ده و به پتروش��يمي مهاباد در ش��هر مهاباد 

ختم مي شود. 
ارزش خط لوله اتيل��ن غرب 56 ه��زار ميليارد 
تومان اس��ت؛ طبق ماده 113 قانون محاسبات 
عمومي كشور كليه اموال و دارايي هاي منقول و 
غير منقولي كه از محل اعتبارات طرح هاي تمليك 
دارايي سرمايه اي )غيرانتفاعي( خريداري، ايجاد 
يا تمليك مي ش��ود متعلق به دولت ب��وده نه به 

شركت هاي خصوصي و حفظ و حراست آن نيز با 
دستگاه اجرايي ذي ربط است. 

قانون به صراحت قيد كرده است خط اتيلن غرب 
يك طرح غيرانتفاعي تعريف شده اس��ت و هيچ 
شخصي اعم از دولتي و خصوصي به تنهايي يا با 
تبعيض مجاز به تحصيل سود از محل تأسيسات 
ايجادي توس��ط دولت نيس��ت. در حالي كه در 
ماجراي خط لوله اتيلن غرب شركتي تحت عنوان 
ش��ركت بهره برداري خطوط انتقال اتيلن غرب 
كه شركت پتروشيمي كاويان س��هامدار عمده 
آن بوده بهره برداري خط را ت��ا آبان 96 برعهده 
داشته است و سپس با انحالل اين شركت، خوِد 
شركت پتروشيمي كاويان مستقيماً بهره برداري 
از اين طرح را برعهده مي گيرد و در اين بازه زماني 
هفت س��اله )91 ال��ي 98( س��ودهاي كالني به 

صورت غيرقانوني به جيب مي زند. 
بناب��ر ب��رآورد نهاده��اي نظارت��ي هلدين��گ 
پتروشيمي باختر و پتروشيمي كاويان با دريافت 
تني 25 دالر براي توزيع خوراك به 21 مجتمع 
پتروشيمي اين خط بيش 3 هزار ميليارد تومان 
از محل استفاده از تأسيسات دولتي سود كرده اند 
كه به رغم پيگيري هاي نهادهاي نظارتي به دليل 
حمايت قاطع وزارت نفت و ش��خص بيژن زنگنه 
وزير نفت از هلدينگ پتروشيمي باختر اين پول 

به خزانه دولت بازنگشته است. 
خبرگزاري فارس در گزارش��ي در اين خصوص 
نوشته اس��ت: نكته جالب توجه اينكه هلدينگ 
پتروش��يمي باختر كه بهره بردار خط لوله اتيلن 
غرب است از 21 پتروش��يمي در مسير اين خط 
لوله صاحب ش��ش پتروش��يمي اس��ت و بعضاً 
مشاهده شده است كه در رساندن خوراك به ساير 
واحدهاي پتروشيمي سنگ اندازي كرده و همواره 

پتروشيمي هاي متعلق به خود را در اولويت تأمين 
خوراك قرار داده است. به همين دليل و با چنين 
پيشينه اي، بسياري معتقدند نبايد اين خط لوله 
به باختر واگذار شود كه عالوه بر رانت سازي براي 

آن، مشكالت گذشته را مضاعف مي كند. 
در اين ميان، شركت ملي صنايع پتروشيمي كه 
وابسته به دولت است، اين خط را در دست گرفت 
كه زنگنه به اين شركت دستور داد هر چه سريع تر 
تا تير ماه، تكليف اين خط را مشخص كند و دوباره 

آن را به باختر بازگرداند. 
  ورود نهادهاي نظارتي

اقدام��ات عجيب زنگن��ه  بار ديگر باعث ش��د تا 
نهادهاي نظارتي در نامه هايي هش��دارآميز به او 
اع��الم كنند، چنانچه از موض��ع غيرقانوني خود 
كوتاه نيايد، ع��دم تمكين او از قان��ون منجر به 
ارسال پرونده اش به دادس��را مي شود، ولي وزير 
نفت در پاسخ به اين انتقاد بهانه ديگري مي آورد. 
او معتقد اس��ت طبق ج��زء 5 بند »ال��ف« ماده 
3 قان��ون وظاي��ف و اختي��ارات وزارت نفت، او 
براي اتخاذ اي��ن تصميم محق اس��ت، در حالي 
كه موض��وع اين قان��ون وضع مق��ررات و صدور 
دس��تورالعمل هاي الزم براي حس��ن انجام امور 
اكتش��اف، توس��عه، توليد، انتقال، حفظ حريم 
خطوط لوله و تأسيس��ات ذخيره س��ازي، توزيع 
و مص��رف فرآورده هاي نف��ت، گاز و محصوالت 
پتروشيمي اس��ت و اساس��اً ربطي به اختيارات 
قانوني در واگذاري بهره ب��رداري و اعطاي مجوز 
كسب سود از تأسيس��ات دولتي به يك شركت 

خصوصي ندارد. 
در واقع در اين ماجرا مسيري كه قانون مشخص 
ك��رده و نهاده��اي نظارتي ني��ز ب��ر آن تأكيد 
مي كنند، اين اس��ت كه اوالً تمامي سود حاصله 
از بهره برداري هشت ساله هلدينگ پتروشيمي 
باختر از تأسيسات دولتي خط اتيلن غرب بايد به 
دولت برگردد. ثانياً مديريت حراست خط اتيلن 
غرب به شركت ملي صنايع پتروشيمي بازگردد 
تا ابزار نظارتي الزم به عملكرد بهره بردار را داشته 
باشد. ثالثاً براي تعيين پيمانكار صاحب صالحيت 
براي بهره ب��رداري از خط لوله اتيل��ن غرب بايد 
مناقصه اي با حضور شركت هاي صاحب صالحيت 

و نه ذي نفع برگزار شود. 
با اين وجود، وزير نفت همچنان بر اختيارات خود 
تأكيد دارد كه از نظر سازمان بازرسي كل كشور، 
وج��ود خارجي ن��دارد. در همين ب��اره، مجتبي 
توانگر، رئي��س طرح تحقي��ق و تفحص مجلس 
شوراي اسالمي از پتروش��يمي باختر در توئيتي 
از ارس��ال پرونده وزير نفت به دادس��را خبر داد 
و نوش��ت: » وزيرنفت به نامه هاي هش��دارآميز 
نهادهاي نظارتي درباره يك واگذاري غيرقانوني 
به برادران نجفي بي توجهي كرده و در هياهوي 
انتخابات، تصميم رانت گونه اي گرفته است؛ همان 
سه برادري كه صاحب 250 هزار ميليارد تومان 
از ثروت پتروشيمي هستند. سازمان بازرسي هم، 

زنگنه را به دادسرا معرفي كرد«. 
حاال بايد ديد وزيري كه بارها اعالم كرده است از 
دادگاه رفتن و حاكمه واهمه و ترس دارد، حاضر 
است به قانون تن دهد و از تصميم رانت ساز خود 

منصرف شود يا خير؟

برنج پاكستاني و شكر در ميان اقالم اساسي، 
در ارديبهش�ت امسال نس�بت به ماه قبل آن 
در افزايش قيمت ۰/۵ تا 4 درصد ركورد زدند.
بررسي قيمت اقالم اساسي طي يك ماه نيز نشان 
مي دهد قيمت همه اقالم در ارديبهش��ت امسال 
نسبت به ماه قبلش به جز برنج تايلندي و گوشت 
گوس��فندي با 0/1و 0/3درص��د كاهش، افزايش 
يافته و ميزان افزايش قيمت ه��ا طي يك ماه هم 
بين 0/5درصد )برنج پاكستاني( تا 4 درصد )شكر( 

بوده است. 
آمار منتشر شده از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نش��ان مي دهد كه از بين انواع 
برنج،  گوش��ت و ش��كر كه وضعيت قيمت آنها در 
ارديبهشت ماه امسال منتشر ش��ده، قيمت تمام 
كاالها بين 40 تا 123 درصد نسبت به ارديبهشت 
سال گذشته افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، 
بر اس��اس اين آمار بيش��ترين افزايش قيمت در 
ارديبهشت امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده 
كه قيم��ت آن با 123/2درص��د افزايش از حدود 
11 هزار و 200 تومان در ارديبهش��ت سال 1399 
به بيش از 25 هزار تومان در ماه مشابه سال جاري 
رسيده اس��ت. البته اخيراً قيمت اين محصول به 
30 هزار تومان هم رسيده و اين در حالي است كه 

نرخ مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است. 
اواخر سال گذشته نيز وضعيت نابساماني در بازار 
مرغ حاد ب��ود كه باعث ايج��اد صف هاي طوالني 
براي دريافت مرغ به قيمت تنظيم بازار در شرايط 
كرونايي شد. اين در حالي است كه نهاده هاي دام 
و طيور همچن��ان ارز دولت��ي دريافت مي كنند و 
مرغ به قيمت مصوب بايد در دسترس عموم مردم 
باشد، اما در ش��رايطي كه وزارت جهاد كشاورزي 

مي گويد توليد مرغ به اندازه نياز كشور بوده و هيچ 
كمبودي در اين زمينه وجود ندارد و تقصير را به 
گردن وزارت صمت انداخته است كه وظيفه نظارت 
بر بازار و برخورد با گرانفروشي را دارد، مسئوالن 
وزارت صنعت معدن تج��ارت )صمت( مي گويند 
قرارگاه ساماندهي مرغ مس��ئول تأمين و توزيع 
اين كاالس��ت، بنابراين اين وزارتخانه مسئوليتي 
در اين رابطه ندارد كه بخواه��د اظهارنظر كند. از 
طرف ديگر گزارش هايي از كمبود مرغ در بازار نيز 

منتشر شده است. 
  افزايش قيم�ت برنج ايران�ي نصف برنج 

خارجي
بعد از مرغ، قيمت برنج تايلندي بيشترين افزايش 
را داشته كه قيمت آن در اين مدت با86/2درصد 

افزايش به ح��دود 14 هزار و 300 تومان رس��يده 
اس��ت. قيمت برنج پاكس��تاني نيز با 72/2درصد 
افزايش به 24 هزار و 600 تومان رس��يده اس��ت، 
اما افزايش قيمت در برنج هاي داخلي كمتر بوده 
است، به طوري كه قيمت برنج طارم اعال و داخلي 
هاشمي درجه يك در اين مدت به ترتيب 42/1و 
40/1درصد افزايش داشته و در ارديبهشت امسال 
به حدود 35 هزار و 300 توم��ان و 34 هزار تومان 

رسيده است. 
   شكر سومين كاال با بيشترين گراني

اما در اصل رتبه س��وم بيشترين افزايش قيمت به 
شكر مي رسد كه قيمت آن در ارديبهشت امسال 
76/3درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال 1399 
افزايش يافته است؛ به طوري كه قيمت هر كيلوگرم 

ش��كر س��فيد از 7هزارتومان در ارديبهشت سال 
قبل به 12 هزار و 400 تومان در ماه مشابه امسال 

رسيده است. 
البته مشاهدات ميداني نشان مي دهد قيمت شكر 
نيز در بسته هاي 900 گرمي در مغازه ها به 15 تا 
18 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه 
بر اساس سامانه 124 همچنان بايد قيمت هر كيلو 
شكر بس��ته بندي 8هزارو700 تومان و قيمت هر 
كيلو شكر فله 7هزارو300 تومان باشد. در اين رابطه 
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اخيراً علت افزايش قيمت شكر را 
رو به اتمام بودن ذخاير شكر وارد شده با ارز دولتي 
عنوان كرد و گفت كه با توجه به اينكه شكر در حال 
حاضر با ارز نيمايي وارد مي ش��ود ديگر مشمول 

نرخگذاري تثبيتي نيست. 
در اين ميان قيمت هركيلو گوش��ت گوس��اله و 
گوس��فندي ب��ا 52/2و 42/9درص��د افزايش در 
ارديبهش��ت امس��ال به حدود 115 هزار تومان و 
130 هزار تومان رس��يده اس��ت. قيمت هر كيلو 
گوش��ت گوس��فندي و گوس��اله در ماه مش��ابه 
س��ال 1399 به ترتيب حدود 75 و 92 هزار تومان 
بوده است. بر اين اس��اس كمترين كاهش قيمت 
در ارديبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 
مربوط به برنج هاشمي بوده است. بررسي قيمت 
اين اقالم اساس��ي طي يك ماه نيز نشان مي دهد 
قيمت همه اقالم ياد ش��ده در ارديبهشت امسال 
نسبت به ماه قبلش به جز برنج تايلندي و گوشت 
گوس��فندي با 0/1 و 0/3درصد كاهش، افزايش 
يافته و ميزان افزايش قيمت ه��ا طي يك ماه هم 
بين 0/5درصد )برنج پاكستاني( تا 4 درصد )شكر( 

بوده است. 

كدام كاالها طي يكماه گران شد
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