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بودجه
یهایی از ارقام الیحه بودجه سال 98
گمانهزن 

دالر  8هزار تومانی
و نفت بشکهای  60دالر

ش��مارش معکوس ارائه الیحه بودجه س��ال
 ۱۳۹۸ش��روع ش��ده و تا تقدیم به مجلس  5روز
فرصت باقی اس��ت .طبق قانون آییننامه داخلی
مجلس ،دولت مکلف اس��ت ت��ا  ۱۵آذرماه الیحه
بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند .در همین
راستا ،برخی گمانهزنیها درباره ارقام خاص بودجه
مطرح شده اس��ت .دالر  8هزار تومانی برای نرخ
تسعیر و نفت بشکهای  60دالر از اصلیترین آنها
هستند .طبق پیشبینیهای نهادهای بینالمللی
و داخلی از جمله صندوق بینالمللی پول و مرکز
پژوهشهای مجلس ،امس��ال و سال آینده شاهد
رکود و رشد منفی در بخشهای مختلف اقتصادی
خواهی��م بود .برخی از متغیره��ای الیحه بودجه
 ۹۸از س��وی مسؤوالن مطرح شده است؛ پیشتر
رئیسجمهور در سفر آذربایجان غربی عنوان کرده
بود نرخ تأمین کاالهای اساس��ی برای سال آینده
 ۴۲۰۰تومان سال جاری ثابت باقی میماند .نرخ
تس��عیر برای دیگر مصارف نیز با نظرات مختلفی
روی کاغذ در حال بررسی است .یکی از پیشنهادها
در نظ��ر گرفتن نرخ میانگین  ۴۲۰۰تومان و نرخ
نیمایی اس��ت .آخرین خبرها نشان میدهد نرخ
تس��عیر  ۸هزار تومان تعیین شده است .از الیحه
بودجه سال  ۹۸خبر میرسد که با افزایش ضریب
حق��وق  ۲۰درصدی کارمندان و پیشبینی صفر
بودن س��ایر هزینههای جاری به نظر شاهد رشد
حدود  ۷تا  ۸درصدی هزینههای جاری باش��یم.
آمارهای رس��می نش��ان میدهد س��هم نفت از
هزینهه��ای جاری که طی س��الهای اخیر روند
کاهشی داشته از س��ال  ۹۶به بعد با رشد همراه
ب��وده و مجدد اتکا به درآمد منابع بینالنس��لی و
فسیلی افزایش یافته است .بر این اساس ،شواهد
نش��ان میدهد هنوز میزان صادرات نفت ،قیمت،
نرخ تس��عیر برای س��ایر مصارف و سهم صندوق
توسعه ملی ،میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون
هدفمندی یارانهها در تبص��ره  ۱۴الیحه بودجه
جمعبندی نش��ده و به جلسات شنبه و یکشنبه
موکول ش��ده اس��ت .برخی پیشبینیها نش��ان
میده��د حداکثر میزان صادرات نفت بین یک تا
 1/5میلیون بشکه در روز با قیمت  ۶۰تا  ۶۵دالر
مطرح است .قویترین گمانه از صادرات یکمیلیون
بشکه نفت با نرخ  ۶۰دالری حکایت دارد.
خودرو

جنرال موتورز
هزاران کانادایی را بیکار میکند

شرکت جنرال موتورز آمریکا دوشنبه گذشته
از برنامه خود برای تعدیل  ۱۵درصد نیروی انسانی
خود خبر داد که این مساله هزاران کانادایی را بیکار
میکند .به گزارش فارس ،ش��رکت خودروسازی
جنرال موتورز از طرح جدید خود برای بازطراحی
ساختار این شرکت و تعدیل ۱۵درصد از نیروهای
آن خبر داد .این تصمیم بشدت از سوی جاستین
پرودوف ،نخستوزیر کانادا مورد انتقاد قرار گرفته
و وی ای��ن اق��دام را ناامیدکننده خوانده اس��ت.
تعطیلی بزرگترین کارخان��ه تولید خودروهای
جنرال موتورز در ش��هر اوش��اوا ۲۵۰۰ ،شهروند
کانادای��ی را از کار بیکار میکند .در پی این خبر،
ترامپ در بیانی��های اعالم کرد دولتش قصد دارد
همه یارانههای دولتی ارائه شده به جنرالموتورز
را به علت تصمیم این خودروس��از برای بس��تن
کارخانجات خود در آمریکا و باز گذاشتن آنها در
مکزیک و چین قطع کند .جنرالموتورز اعالم کرد
 ۱۵هزار نیروی کاری خود در آمریکای شمالی را
تعدیل میکند و تا پایان سال  ۲۰۲۰پنج کارخانه
تولیدی خود در این منطقه را تعطیل خواهد کرد.
موبایل

موبایلهای توقیفی در راه بازار

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان
اینکه گوشی تلفن همراه بزودی ارزان میشود،
از رفع توقیف گوش��یهای تلفن همراه موجود
در گم��رکات خبر داد .به گ��زارش خبرگزاری
صداوسیما ،محمدجواد آذریجهرمی در پایان
نشست مشترک با وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و دیگر دستگاههای فعال در تنظیم بازار که در
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد،
گفت :در این جلس��ه اعالم شد قاضی مربوطه
به رفع توقیف محمولههای تلفن همراه موجود
در گمرک رای داده و قرار شد کارگروهی ،کار
هماهنگ��ی با دیگر دس��تگاههای مربوط برای
عرضه هرچه س��ریعتر این گوش��یها به بازار
را دنبال کن��د .وی افزود :عالوه بر مش��کالت
ناش��ی از افزای��ش نرخ ارز ،کمب��ود عرضه نیز
موج��ب بروز حباب در این بازار ش��ده اس��ت.
وی در تش��ریح اهمیت دول��ت الکترونیک در
مبارزه با فس��اد تصریح ک��رد :بهعنوان نمونه
وزارت صنعت تصمیماتی برای کاهش واردات
بیرویه میگی��رد و ابالغ میکند در حالی که
این امر در جهان مرس��وم نیست و اگر وزارت
صنعت به دیتابیس سازمان امور مالیاتی وصل
باشد میتواند بر اساس پروفایل مالیاتی شرکت
درخواس��تکننده واردات ،آن را ارزیابی کند و
پاسخ استعالم را بدهد.

وطن امروز

شماره 3 2594
سوخت

گزارش «وطن امروز» از علل کاهش قیمت ارز در هفته گذشته

دالر به کانال  10هزار تومان رسید

بر اساس گزارش بانک مرکزی

کارتهای بانکی
کارت سوخت شدند

دالر رسم ًا از مبادالت ایران و عراق حذف شد

گ�روه اقتصادی :هفته اول آذر ماه را میتوان هفته
سقوط قیمت ارز و سکه در سال  97نامید .در این
هفته قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد از  13500تومان
ظرف کمتر از  5روز به  10900تومان رس��ید .در
کنار این قیمت س��که امام��ی از  4میلیون و 300
هزار تومان با کاهش��ی محس��وس به  3میلیون و
 600هزار تومان رس��ید .به گزارش «وطن امروز»،
پس از جهش قیمتی که در مهر ماه س��ال جاری
اتفاق افتاد و قیمت دالر به بیش از  19هزار تومان و
قیمت سکه به بیش از  4میلیون و  500هزار تومان
افزایش پیدا کرد ،بانک مرکزی سیاس��ت مدیریت
عرضه را به اجرا درآورد .بر این اساس بانک مرکزی
برای به دس��ت گرفتن عرضه در بازار ابتدا با کمک
نیروی انتظامی اغلب داللهای سوداگر را دستگیر
کرد .بررس��ی آمارهای اعالم ش��ده توسط رئیس
پلیس پایتخت نش��ان میدهد در ایام اخیر صدها
دالل دستگیر ش��دهاند .اقدام بعدی بانک مرکزی
یهای غیرمجاز بود که در اجرای
پلمب کردن صراف 
این سیاست اغلب صرافیهایی که اطالعات خرید و
فروش خود را در سامانه سنا بارگذاری نمیکردند،
تعطیل ش��دند .در این شرایط بانک مرکزی خود
به عن��وان یک عامل اصل��ی عرضه وارد ب��ازار ارز
ش��د؛ بازوی اجرای��ی بانک مرک��زی در این رابطه
صرافیهای مورد اعتماد و بانکی بودند .برای درک
روش بازارس��ازی بانک مرکزی باید توضیح داد که
پیش از این صرافیها و دیگر س��رمایهداران بزرگ
ارزی قبل از ش��روع بازار و پیش از تش��کیل بازار
قیمتی را برای ارز تعیین میکردند ،این قیمت بر
اس��اس  2فاکتور مهم قیمت ارز ورودی به کشور
و قراردادهای فردایی مش��خص میش��د اما بانک
مرکزی با شکس��تن این قاعده در یک بازه  2ماهه
خود قیمت را تعیین میکرد .بانک مرکزی در 60
روز اخیر پس از مشخص شدن قیمت در بازار آزاد
با رقمی پایینتر (بی��ن  500تا  1000تومان برای
ه��ر دالر) ارز در ب��ازار تزریق میک��رد و با این ارز
مداخلهای تعادل بازار س��وداگرایانه را بر هم زده و
به نوعی باعث شکست بازار میشد که نتیجه این
اقدامات کاهش دستوری قیمت ارز بود.
■■حاال زمان درمان است

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که
نوع مدیریت بانک مرکزی در شرایط کنونی بسیار
حائز اهمیت اس��ت و باید حال که ن��رخ ارز بر اثر
سیاستهای غیرصحیح قبلی با افزایش مواجه شده
و مرز مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی را رد کرده
است ،سیاستگذار ارزی شرایط را به گونهای پیش
ببرد که حتی اگر دخالتی ه��م در بازار ارز صورت
میگیرد ،نرخشکنی غیرمنطقی در بازار رخ ندهد و
فنر ارزی را باز هم فشرده نکند.
دانش پورش�فیعی :بررسی سیر
نفت
روزانه قیمت نفتخام سبد اوپک
از  22نوامب��ر  2017تا  26نوامبر  2018میالدی
نشان میدهد در این مدت بیشترین قیمت 84/09
دالر برای هر بشکه در  14اکتبر و کمترین قیمت
 59/29دالر برای هر بشکه در  26نوامبر 5( 2018
آذر  )97بوده است .به گزارش «وطن امروز» ،بنا بر
ارزیابیهای معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش��اورزی تهران ،کاهش شدید
قیمت نفت در روزهای اخیر را میتوان ناش��ی از
افزایش عرضه نفتخام از سوی برخی کشورها از
جمله عربستان و همچنین افزایش چاههای نفتی
آمریکا دانست .براساس اطالعات «بیکر هیوز» در
 22نوامبر  2018تعداد چاههای نفتی ایاالتمتحده
آمریکا  156واحد نس��بت بهمدت مش��ابه 2017
افزایش پیدا کرده است .بررسی سیر ساالنه قیمت
نفتخام سبد اوپک از س��ال  2010تا  26نوامبر
 2018میالدی نشان میدهد در این دوره 9ساله
قیمت از  77دالر برای هر بش��که ت��ا  71دالر در
نوسان بوده اس��ت .در این مدت باالترین قیمت،
 109دالر مرب��وط به س��ال  2012و پایینترین
آن  41دالر مربوط به س��ال  2016بوده است .در
همین حال س��یر ماهانه تولید و قیمت نفتخام
اوپک بیانگر آن اس��ت که س��یر افزایشی تولید و
قیم��ت نفت اوپک در م��ارس  2018با تولید 31
میلیون و  900هزار بشکه در روز با قیمت  64دالر
در هر بش��که آغاز شده است .بر این اساس تولید
نف��ت اوپک در نوامبر  2017بالغ بر  32میلیون و
 500هزار بشکه با قیمت نزدیک به  60دالر در هر
بشکه بوده که با س��یر نزولی در مارس  2018به
 31میلیون و  900هزار بشکه با قیمت زیر 40دالر
میرس��د و از این تاریخ با افزایش دوباره تولید در
اکتب��ر  2018به حدود  32میلی��ون و  900هزار
بشکه با قیمت  70دالر در هر بشکه میرسد.
ت ایران ،عراق و عربستان
■■مقایسه تولید نف 

از س��وی دیگر مقایسه تولید نفتخام ایران با
عربس��تان و عراق نشان میدهد تولید نفت ایران
در دوره زمانی نوامبر  2017تا اکتبر  2018کاهش
داش��ته و از  3میلیون و  820هزار بش��که در روز

اج��رای طرح اتصال کارتهای بانکی به نظام
مدیریت مصرف سوخت کش��ور با بهرهگیری از
زیرس��اختهای تبادل داده و ابزارهای تس��ویه و
پرداخت در نظام بانکی انجام شد .به گزارش روابط
عمومی بانک مرکزی ،همانگونه که در طرح توزیع
سبد حمایتی دولت ،بدون صرف یک ریال برای
صدور کوپ��ن کاغذی یا کارتهای جدید ،اتصال
کارتهای بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام
ش��د ،در این طرح به جای ص��دور کارت جدید
سوخت ،از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت
بانک��ی ،از کارته��ای بانک��ی موج��ود بهعنوان
کارت س��وخت استفاده میش��ود .بر این اساس
شهروندان میتوانند از کارت بانکی خود هم برای
س��وختگیری و هم پرداخت بهای س��وخت از
طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و
زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود.
یارانه
نما
حذف دالر از مبادالت ایران و عراق
یکی از اتفاقات امیدبخش�ی ک�ه در روزهای اخیر افتاد حذف دالر از مبادالت ای�ران و عراق بود ،بر این
اساس بانک مرکزی عراق در بخشنامهای که برای تمام بانکهای عراقی ارسال شده ،تاکید کرد با توجه به
یادداشت وزارت خارجه عراق و نیز گفتههای رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با توقف استفاده از دالر
در مبادالت تجاری با عراق ،تمام بانکهای عامل موظفند از فروش دالر به مسافرانی که قصد عزیمت به
جمهوری اسالمی ایران را دارند امتناع کرده و در صورت درخواست ،ارزهای دیگری را به آنها بفروشند.

در کن��ار این موضوع بان��ک مرکزی باید توجه
داش��ته باش��د تم��ام اقداماتی ک��ه در  2ماه اخیر
انجام ش��د صرفا مسکنی بر درد و آالم قیمت ارز و
سکه بود و حاال نوبت درمان این بالی اقتصادسوز
رس��یده اس��ت .اگر در یک بازه زمانی کوتاه بانک
مرکزی نتواند سیاس��ت درس��ت و منطقی برای
هدایت اژدهای سرکش نقدینگی اتخاذ کند همین
تزریقهای صورت گرفته به عنوان مسکن در کنار
نقدینگی در چند س��ال اخیر بر اثر سیاس��تهای
اش��تباه میتوان��د بالیی بزرگت��ر از دالر  19هزار
تومانی را به ارمغان بیاورد.

■■ارز تکرقمی میشود

محمد فیضی ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به سقوط
نرخ دالر در هفتههای اخیر ،اظهار داش��ت :در این
موضوع که نرخ دالر در حال حاضر زیاد و غیرواقعی
اس��ت ،ش��کی وجود ندارد .این در حالی است که
بهای تمام شده و ارزش واقعی ارز نمیتواند ارقامی
باش��د که این روزها از بازار مخابره میش��ود .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه

داد :جو روانی در کش��ور فضایی را ایجاد کرده بود
که ن��رخ دالر روزانه افزایش مییافت ،افزایش نرخ
دالر تابع عوامل مختلف است و تنها تابع متغیرهای
اقتصادی نیست .فیضی با تاکید بر تاثیر متغیرهای
سیاس��ی بر افزایش نرخ ارز در کشور ،بیان داشت:
هرچقدر بتوانیم بر مس��ائل سیاسی تسلط داشته
باشیم شرایط اقتصادی و معیشت مردم روند آرامی
طی خواهد کرد ،ب��ا این حال در مجموع به آینده
اقتصادی کشور خوشبین هستم .عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجل��س تاکید کرد:
امیدواریم با اش��اره به روند کاهشی نرخ دالر ،این
ارز تکرقمی شود.

■■سیاست بانک مرکزی باید ادامهدار باشد

محمد الهوتی ،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران درباره کاهش نرخ
ارز در هفته اخیر گفت :طی ماههای گذشته افزایش
ن��رخ ارز به صورت غیرمنطقی صورت گرفته بود و
همواره این نکته مدنظر قرار میگرفت که اقتصاد
ایران ت��اب دالر ب��االی  10هزار توم��ان را ندارد؛
ضمن اینکه تمام واقعیتهای اقتصادی نیز نشان

سیر ساالنه قیمت نفت خام سبد اوپک

گزارش «وطن امروز» از تحوالت تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت

سهم ایران از سبد اوپک  10درصد شد

در نوامبر  2017به  3میلیون
و  300هزار بش��که در روز در
اکتبر  2018کاهش پیدا کرده
اس��ت .در همین حال تولید
نفت عربستان از  9میلیون و
 930هزار بش��که در روز در
نوامب��ر  2017به  10میلیون و  630هزار بش��که
در روز در اکتبر  2018افزایش پیدا کرده اس��ت.
همچنین تولید نفت عراق در این مدت از  4میلیون
و  400ه��زار بش��که در روز در نوامب��ر  2017به
4میلیون و  650هزار بشکه در روز در اکتبر 2018
افزایش پیدا کرده اس��ت .طب��ق پیشبینیهای
صندوق بینالمللی پول انتظار میرود تولید نفت
ای��ران در  2019به  2میلیون و  930هزار بش��که
در روز برس��د .گفتنی است س��هم ایران از تولید
نف��ت خام اوپک از  11/7درص��د در اکتبر 2017
به  10/02درصد در اکتبر  2018کاهش پیدا کرده
است .در این میان احمد البنا ،سفیر امارات در هند
گفت :این کشور به همراه عربستان سعودی در کنار
هند ماندهاند و کاهش واردات نفت این کش��ور از
ایران را تأمین کرده و به این روند ادامه خواهند داد.
وی اف��زود :قیمت نفت در بازار جهانی و بر مبنای
تقاضا تعیین میشود و مطمئن هستم پس از پایان
مدت  ۱۸۰روزه معافیت هند از تحریمهای ایران،
این کشور دلیلی برای نگرانی در تأمین نفت خود
نخواهد داش��ت .از سوی دیگر واردات نفت ژاپن از
ای��ران در اکتبر  ۲۰۱۸برابر با مهر امس��ال با افت
 ۷۱درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۵۲
هزار بشکه در روز رسید .بر اساس آمارهای وزارت
اقتصاد و تجارت ژاپن ،خرید نفت ژاپن از ایران در
اکتب��ر  2018به  236هزار کیل��و لیتر برابر با 52
هزار بش��که در روز رسید .این رقم نسبت به مدت
مشابه سال  2017افت  71درصدی و نسبت به ماه
سپتامبر افت  67درصدی داشته است .واردات نفت
ژاپن از ای��ران در اکتبر  2017میالدی  181هزار

میده��د چنانچه نرخ دالر دچار هیجانات کاذب و
سوداگرایانه نش��ده بود ،نرخ آن در پایان سال ،۹۶
باالت��ر از  7هزار تومان نبود اما با توجه به اتفاقاتی
که رخ داد و تورمی که ایجاد ش��د ،حتی اگر تورم
را به نرخ دالر  7هزار تومانی پایان سال هم تعمیم
داده و با فرمول تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی،
قیمت دالر را محاسبه کنیم ،قیمت این ارز در کانال
9هزار تومانی میایستد .وی در پاسخ به این سوال
که آیا کاهش فعلی نرخ در بازار ارز منطقی است یا
خیر ،میافزاید :به نظر من واقعیتهای اقتصادی
در بازار ارز نیز همین روش را نش��ان میدهد و به
هر حال سیاستهای بانک مرکزی احتماال بر این
پایه است که این نرخ هر چه سریعتر تعدیل شده
و نرخ نیما و بازار آزاد به هم نزدیک ش��ود که این
خواسته همه فعاالن اقتصادی بوده است .به گفته
الهوتی ،نزدیکی نرخ دالر بازار آزاد به سامانه نیما،
یک سیاست بسیار خوب است و میتواند هیجانات
نرخ ارز و عدم تعادل در بازار را کنترل کند تا جایی
که بعد از ماهها ،نرخ را به یک نقطه تعادل برس��اند
ولی چیزی که باید مورد توجه واقع شود آن است
که بانک مرکزی بتواند شرایط موجود بازار ارز را که
به س��مت تعادل در نرخ پیش رفته است ،استمرار
ببخشد و تعادل را حفظ کند ،چرا که اگر این تعادل
حفظ نشود یا سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت،
بازار را به س��مت کاهش نرخ ارز پیش ببرد و بانک
مرکزی نتواند پس از آن ش��رایط را مدیریت کند،
فنر نرخ ارز ممکن است مجدد فشرده شود که این
آسیبی بزرگ است.

بش��که در روز و در سپتامبر
 2018بال��غ ب��ر  158ه��زار
بشکه در روز اعالم شده بود.
گفتنی است واردات نفت ژاپن
از عربستان ،کویت و عمان در
اکتبر  2018به ترتیب بالغ بر
 8درص��د 28 ،درصد و  65درصد افزایش داش��ته
است .سارا وخش��وری ،رئیس شرکت بینالمللی
انرژی اینترنشنال ( )SVBدر واشنگتن مدعی شد
صادرات نفت ایران در ادامه  2018میالدی بهرغم
معافیتهایی که آمریکا به  8کشور واردکننده نفت
ایران داده از  1/1تا  1/3میلیون بشکه در روز باقی
میماند .وخش��وری در اینباره اف��زود« :میتوان
انتظار افزایش کم صادرات حدود  100هزار تا 200
هزار بش��که نفت در روز را از ماه ژانویه برای ایران
داش��ت که بیشتر آن مربوط به ژاپن و کرهجنوبی
میشود .تنها عاملی که این روند را تغییر میدهد
مذاکرات چین و آمریکا بر سر عوارض است و اینکه
چین تصمیم بگیرد واردات خود را به مقدار معمول
 550ه��زار تا  650هزار بش��که در روز برگرداند».
وخشوری اضافه کرد به احتمال زیاد هند به واردات
 280ه��زار تا  300هزار بش��که در روز نفت ایران
ادامه میدهد و انتظار میرود ترکیه همچنان 100
تا  120هزار و حداکثر  150هزار بشکه در روز نفت
از ایران وارد کند.

سال

متوسط قیمت (دالر در هر بشکه)

2010

77

2011

107

2012

109

2013

106

2014

96

2015

49

2016

41

2017

52

تا  26نوامبر 2018

71

میانگین قیمت نفت برنت ،وست تگزاس و دوبی فاتح
سال

میانگین قیمت (دالر در هر بشکه)

2010

79

2011

104

2012

105

2013

104

2014

96

2015

51

2016

43

2017

53

2018

( 69پیشبینی قیمت)

2019

( 69پیشبینی قیمت)

سهم اعضای اوپک از تولید نفت خام(درصد)
اعضا

سهم از تولید در اکتبر 2017

سهم از تولید در اکتبر 2018

عربستان

30/81

32/31

عراق

13/5

14/14

ایران

11/7

10/02

امارات

8/97

9/6

کویت

8/32

8/51

دیگر اعضا

26/7

25/4

اعالم جزئیات تخلفات دولت
در سازمان هدفمندی

رئیس هی��أت تحقیق و تفحص از س��ازمان
هدفمندی یارانهها جزئیاتی از گزارش این هیأت
را تش��ریح کرد .جبار کوچکینژاد در گفتوگو با
تس��نیم ،اظهار داشت :جمعبندی نهایی گزارش
ای��ن تحقیق و تفحص به کمیس��یون اقتصادی
ارائه شد و مراحل نهایی در حال طی شدن است.
کوچکینژاد با بیان اینکه حجم تخلفات در سازمان
هدفمندی یارانهها بسیار باالست ،ادامه داد :پس
از قرائت گ��زارش تدوین ش��ده در صحن علنی
پارلمان میزان و رقم تخلفات مش��خص میشود.
وی با اعالم اینکه از سال  1389باید حدود 310
هزار میلیارد تومان به این س��ازمان وارد میشد،
افزود :دستگاههایی که باید این رقم را به سازمان
پرداخت میکردند حدود  50هزار میلیارد تومان
را پرداخت نکردند که از دستگاهها خواسته شده
علت پرداخت نکردن این رقم را به کمیته تحقیق
و تفح��ص اعالم کنند .کوچکینژاد با بیان اینکه
 30درص��د از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها
باید به برخی دستگاهها که طبق قانون وظایفی به
آنها محول شده بود ،پرداخت میشد ،اضافه کرد:
تنها  3درصد از این  30درصد پرداخت ش��ده که
دنبال علت این موضوع هس��تیم .به عنوان نمونه
از  10درصد یارانهای که باید به حوزه بهداش��ت
پرداخت میش��د ،فقط  1/5درصد از آن پرداخت
شده که تخلف است .بهگفته وی ،تخلفات صورت
گرفته در این گزارش به قوهقضائیه ارائه میشود
و عوامل متخلف در دستگاهها باید در این زمینه
پاسخگوباشند.
خانه
متقاضیانمسکنمهرمهاجرتمیکنند

ثبتنام در پردیس ،خانه در هشتگرد!

متقاضیان مس��کنمهر پردی��س که به علت
کمبود آورده به آنان اخطار داده شده ،میتوانند به
واحدهای پرند و هشتگرد منتقل شوند .به گزارش
ایسنا ،حبیباهلل طاهرخانی در مالقات مردمی با
متقاضیان مسکنمهر پردیس افزود :آنها میتوانند
به این  2شهر مراجعه کنند و در صورت رضایت،
با حفظ امتیاز و ترتیب اولویتشان به شرکتهای
عمران در این شهرها معرفی و جابهجا میشوند.
در صورت این جابهجایی ،آنها میتوانند سریعتر
هم صاحب مس��کنهای قابل س��کونت ش��وند.
وی افزود :متقاضیانی که حذف ش��دهاند ،افرادی
هستند که به علت آورده پایین ،پس از اخطارها
و اطالعرس��انیها واریزی خود را تکمیل نکردند
و حذف ش��دهاند؛ حدود هزار واحد در شهرهای
جدید هشتگرد و پرند را به این دسته از متقاضیان
در پردیس اختصاص دادیم که در صورت رضایت
میتوانند به این شهرها منتقل شوند .طاهرخانی
با بیان اینکه در کل کش��ور تاکنون یک میلیون
و  ۸۰۰ه��زار واحد مس��کنمهر ب��ه متقاضیان
تحویل ش��ده اس��ت ،گفت :از حدود  2میلیون و
 ۳۰۰هزار واحد مسکنمهر در کل کشور ،حدود
یک میلی��ون و  ۸۰۰هزار واحد تکمیل و تحویل
مردم ش��ده است .حدود  ۲۰۰هزار واحد نیازمند
خدمات اس��ت و  ۲۰۰هزار واحد دیگر هم عالوه
بر تامین زیرساختها و خدمات ،در بخش ابنیه
هنوز تکمیل نشده است .حدود  ۱۰۰هزار واحد
هم بدون متقاضی اس��ت که در حال برنامهریزی
برای واگذاری به نهادهای حمایتی هس��تیم .به
گفته طاهرخان��ی ،برای تکمیل حدود  ۴۰۰هزار
واحد باقیمانده مسکنمهر ،حدود  ۱۱هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز اس��ت که قسمتی از آن شامل
یارانهه��ای بخش دولتی و بخش��ی ه��م باید از
محل تهاتر اراضی و منابع داخلی شرکت عمران
شهرهای جدید و س��ازمان ملی زمین و مسکن
تامین شود.

