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 تخلف ایرالین ها 

در پرواز با تمام ظرفيت 
طي روزه�ا و هفته گذش�ته مردم نس�بت ب�ه پر ش�دن هواپيما 
در پروازه�اي داخل�ي و رعايت نش�دن محدودي�ت ۶۰ درصدي 
پذيرش مس�افر اب�راز نگراني كردن�د و تعداد نس�بتًا زي�ادي از 
پروازها با ظرفيت كامل انجام ش�د كه به گفته مسئوالن سازمان 
هواپيماي�ي اين مس�ئله تخل�ف بوده و ب�ا آن برخورد مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، حسن خوشخو ، مدير كل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و 
شركت ها و مؤسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري گفت:  در 
دوران شيوع ويروس كرونا تقاضاي فزاينده اي براي پروازهاي مسافري 
به وجود آمد؛ چراكه سبب شد تا برخي از سفرهای زمينی حذف شود 
يا كاهش يابد و به سمت سفرهاي هوايي سوق پيدا كند. در كنار اين 
موضوع اعمال محدوديت ۶۰ درصدي به خودي خود يك سياس��ت 
پارادوكسي بود كه در واقع سبب شد تقاضاي س��فر افزايش يابد و از 
س��وي ديگر ظرفيت ناوگاني را كه با محدوديت مواجه بود ۴۰ درصد 

كاهش داديم تا فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنيم. 
وي افزود: از ۲۸ شهريور ماه امس��ال كه پروازهاي اربعين آغاز شد به 
سبب اينكه بتوانيم همه پروازها را پاسخ دهيم و مردم معطل نمانند، به 
ناچار به ايرالين ها اعالم كرديم تا به صورت محدود ظرفيت خودشان 
را تا ۸۰ درصد افزايش دهند كه بتواند پاسخگوی تقاضاي نياز باشند، 
اما سازمان هواپيمايي كش��وري خودش نمي تواند رأساً محدوديتي را 
بردارد، دليلش هم اين است كه موضوع اعمال محدوديت ها بر اساس 
مصوبه ستاد ملي كروناست و اگر قرار باشد برداشته شود بايد اين مرجع 
تصميم گيري كند، اما در اين مورد به صورت غير رس��مي به ايرالين ها 
اعالم كردي��م تا انتهاي ماه صف��ر بتواند ظرفيت پذيرش مس��افر را تا 

۸۰درصد افزايش دهند. 
مدير كل دفت��ر نظارت ب��ر فرودگاه ها و ش��ركت ها و مؤسس��ات 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري ادامه داد: البته بر اساس 
گزارش هاي اعالم ش��ده، برخي از ش��ركت هاي هواپيمايي از اين 
ابالغيه عدول و ظرفيت ن��اوگان خود را تكمي��ل كردند؛ يعني در 
برخي از پروازها شاهد پر شدند ظرفيت هواپيما بوديم، اين مسئله 
قابل رسيدگي و بررسي است و شركت هايي كه در اين زمينه تخلف 
كرده اند، محدوديت هايي برايشان در نظر مي گيريم،  اما با اين وجود 
نتوانستيم باز هم پاسخگوي همه تقاضاهاي موجود براي سفرهاي 
هوايي در روزهاي پاياني ماه صفر باشيم؛ چراكه تقاضاي بسياري در 

اين زمينه وجود دارد. 
خوش��خو با تأكيد بر اينكه مس��لماً با ش��ركت هاي متخلف برخورد 
مي شود و پروتكل هاي بهداشتي تا زماني كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
اعالم نكرده، بايد رعايت شود، گفت: با توجه به واكسيناسيون صورت 
گرفته و كاه��ش محدوديت ه��اي كرونايي در جامع��ه و بخش هاي 
مختلف اقتصادي صنعت هوانوردي نيز درخواس��ت دارد محدوديت 
۶۰ درصد برداش��ته شود تا بتوانند تقاضاي س��فر را پاسخ دهند. اين 
مس��ئله را به س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرديم ك��ه در اينباره 

تصميم گيري شود. 
 وي تصريح كرد: محدوديت عمليات پروازي در صورت ناديده گرفتن 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي بهداش��تي و فني در پروازهاي داخلي 
و خارجي در انتظار ايرالين هايي اس��ت كه مرتك��ب چنين تخلفاتي 
مي شود. مردم هم مي تواند از طريق سايت سازمان هواپيمايي كشوري 
شكايات خود را اعالم كنند و از آنها درخواست مي كنيم به صورت فردي 
در فرودگاه ها و هواپيماها به عنوان اماكن ش��لوغ پروتكل ها را جدي 

بگيرند، ماسك بزنند و بهداشت فردي را رعايت كنند. 
مدير كل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و شركت ها و مؤسسات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كش��وري تأكيد كرد: از سوي ديگر شركت هاي 
هواپيمايي موظف شدند تا همه پروتكل ها را رعايت كرده و بسته هاي 
بهداشتي را به مسافران ارائه كنند. س��امانه ماسك نيز در يك سال 
اخير فعال بوده و ايرالين ها از بانك اطالعاتي وزارت بهداشت استفاده 
كردند بدين معني كه اگر به هر دليلي س��امانه وزارت بهداشت اسم 
مس��افري را به عنوان كرونا مثبت اعالم كرده باشد آن مسافر اجازه 

پرواز و خريد بليت هواپيما ندارد. 

 توقف عرضه اوراق بدهي دولتي
 از مهرماه

در حال�ي ك�ه دول�ت در س�ال ج�اري ني�از مبرم�ي ب�ه فروش 
اوراق بده�ي دارد و در دو ح�راج 23 و 3۰ ش�هريور م�اه 
24 ه�زار و 14۰ ميلي�ارد توم�ان اوراق به ف�روش رس�اند، در دو 
هفته ابتداي�ي مهر م�اه هيچ گونه حراج�ي برگزار نكرده اس�ت. 
به گزارش فارس، فروش اوراق مالي اسالمي از خرداد ماه سال گذشته 
آغاز و تا پايان س��ال گذش��ته با برگ��زاري ۴3 حراج دولت توانس��ت 

1۲3 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق بفروشد. 
فروش اوراق بدهي اين امكان را به دول��ت مي دهد كه با جلوگيري از 
پولي شدن كسري بودجه و كنترل تورم در سال جاري و بهبود سطح 
درآمد در س��ال هاي آينده، بدهي خود را در شرايط مناسب درآمدي 
به فروش برس��اند و اين پديده امكان انعطاف و اعمال سياس��ت هاي 

ضدچرخه اي را براي دولت ها به وجود مي آورد. 
سياس��ت ضدچرخه اي درواقع به سياس��تي مي گويند كه دولت در 
ش��رايط رونق، براي حفظ ثبات اقتص��ادي اقدام به ف��روش اوراق و 
جمع آوري نقدينگي كرده و در شرايط ركود اقتصادي براي تحريك 

تقاضا اقدام به خريد اوراق مي كند. 
در س��ال جاري ش��روع فروش اوراق بدهي از ۴ خرداد ماه آغاز شد و 
در مجموع 1۶ هزار و 91۰ ميلي��ارد تومان اوراق مرابحه و ۴1 ميليارد 
تومان اوراق س��لف موازي فروخت. اين ميزان فروش اوراق بدهي در 
پنج ماهه اول سال در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد 

كاهش نشان مي دهد. 
با اين روند كسري بودجه در سال 1۴۰۰ شديدتر از سال قبل مي شد. 
علت اصلي عدم فروش مناسب اوراق بدهي نرخ سود پايين اوراق و دوره 

سررسيد دو ساله ارزيابي مي شد. 
در همين راستا در شهريور ماه دولت تغييراتي در شرايط فروش اوراق 
انجام داد و نرخ سررسيد اوراق را به دوره هاي شش ماهه تا يك سال و 
چهار ماه كاهش داد. اين شرايط جديد موجب جهش در فروش اوراق 
شد به طوري كه فقط در دو حراجي ۲3 شهريور و 3۰ شهريور ۲۴ هزار 
و 1۴۰ ميليارد تومان اوراق بدهي به فروش رسيد كه ۴۲/7 درصد بيش 

از 1۶ حراج قبلي بوده است. 
خزانه داري كل كشور از تاريخ 3۰ شهريور تاكنون به داليل نامعلومي 
حراجي برگزار نكرده اس��ت. فروش اوراق بده��ي در نيمه مهر ماه در 
حالي انجام شده اس��ت كه در س��ال جاري دولت بايد ۶7 تا 7۰ هزار 
ميليارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت كند. بنابراين ميزان 
فروش اوراق هنوز به اندازه س��ود اوراق فروخته شده در سال گذشته 

نرسيده است. 
از طرف ديگر براساس برآوردهاي دولت حدود 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
كسري بودجه 1۴۰۰ است و بخشي از اين كسري بايد از محل فروش 
اوراق بدهي تأمين شود و در غير اين صورت دولت با چالش جدي در 

اين زمينه مواجه خواهد شد. 
ارزيابي كارشناسان نش��ان مي دهد دولت در ماه هاي باقي مانده سال 
مي تواند با ايجاد جذابيت در اوراق بدهي بخش قابل توجهي از كسري 

بودجه را مهار كند.

چه در وزارت نفت و چه در وزارت نيرو، همه 
تمركز روي تأمين برق در زمس�تان اس�ت؛ 
چالش�ي كه به نظر مي رس�د ط�ي چند ماه 
پيش رو روزهاي سختي را براي صنايع كشور 
رقم بزند اما مسئوالن مستقيم اين موضوع، 
معتقدند جاي نگراني خاص�ي وجود ندارد. 
به گزارش »جوان« وزير نفت گفته: پيش بيني 
مي شود امسال ۲۰۰ ميليون مترمكعب كمبود 
گاز در زمس��تان داش��ته باش��يم، آماره��ا هم 
مي گويند مصرف انرژي كشور در بخش هاي گاز 
و فرآورده هاي نفتي چهار برابر ميانگين جهاني 
است. س��ال گذش��ته از مجموع ۲۲۵ ميليارد 
مترمكعب گاز مصرفي در كشور، 13۰ ميليارد 
مترمكعب مربوط به بخش صنايع و نيروگاهي 
ب��وده و ۵۵ ميلي��ارد مترمكعب ه��م به بخش 
خانگي اختصاص يافته است و اگر اصالح الگوي 
استاندارد كه سازوكار قانوني آن هم وجود دارد، 
اجرايي شود، مي توانيم به هدف كاهش مصرف 
۲۵ تا 3۰ درصد دست يابيم و رقمي حدود ۶۰ تا 
7۰ ميليارد مترمكعب صرفه جويي مي شود، اين 
را جواد اوجي گفته است. وزير نفت در پاسخ به 
پرسش��ي درباره تدابير وزارت نفت براي تأمين 

گاز زمستاني و رفع كمبودهاي موجود گفت: ما 
همه ساله در فصل زمس��تان جدا از مصرف گاز 
در نيروگاه ها، سوخت مايع شامل نفت گاز و نفت ِ 
كوره مصرف مي كنيم، خوشبختانه با ظرفيت 
خوبي كه در زمينه تولي��د گاز )غني و فرآوري 
ش��ده( داريم، در طول سال مش��كلي به لحاظ 
كمبود اين حامل انرژي نداريم، اما در زمان اوج 
مصرف در فصل سرد سال، مصرف گاز خانگي 

چهار تا ۴/۵برابر بهار و تابستان مي شود. 
  چاره اي به نام سوخت مايع

با اين اظهارات، كاماًل مشخص است كه كمبود 
گاز قطعي اس��ت و نيروگاه ها بايد از س��وخت 
مايع استفاده كنند. جليل ساالري، مديرعامل 
پااليش و پخش در همين ب��اره به فارس گفته 
اس��ت: ب��ا روي كار آم��دن دولت س��يزدهم و 
بررس��ي هاي وزارت نفت درباره وضعيت فعلي 
سوخت رساني به نيروگاه ها و راهكارهاي تأمين 
سوخت زمستاني متوجه شديم كه سوخت مايع 
در نيروگاه ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد 
كمتر از حد استاندارد بوده است . در واقع هيچ 
برنامه مشخصي در وزارت نفت دولت قبل براي 
تحويل سوخت مايع به نيروگاه ها وجود نداشت، 

در حالي كه بايد از اوايل سال جاري وزارت نفت 
براي تأمين س��وخت مايع نيروگاه ها در فصول 

سرد سال برنامه ريزي مي كرد . 
وي اظهار داشت: به موازات اين كار پيش بيني ها 
و تدابير الزم براي تأمين سوخت نيروگاه ها در 
فصول س��رد پيش ِ رو نيز انجام ش��ده است. با 
اين تدابير در حال حاضر ميزان ذخيره س��ازي 
سوخت مايع در نيروگاه ها بيشتر از مدت مشابه 
سال گذشته شده است، در حالي كه همانطور 
كه اشاره كردم در موعد تحويل گرفتن دولت، 
اين ميزان ۲۰ درصد كمتر از مدت مشابه سال 

گذشته بود. 
س��االري با رد اين عبارت ك��ه »تمركز وزارت 
نفت ب��ر اس��تفاده حداكث��ري از م��ازوت در 
نيروگاه هاس��ت«، عنوان كرد: تمرك��ز وزارت 
نفت براي تأمين س��وخت ماي��ع نيروگاه ها در 
زمس��تان بر انتق��ال و اس��تفاده از »گازوئيل« 
در نيروگاه هاس��ت، زيرا آلودگي اين س��وخت 
نسبت به مازوت )نفت كوره( كمتر است، يعني 
اولويت اول ب��ا گاز طبيعي اس��ت ولي به دليل 
كسري گاز در فصل زمستان به ترتيب استفاده 
از گازوئيل و مازوت در اولويت هاي بعدي هستند 

كه فعاًل تمركز وزارت نفت بر انتقال گازوئيل به 
نيروگاه هاست. 

  تمركز روي برق
علي اكبر محرابيان روز گذشته در حاشيه مراسم 
امضاي تفاهمنامه بي��ن وزارت صمت و وزارت 
نيرو ب��راي اح��داث 1۰هزار م��گاوات ظرفيت 
جديد نيروگاهي توسط بخش صنعت و معدن 
گفت: اولويت ما تأمين برق م��ردم و صنايع در 

داخل كشور است. 
وزير نيرو در خصوص تأمين سوخت نيروگاه ها 
در زمستان نيز گفت:  موضوع سوخت نيروگاهي 
يكي از موضوعات بسيار مهم براي زمستان است. 
مشكلي كه در سال گذشته به وجود آمد، اين بود 
كه مخازن سوخت نيروگاه ها پر نشد و به همين 

دليل تأمين گاز با خلل مواجه شد. 
محرابيان با بيان اينكه در سال گذشته اولويت 
تأمين گاز به درس��تي به بخ��ش خانگي داده 
ش��د، گفت: همين مس��ئله موجب شد برخي 
نيروگاه ها س��وخت كافي نداش��ته باشند، لذا 
امسال از يك ماه گذشته در يك اقدام مشترك 
با وزارت نفت تالش كرديم ناوگان حمل و نقل 

كشور را بسيج كنيم. 
وي ادامه داد: مصوبه خوب��ي نيز در دولت براي 
تشويق مالكان ناوگان صورت گرفت و در حال 
حاضر با سرعت بسيار خوبي سوخت رساني در 
حال انجام است. الزم است كه اين خبر خوب را 
بدهم كه موجودي مخازن همين امروز باالتر از 
ذخيره ما در سال گذشته است و اين شرايط را 
ادامه مي دهيم تا به يك ذخيره مطمئن برسيم 
و اگر مطابق برنامه سوخت رس��اني انجام شود، 

نگراني نداريم. 
وي اظهار كرد: در بخش انرژي يارانه سنگيني 
به مصرف كننده داده مي شود كه بخشي از آن 
مربوط به صنايع است. اعتقاد ما اين است كه به 
صنايع كوچك بايد يارانه داده شود كه در همه 
جاي دنيا نيز اين اتفاق مي افتد. صنايع كوچك 
باعث اش��تغال بيش��تر و رفاه مردم مي شوند و 

منفعت آن نيز به صورت عمومي است. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه در زمستان 
امسال صادرات برق انجام مي شود يا خير افزود: 
در برخي نقاط واردات و در برخي نقاط صادرات 
برق صورت مي گيرد اما تراز واردات بسيار بيشتر 
اس��ت. در حال حاضر از چند نقط��ه مجبور به 

واردات برق هستيم. 
در تابستان نيز اين كار را انجام داديم تا بتوانيم 
برق را تأمين كنيم اما در زمان��ي كه برق مازاد 
داشته باش��يم، حتماً براي صادرات به صورت 

گسترده عمل خواهيم كرد.

دولت با وجودي 

ملیحه مرادی
  گزارش   2

ص�اح�ب  ك�ه 
ي  يي ه�ا ا ر ا د
بسيار كالني است، اما در مديريت دارايي ها 
و ثروت آنقدر ضعيف است كه در هر شرايطي 
بودجه س�االنه خود را با كس�ري ب�ه پايان 
مي برد؛ كس�ري كه يكي از كانال هاي اصلي 
خلق تورم به ش�مار مي رود و ح�اال رئيس 
دولت سيزدهم به وزارت اقتصاد مأموريت 
داده كه ف�روش اموال و دارايي ه�اي مازاد 
دولت با رعايت ضوابط قانوني كليد بخورد. 

برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند نهاد 
دولت فارغ از درك اين موض��وع كه وضعيت 
درآمدي كشور به چه شكل است، به ريخت و 
پاش عادت كرده است؛ حتي در بدترين شرايط 
تحريم نيز از هزينه هاي جاري بسيار كالن خود 
چشم پوشي نمي كند و به سهل الوصول ترين 
درآمدها چه از محل فروش س��رمايه و چه از 
محل استقراض و ايجاد بدهي دست مي اندازد، 
از ديگر سو برخي از كارشناس��ان اقتصاد نيز 
با اش��اره به اينكه دولت در ايران بزرگ ترين 
بانكدار، بنگاهدار، تسهيالت گيرنده و بدهكار 
بانكي اس��ت، معتقدند بودجه به اهرم كاهش 
بدهي ها و تعهدات دولت تبديل شده است، زيرا 
كس��ري بودجه از محل هاي تورم��ي تأمين 
مي ش��ود و تورم نيز ارزش بدهي ها و تعهدات 
ريالي دولت مثل سپرده هاي مردم در بانك ها 
و بدهي ه��اي دولت و ش��ركت هاي دولتي به 

سيستم بانكي را كاهش مي دهد. 
در پس پرده بودجه ريزي با چاش��ني كسري 
بودجه و تأمين كس��ري بودجه از مسيرهاي 
منتهي ب��ه ايجاد ت��ورم در اقتص��اد ايران هر 
چه هس��ت نباي��د فراموش كرد ك��ه تورم در 
اقتصاد ايران معضالت زيادي براي خانوارها و 
همچنين فعاالن اقتصادي چون توليد كنندگان 
پدي��د آورده اس��ت، از اين رو قري��ب به اتفاق 
كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدن��د بايد تورم 
در اقتصاد ايران از مس��ير تغيير سياست هاي 
اقتصادي مهار شود، چراكه سركوب قيمت با 
ابزار قهريه يا خلق جو رواني زود گذر نتوانسته 

تورم را كنترل كند. 
وضعيت ت��ورم در اقتص��اد ايران به ش��كلي 

شده اس��ت كه حتي قيمت كااله��اي اصلي و 
مورد نياز خانوار نيز آرام و ق��رار ندارد و گفته 
مي شود كه دولت روحاني در سال هاي پاياني 
خود كسري بودجه را پولي سازي كرد و حتي 
در سال جاري س��طح انتظارات براي كسري 
بودجه ت��ا ۵۵۰ه��زار ميليارد توم��ان پيش 
رفته است؛ اين ارقام و ساير بدهي هاي دولت با 
چاپ پول بدون پشتوانه تأمين مي شود و تورم 

هر ماه چند درصد رشد مي كند. 
  ماجراي 7 ميليون ميليارد تومان 

تشديد كسري بودجه در چهار سال اخير پاي 
فروش دارايي هاي دولت را به قانون بودجه باز 
كرده اس��ت، اما تاكنون نتوانسته جاي خود را 
به عنوان يك سرفصل مجزا باز كند و عملكرد 
مناس��بي از خود نش��ان دهد؛ برآورد اوليه از 
ميزان دارايي هاي دول��ت، 7 ميليون ميليارد 
تومان اس��ت كه محمدباقر نوبخ��ت، رئيس 
وقت س��ازمان برنامه و بودجه سال 99 به آن 
اش��اره كرده و روي آوردن به اين منابع بالقوه 
را كمبود منابع نفت��ي، محدود بودن ماليات و 
اوراق دانس��ته بود. البته روي رقم گفته شده 
هم انتقاداتي وارد شده اس��ت و به گفته فرهاد 
دژپسند، وزير س��ابق اقتصاد ، ۲۰ درصد اين 

دارايي ها را مي توان ارزيابي كرد. 
 وزير اقتصاد دولت دوازدهم در اين باره گفته 

بود: اگر تنها ۲۰ درص��د از دارايي هاي دولت 
ارزيابي ش��ود و در چرخه اقتص��اد قرار گيرد، 
باعث رونق مي ش��ود، امروز بي��ش از ۲ هزار 
و ۸۰۰ هزار ميلي��ارد تومان ش��ركت دولتي 
ارزيابي شده و به روز شده در كشور داريم كه 
قابليت واگذاري دارن��د، از بازديد دارايي هاي 
دولتي در شهر هاي مختلف واقعاً سر آدم دود 
مي كش��د، دارايي هاي زيادي وجود دارند كه 
راكد مانده اند، وقتي به فالن دستگاه اجرايي 
مي گوييم چ��را اين دارايي ها راك��د مانده اند، 
مي گويند بعداً طرح توس��عه اج��را مي كنيم؛ 
مثاًل در مشهد زمين قابل توجهي بود كه وقتي 
پرسيديم گفتند مي خواهيم بعداً طرح توسعه 
اجرا كنيم؛ بنابراين چسبندگي به مال و اموال 
و دارايي مربوط به يك دس��تگاه نيست، همه 

گرفتار شده ايم. 
همچنين عملكرد چهار ماهه بودجه  توس��ط 
خزانه داري كل كش��ور نشان مي  دهد كه تنها 
3۵9 ميليارد توم��ان از محل ف��روش اموال 
منق��ول و غيرمنق��ول وصول ش��ده در حالي 
كه مص��وب قان��ون بودجه بي��ش از ۴۵ هزار 
ميليارد تومان است و ۲/3 درصد آن را پوشش 

مي دهد. 
س��ال 99 نيز عملكرد اين بخش هزار ميليارد 
توم��ان بود، جال��ب اس��ت بداني��د ۲۰ هزار 

ميليارد تومان از درآمد اين بخش براي تأمين 
پاداش پاي��ان خدمت، رتبه بن��دي معلمان و 
همسان س��ازي حقوق هيئت علم��ي در نظر 
گرفته ش��ده كه مربوط به س��قف دوم بودجه 

سال جاري مي شود. 
عملكرد تقريباً هيچ فروش اموال و دارايي هاي 
دولت در اين سال ها نشان دهنده موانع جدي 
پيش روي دولت و دستگاه ها به لحاظ فرايند 
اداري و قواني��ن براي تحق��ق و تأمين پايدار 
منابع از اين بخش اس��ت، چالشي كه رئيس 
سابق سازمان برنامه و بودجه به آن اذعان دارد 
و معتقد است  متأس��فانه در كشور براي انجام 
يك كار دو دس��تگاه يا نهاد مشابه وجود دارد 
و تعداد اين دس��تگاه ها و نهاد ها در كشور كم 
نبوده و بايد همه اينها يكي شوند، براي تحقق 
چني��ن كاري نيازمند كم��ك و حمايت مقام 
معظم رهب��ري، مجلس، ق��وه قضائيه و ديگر 

اركان نظام است. 
عالوه بر اين مسئله مستند سازي دارايي هاي 
دولت كه نخستين گام براي هدايت و نظارت 
بر دارايي هاي دولت اس��ت  بايد در دستور كار 
مس��ئوالن قرار گيرد و اختيارات��ي به وزارت 

اقتصاد داده شود. 
   مشكل فروش اموال دولت 

در همين باره فاطمه دادگر، مدير كل مديريت 
اموال و دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به فارس مي گويد: يكي از مش��كالت 
اساسي براي فروش اموال دولت، تغيير كاربري 
امالك و اراضي اس��ت كه دول��ت از ماليات و 
عوارض شهرداري معاف نيس��ت و اظهار نظر 
كميسيون ماده ۵ ش��هرداري يك سال زمان 
مي برد و همين عامل كندي مس��ئله اس��ت. 
در اي��ن زمينه پيش��نهاداتي وج��ود دارد كه 
بتوان دولت را از اين هزينه ها معاف كرد يا در 

سرفصل بدهي هاي دولت منظور شود. 
وي تأكيد كرد: اليح��ه مديريت امالك ملي 
دولت در وزارت اقتصاد آماده اس��ت كه با دو 
هدف ساماندهي و مولدسازي و پايدارسازي 
درآمدها تهيه شد. اينكه چرا تاكنون اليحه به 
دولت نرفته است، چند عامل دارد كه مي توان 
به تغيير دولت و مقاومت دس��تگاه ها در برابر 

مفاد آن اشاره كرد.

مأموريت رئيس جمهور به وزارت اقتصاد براي فروش دارايي هاي مازاد 

عملكرد »هيچ« فروش دارايي هاي دولت

واگذاري »هفت تپه« به شركت صنایع نيشكر 
معاون اقتصادي وزارت تع�اون،  كار و رفاه اجتماع�ي اظهار كرد: 
با پيگيري ه�اي وزارت تع�اون، كار و رفاه اجتماع�ي، بازديدهاي 
ميداني و ارائه گ�زارش هيئت اعزام�ي اين وزارتخان�ه به هيئت 
دولت مبن�ي بر واگذاري ش�ركت هفت تپه، وضعيت اين ش�ركت 
تعيين تكليف و به ش�ركت توس�عه صنايع نيش�كر واگذار ش�د. 
احمد خاني نوذري در گفت وگو با فارس گفت: به دنبال پيشنهاد مطرح 
شده در هيئت دولت براي ساماندهي و تعيين تكليف شركت كشت و 
صنعت هفت تپه و ضرورت ايفاي نقش اساسي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در امر واگذاري ها، وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه را مأمور پيگيري 
اين موضوع كرد. معاون اقتصادي وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي با 
اشاره به ارزيابي  كامل و بازديدهاي ميداني تيم اقتصادي اين وزارتخانه از 
وضعيت و شرايط شركت هفت تپه گفت: بررسي هاي دقيق و ارزيابي هاي 
ما از شرايط بغرنج و دش��وار اين مجموعه در نهايت ما را به اين نتيجه 
رساند كه اين شركت بايد به شركت توسعه صنايع نيشكر واگذار شود. 

وي تصريح كرد: بر همين اساس، در نشست عصر روز شنبه با معاون اول 
رئيس جمهور و وزراي مربوطه و ارائه گزارشي مبسوط، از واگذاري هفت تپه 
دفاع كرديم. خاني نوذري، تعويق حقوق كاركنان شركت هفت تپه، عدم 
پرداخت حق بيمه و قطع ش��دن بيمه هاي تأمين اجتماع��ي و درمان از 
ابتداي مهر ماه را از جمله مشكالت كشت و صنعت هفت تپه عنوان كرد 
و اظهار داش��ت: با پيگيري هاي به عمل آمده و مساعدت وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي تالش شد، بدون واريز 
مبلغي، حق بيمه هاي كارگران به مدت دو ماه تمديد شود و تا پايان آبان 
ماه، بيمه هاي درمان اين افراد معتبر باشد. خاني نوذري نقش اين وزارتخانه 
را در روند واگذاري و حل مش��كالت هفت تپه مؤثر خواند و گفت: قبل از 
اينكه اقدام در هيئت دولت به نتيجه و جمع بندي برسد، اين وزارتخانه سهم 

بزرگي در حل خدمات درماني و تسهيل و مشكالت آن داشت. 
....................................................................................................................

ميدان نفتي دیگري براي كشف نداریم
مدير اكتش�اف ش�ركت مل�ي نفت اي�ران گف�ت: واقعي�ت اين 
اس�ت كه ب�ه نظ�ر مي رس�د ديگ�ر مي�دان بزرگي براي كش�ف 
نداريم و هرچه جلوتر مي رويم كش�ف منابع س�خت تر مي شود. 
به گزارش مهر، س��يدصالح هندي اعالم كرد: در بحث اكتشاف و علوم 
زمين يكي از مسائل مهم داده هاي ژئوفيزيكي است و بدون اينها امكان 
صحيح، دقيق و علمي اكتشاف و به دنبال آن توسعه و توليد امكانپذير 
نيست. وي اضافه كرد: در چند سال گذشته با مديران طرح ها، پروژه هاي 
بسياري تعريف شد، به  نحوي كه اكنون با افتخار مي گوييم شش پروژه 
فعال ژئوفيزيكي و سه پروژه فعال پردازش داده ها داريم و 9 عنوان هم در 
مرحله مناقصه است كه براي صنعت نفت خبر خوبي است، همچنين اين 

پيوستگي رعايت مي شود و پيمانكاران مي توانند برنامه ريزي كنند. 
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران با اشاره به اينكه پروژه هاي بزرگ 
ديگري نيز در آينده داريم، گفت: واقعيت اين اس��ت كه فكر مي كنيم 
ميدان بزرگي براي كشف نداريم و هرچه جلوتر مي رويم كشف منابع 
سخت تر مي شود. از ابزارهايي كه در اين موضوع به صنعت نفت كمك 
شاياني مي كند، داده هاي ژئوفيزيكي است كه هرچه برداشت بيشتري 
داشته باشيم، حائز اهميت خواهد بود. اين داده ها براي شناسايي اهداف 
عميق تر، كوچك تر و پيچيده تر و تله هاي مركب مي تواند كمك كند كه 
براي اجراي همه اينها به داده هاي ژئوفيزيكي احتياج داريم، به همين 

دليل بايد با سرعت بيشتر پروژه هاي جديد هم تعيين تكليف شوند. 
مدير اكتشاف ش��ركت ملي نفت ايران ادامه داد: در چند سال گذشته 
يك مأموريت جديد براي اداره مهندسي نفت تعريف كرديم و پس از 
عمليات حفاري حين گزارش كشف، يك گزارش مقدماتي طرح توسعه 

ميدان مي نويسيم و همين سبب مي شود اطالعات كامل تر باشد. 
....................................................................................................................

قسط خانه هاي طرح جهش مسكن 
با اينكه هنوز جزئيات اقس�اط و نرخ س�ود تس�هيالت خانه هاي 
ط�رح جه�ش توليد مس�كن ب�راي دهك ه�اي مختلف توس�ط 
بانك مرك�زي اعالم نش�ده، يك نماين�ده مجلس مبلغ اقس�اط 
را 3ميلي�ون و 7۵۰ه�زار تا ۵ميلي�ون تومان اعالم كرده اس�ت.

به گزارش ايس��نا، ثبت نام از متقاضيان واحدهاي ط��رح جهش توليد و تأمين 
مسكن هنوز آغاز نشده و طبق وعده ها بايد تا حدود يك هفته ديگر شروع شود. 
در اين خصوص اقبال ش��اكري، عضو كميس��يون عمران مجلس مبلغ اقساط 
تسهيالت ۴۵۰ ميليون توماني واحدهاي اين طرح را كه به سازندگان پرداخت 
مي شود بين 3 ميليون و 7۵۰ هزار تومان تا ۵ ميليون تومان با مدت بازپرداخت 1۸ 
تا ۲۰ سال اعالم كرده است. شاكري اين را هم گفته كه در اين خصوص از لحاظ 
پرداخت تسهيالت و تأمين مالي مشكلي وجود ندارد و بانك مركزي و وزارت راه 
و شهرسازي بايد همراهي الزم را در پرداخت تسهيالت داشته باشند. همچنين 
در اجراي اين پروژه از سازندگان حرفه اي و بخش هاي دولتي مانند بنياد مسكن، 

بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام)ره( استفاده مي شود. 
در خصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتي نرخ سود تسهيالت هنوز 
بانك مركزي رقمي اعالم نكرده و رايزني بين وزارت راه و شهرسازي با 
شوراي پول و اعتبار در جريان است. چيزي كه تاكنون مشخص شده 
اين است كه نرخ سود تسهيالت 1۸درصد خواهد بود اما دولت بيشترين 
كمك را براي دهك هاي اول تا سوم از طريق صندوق ملي مسكن انجام 
خواهد داد. اين كمك ها مي تواند شامل تقبل تمام يا بخشي از نرخ سود 
تسهيالت، زمين رايگان، خدمات مهندسي و عوارض صدور پروانه باشد. 
سه روز قبل نيز محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي به ايسنا 
اعالم كرد: به زودي نشاني سامانه طرح جهش توليد مسكن را مشخص 

مي كنيم اما ثبت نام متقاضيان از حدود 1۰روز ديگر شروع مي شود. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: با توجه به 
وجود سامانه اقدام ملي، زيرساخت الزم براي ثبت نام وجود دارد. فقط 
ممكن است اسم و نشاني سايت تغيير كند كه مي توانيم فردا يا پس فردا 
اعالم كنيم اما همانطور كه گفت��م زمان ثبت نام به بعد از نشس��ت با 

دستگاه هاي ذي ربط به خصوص بانك مركزي موكول مي شود. 
....................................................................................................................

به خودروسازها چه ربطي دارد؟!
رئيس ش�وراي رقاب�ت با اع�الم اينك�ه فع�اًل هيچ تغيي�ري در 
روش قيمت گ�ذاري خودرو اعمال نش�ده اس�ت، گف�ت: با توجه 
به اختالفي كه بي�ن قيمت كارخان�ه و قيمت كذايي ب�ازار وجود 
دارد و اي�ن حجم ب�االي متقاضيان و عرضه محدود، قرعه كش�ي 
روش مناس�ب و تصميم ش�ورا ب�وده و ب�ه خودروس�ازان ربطي 
ن�دارد راض�ي باش�ند ي�ا نباش�ند و مكل�ف ب�ه اجرا هس�تند. 
به گزارش ايس��نا، رضا ش��يوا موضوع بحث هاي اخير مطرح شده در مورد 
نحوه  قيمت گذاري خودرو و حذف قرعه كشي مورد پرسش قرار گرفت كه 
شيوا در اين رابطه اظهار كرد: اينها اغلب جوسازي هايي است كه سايت هاي 
خودروس��ازي و خودرويي آن را راه انداخته اند، هيچ گونه تصميمي در اين 
زمينه اخذ نشده و قيمت گذاري همچنان به روش فعلي و با قرعه كشي انجام 
مي شود. وي در مورد اينكه آيا ممكن است روش قرعه كشي تغيير كند؟ گفت 
كه هر تغييري بعيد نيست اما اينكه چه روشي جايگزين شود بسيار اهميت 
دارد؛ چراكه تا پيش از آن همانطور كه بارها اعالم كرده ايم، بسيار شكايت 
در مورد روش سايت وجود داشت و حق بسياري از بين مي رفت، از اين رو 
آنچه با توجه به شرايط موجود خودرو و تعداد عرضه در كشور وجود دارد و از 
سوي ديگر حجم باالي متقاضيان، به نظر نمي رسد راهي بهتر از قرعه كشي 
و تقسيم اين تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد. با اين حال همانطور كه 
به دفعات تكرار كرده ايم، اگر كسي مي گويد قرعه كشي روش مناسبي نيست 

بالفاصله بايد از او سؤال كرد كه چه روش بهتري را در نظر دارد؟

  گزارش   یک


