
عاقبت نسیه فروشی کار را به اصــــل 44 گروه معیشت 
جایی رس��اند که دولت هم تصمیم گرفت حلوای 
نقد را بر سیلی نسیه ترجیح دهد . این جمله ار از 
صحبت های روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی 
می توان دریابید که  در همایش  روز جهانی تعاون  
؛با بیان اینکه  خصوصی س��ازی و اجرای اصل ۴۴  
یک��ی از برنامه های مورد تاکی��د دولت اعالم کرد 
و مدعی ش��د که ای��ن مه��م در وزارت اقتصاد به 
طور جدی پیگیری می شودو قرار است سهام باقی 
مانده دولت در بنگاه های بورس��ی که ش��امل ۱۸ 
بنگاه می ش��ود را واگذار شودو پس از آن نوبت به 

واگذاری بنگاه های غیر بورسی است.
نکته جالب در گفته های دژپسند شیوه جدیدی بود 
که وی در مورد آن این گونه س��خن گفت که برای 
این واگذاری ها روش های جدیدی همچون واگذاری 
مدیریت، اجاره به شرط تملیک و یا ترکیبی از این 
دو را استفاده خواهد شد ، اما شاهراه این واگذاری ها 
برای تعاونی ها افزایش سرمایه و الگوگیری از مردم 
منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا پنج هزار 
نفر برای گرفتن آنهاست و  برای چنین تعاونی هایی 

فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین اعالم کرد که تاکید و اصرار 
ما این اس��ت که امس��ال شرکت های س��ودآور را 
واگذار کنیم و تجربه دوره های گذشته نشان داده 

واگ��ذاری به صورت نقد و اقس��اط چالش برانگیز 
اس��ت، به همین دلیل قرار است واگذاری ها صرفاً 

به صورت نقدی باشد.
اگرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی  درصحبت های 
خود به این موضوع اشاره کرد که عمده شرکت های 
مدنظر برای واگذاری ش��رکت های  نفتی و گازی 
هس��تند که از جذابیت الزم برای س��رمایه گذاری 
برخوردارن��د و براین اعتقاد اس��ت ک��ه این کار به 
ش��کل گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی 
کم��ک خواه��د کرد ام��ا نکته مه��م و قابل توجه 
در رویاروی��ی با این تصمیم اتفاقاتی اس��ت که در 
خصوص واگذاری های صورت گرفته تاکنون وجود 
دارد . براساس گزارشات و اطالعات منتشر شده تا 
پیش ازاین اغلب واگ��ذاری هاس صورت گرفته با 
رقم های غیرواقعی وبعضا بسیار پایین تر از ارزش 
واقع��ی صورت گرفته اس��ت و همین موجب ش��د 
ت��ا نمایندگان مجلس با ورود دقیق به این مس��اله 

،پرونده قضایی برای این مهم تشکیل دهند . 

شفافیت های ناموجود
داس��تان ورود ق��وه قضاییه به موض��وع واگذاری 
ه��ا ازجمله م��واردی بود که با اع��الم خبر رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر ارجاع چندین 
پرونده درباره خصوصی سازی از این کمیسیون به 
قوه قضائیه  پررنگ تر ش��د و هر روز حاشیه های 

جدیدی برای این مساله پدیدآورد. در اردیبهشت 
م��اه س��الجاری بود ک��ه  داوود محم��دی رئیس 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اس��المی از 
ورود این کمیسیون به بحث واگذاری شرکت های 
دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساس��ی خبر داد و 
اعالم کرد: در چند س��ال گذش��ته در واگذاری ها 
چندان موفق عمل نشده است و  بیشتر خصوصی 
س��ازی ها به معن��ای واقعی به بخ��ش خصوصی 
واگذار نشده و در اصل خصولتی شده اند و دولتی 

ها در آنها ذی مدخل بوده اند.
به گفته وی در برخی موارد نیز اهلیت افرادی که این 
واگذاریهای به آنها انجام شده به درستی اثبات نشده 
و شرکتهای که واگذار شده اند عمدتاً سود ده بودند 
اما پس از فرآیند واگذاری به خاک سیاه نشسته اند 
و کارگرانشان از کار بیکار شده اند و شاهد اعتراضاتی 
از ای��ن جنس بوده ایم.همچنین در برخی موارد نیز 
اعالم شده که واگذاری ها با قیمت نازل بوده که در 
کمیسیون در حال پیگیری این موضوعات هستیم.
محمدی با اعالم اینکه شکایتهای متعددی در زمینه 
خصوصی س��ازی به کمیس��یون ارائه شده و پرونده 
هایی نیز تشکیل ش��ده است، تصریح کرد: در حال 
بررسی این شکایت ها هستیم و برخی از پرونده ها 

را نیز به قوه قضائیه ارجاع داده ایم. 
درای��ن بی��ن حاش��یه ه��ای نب��ود ش��فافیت در 
واگذاری ه��ای صورت گرفته تا حدی بود که زهرا 
س��عیدی مبارکه، سخنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت ماه سالجاری 
با بیان اینکه  واگذاری ها، حاش��یه های زیادی دارد 
ک��ه در صورت شفاف س��ازی و پاس��خ قانع کننده 
ب��ه مردم می توان اعتمادس��ازی ک��رد، اعالم کرد: 
در ش��رایط بس��یار س��خت و بحران��ی هس��تیم و 
الزم اس��ت که س��نجیده عمل کرد که این اموال 
به گون��ه ای مدیریت و برنامه ریزی ش��ود که ادامه 

تصمیم گیری ها به نتیجه منطقی منتهی شود.

خصولتیهای دردسرساز
 در کن��ار انتق��اد نمایندگان ازای��ن روند واگذاری 
؛کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به روند 
واگذاری ها در س��الهای اخیر م می گویند؛  روند 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران نشان میدهد که 
نه تنها شرکتهای هدف اصل چهل و چهارم قانون 
اساس��ی را به بخش خصوصی نس��پرده است بلکه 
پدیده نوینی به نام شرکتهای خصولتی را به وجود 
آورده که س��هم بزرگی از آشفتگی های کنونی در 

اقتصاد ایران را بر عهده دارند. 
به باور ای��ن منتقدان خصولتی ها ش��رکت هایی 
هس��تند که در فهرس��ت ش��رکتهای دولتی قرار 
ندارند، اما در عمل، تعدادی از سهام آنها در اختیار 
نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای 

حکومتی هستند و بر همین اساس، در حقیقت در 
زمره شرکتهای غیرخصوصی قرار میگیرند. 

ب��ا این ف��رض حال که وزی��ر اقتص��اد و دارایی از 
واگذاری نقدی شرکتها خبرداده این سوال مطرح 
می ش��ود که اگرچه ش��رکتهای تا پیش از این به 
شکل اقساط  واگذار شدند و عمدتا این مساله  در 
مورد آنها مطرح ش��ده  که شرکت های سوددهی 
نیس��تند حال این س��وال مطرح می ش��ود که در 
ش��رایط کنونی که همچنان ابهامات بر سر قیمت 
واگذاری های اقساطی باقی است و این مهم هنوز 
به مرحله ش��فافیت نرسیده اس��ت  چه اطمینانی 
وجود دارد که واگذاری ش��رکت های سودده و آن 
هم به ش��کل نقد که وزی��ر اقتصاد از آن خبردادع 
دچار چالش عدم شفافیت نشود. به هر شکل باید 
منتظر ماند و دید که  چه آینده ای در انتظار این 

شرکت ها در مسیر واگذاری ترسیم شده است. 

7 چهار شنبه  19 تیر 1398  شماره 5066  معیـشت

خطیبی مدیرعامل هلدینگ گسترش 
صنایع و معادن ماهان شد

جلسه معارفه مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع 
و معادن ماهان در محل این هلدینگ برگزار شد.

مهن��دس صادق جاهد خطیبی ک��ه پیش از این 
به عنوان معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ملی 
فوالد مش��غول به کار بود، فعالی��ت جدید خود را در 
س��مت مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن 

ماهان آغاز کرد.
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان 
یکی از بزرگترین ش��رکت های س��رمایه گذاری گروه 
مالی گردش��گری و با هدف س��رمایه گذاری در طرح 
ها و پروژه ه��ای تخصصی حوزه صنعت و معدن و به 

خصوص فوالد در کشور تشکیل شده است.
صادق جاهد خطیبی از مدیران با سابقه  و موفق 
صنعت فوالد کشور اس��ت که در سالهای گذشته  در 
مدیریت های مختلف ذوب آهن اصفهان نیز اش��تغال 
داشته است. این انتصاب احتماال با هدف ایجاد تحرک 
بیش��تر در این شرکت بزرگ صنعتی و معدنی صورت 

گرفته است.

پیش بینی راه اندازی کارخانه تولید آهن 
اسفنجی اردکان در شهریورماه

رئیس ش��عبه یزد بانک توس��عه صادرات ایران گفت: 
کارخانجات آهن اسفنجی اردکان در سال ۹۷ توسط 
این ش��عبه، تامین مالی ش��د و بنا ب��ر اعالم مدیران 
ارش��د این کارخانه، در ش��هریورماه سال جاری این 
واحد تولی��دی به بهره برداری خواهد رس��ید.مجید 
غفوری منش در گفتگو ب��ا پایگاه خبری اگزیم نیوز 
از راه ان��دازی قریب الوقوع کارخانه آهن اس��فنجی 
در اردکان ی��زد خبر داد و گف��ت: کارخانجات آهن 
اس��فنجی اردکان به مبلغ 52 میلیون یورو در س��ال 
۹۷ توسط ش��عبه یزد بانک توس��عه صادرات ایران، 
تامی��ن مالی ش��د و بنا ب��ر اعالم مدیران ارش��د این 
کارخانه، در شهریورماه سال جاری این واحد تولیدی 
به بهره برداری خواهد رس��ید.به گفته غفوری منش 
از جمله پروژه های مهم تامین مالی ش��ده در بخش 
صنعت معدن احداث واحد تولید آهن اس��فنجی در 
اردکان ب��ه می��زان ۷۰ میلیارد ری��ال و بیش از 52 
میلیون یورو اس��ت که تاکنون 35 میلیاردریال و ۴2 
میلیون یورو از این تس��هیالت پرداخت شده و برای 
۱۸۷ نفر اش��تغال ایجاد می کند. این واحد تولیدی 
5۰ میلیون دالر در س��ال برای کشور ارزآوری دارد.

وی در ادامه بیان در تشریح عملکرد شعبه یزد بانک 
توس��عه صادرات گفت: بررس��ی عملکرد ش��عبه یزد 
بیانگر تالش ش��عبه برای اعطای تس��هیالت و ایجاد 
تعه��دات در کلیه بخش ها بوده و اعطای تس��هیالت 
صادرات��ی و غیر صادراتی، فعالیت مس��تمر در حوزه 
اعط��ای تس��هیالت به ش��رکت های دان��ش بنیان، 
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی و وارداتی نشان 
دهنده عزم شعبه به جهت فعالیت در کلیه بخش ها 
س��ت.وی افزود: خرید بروات اسنادی وارداتی در سه 
ماهه اول س��ال جاری ۱2میلی��ون و 6۴۷ هزاردالر 
بوده در حالیکه در مدت مش��ابه در سال گذشته این 
رقم 35 هزار دالر بود. الزم به ذکر اس��ت در راستای 
حمایت هر چه بیشتر از صادرکنندگان، 65 درصد از 
تسهیالت اعطایی بانک از محل منابع صندوق توسعه 
مل��ی ب��وده که با مناب��ع بانک به صورت تس��هیالت 
تلفیق��ی با نرخ ۱۴.5- ۱۴ درص��د به صادرکنندگان 

تخصیص یافته اس��ت.

زلزله مسجد سلیمان خدمت رسانی بانک 
صادرات را متوقف نکرده است

مدیر ش��عب بانک صادرات ایران در استان خوزستان 
گفت:خدمات رس��انی ش��عب بانک ص��ادرات ایران به 
مردم در این استان با بروز زلزله امروز مسجد سلیمان 
و ب��ا وجود آس��یب دیدگی یکی از ش��عب، ادامه دارد.

به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، مهدی 
اقبال��ی راد با بیان این مطلب اف��زود: تاکنون به دلیل 
وجود گرما با محدودیت کار در اس��تان روبرو بوده ایم 
و شعب بانک تا ساعت ۱2 فعال هستند اما در صورت 
نیاز با هماهنگی استانداری و سایر دستگاه های اداری 
اس��تان، ب��رای خدمت رس��انی به مردم حت��ی غیر از 

ساعات کاری اعالم شده آماده ایم.
وی تاکید کرد: زلزله در مسجد سلیمان تنها به یکی از 
چهار شعبه بانک صادرات ایران در این شهر خساراتی 
وارد کرده که در تالش هس��تیم با آماده سازی مجدد 
آن و بهره گیری از ظرفیت س��ه ش��عبه دیگر بانک در 
این ش��هر، انجام امور بانکی و خدمات مالی مشتریان 
و ش��هروندان را ب��دون وقف��ه ادامه دهیم. در س��ایر 
ش��هرهای استان خوزس��تان نیز از این منظر مشکلی 

وجود ندارد.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 
بانک رفاه 

بانک رفاه در راس��تای مس��ئولیت ه��ای اجتماعی به 
مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیس��تی 
کشور با اولویت زنان سرپرست خانوار تسهیالت قرض 

الحسنه پرداخت می کند.

اخبار

 سهم ۸۰ درصدی بلیت های غیرچارتری
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت: حمل و نقل هوایی از سبد خانوارها 
حذف نش��ده و در برخی از ایام قیمت بلیت هواپیما همانند ایام نوس��انات ارزی 

به فروش می رسد.
  عل��ی عاب��د زاده درباره افزایش قیمت بلیت هواپیم��ا در ماه های اخیر گفت: ۱ 

ساعت پرواز برای خطوط هوایی ما بیش از ۴۰ دالر هزینه دارد که البته این رقم 
بستگی به مسیر پروازی ممکن است متفاوت باشد. وی افزود: در مسیری مانند تهران 

مشهد هزینه شرکت هواپیمایی بین 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و خطوط هوایی مجاز 
هس��تند حد اکثر و حد اقلی ب��رای نرخ ها خود تعیین کنند و ما هم به عنوان س��ازمان 
هواپیمایی بر این نرخ ها نظارت داریم. عابد زاده با اش��اره به اینکه مس��یر مشهد از 2۰۰ 
هزار تومان تا 5۰۰ هزار تومان از سوی شرکت ها در قالب نرخ نامه قیمت گذاری می شوند 

گفت: بخش زیادی از بلیت ها زیر قیمت تمام شده به فروش می رود.  ایسنا 

هدف گذاری بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱22 واحد به س��مت فعال س��ازی 

حرکت و حدود ۱۹ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده اند.
فرش��اد مقیمی گفت: در س��الی که »رونق تولید« نامگذاری ش��ده دولت برای 

تحقق شعار سال، در راستای احیای واحدهای راکد و نیمه فعال اهتمام دارد.
به گفته وی برخی واحدهای تولیدی با نبود مواد اولیه مواجه هستند که در صورت 

عدم رفع این مش��کل، کاال را س��فارش دهند و اگر مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، 
از طری��ق وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می ش��ود. مقیم��ی افزود: یکی از مهمترین 
موضوعات مهم وزارتخانه، ساخت داخلی کردن کاالی خانگی است و در این رابطه، هم اکنون 
طرح های مختلفی احصاء شده که بتوان در موضوعات مختلف جایگزینی داخلی را پیدا کرد. 
وزارت صنعت و معدن برای تحقق رونق تولید دارای هفت سرفصل که  مهمترین آن در حوزه 

تولید، بحث مربوط به ساخت داخل است .  وزارت صنعت، معدن و تجارت

عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون  
وزیر س��ابق تعاون با تأکید بر اینکه افزایش س��هم تعاون در اقتصاد ملی نیازمند 
رویکرد سنتی و مدرن است، گفت: متأسفانه رویکرد مدرن بر بخش تعاون غلبه 

کرده است.
  علی ربیعی گفت: امروز نه به عنوان یک مقام اجرایی، بلکه به عنوان یک کنشگر 

اجتماعی از خانواده تعاون سخن می گویم. امروز می خواهم حرف تکراری بزنم که 
در عین حال همیش��ه تازگی دارد و آن این است که چرا سالها به دنبال افزایش سهم 

تعاون در اقتصاد هس��تیم و به سهم 25 درصدی نمی رسیم. وی افزود: یکی از محورهای 
استیضاح من این بود که چرا سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد محقق نشد. از استیضاح 
کننده سؤال کردم سهم اقتصاد ایران چقدر بزرگ شده است؟ نمی دانست؛ پرسیدم جی 
دی پی چیس��ت؟ نمی دانست. اکنون این موضوع باید مطرح باشد که اقتصاد کشور مگر 

چقدر بزرگ شده که سهم 25 درصدی تعاون را از آن مطالبه کنیم.  مهر 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد؛
تفکیک بازرگانان سالم و ناسالم

رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی از اضافه شدن  ت ر امکان ثبت سیس��تمی ص��ورت های مالی در س��امانه تجــــا
جام��ع تجارت خب��ر داد و گفت:با این کار، توزیع مناب��ع دولتی بین فعاالن 

اقتصادی سالم وغیرسالم عادالنه می شود.
علی رهبری با بیان اینکه سامانه جامع تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان 
با یک بار ثبت نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند، گفت: در این 
سامانه، تجار و بازرگانان می توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشا ارز و اعالم 
نیازهای ارزی خود را داشته باشند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار 
داشت: سامانه جامع تجارت توانسته ارتباطات الزم را بخش عظیمی از دستگاه 
ه��ای دولتی برقرار کرده و با آنها تب��ادل اطالعات صورت دهد؛ البته در تبادل 

اطالعات با گمرک، مشکالتی وجود دارد که در حال حل شدن است.
وی افزود: سامانه جامع تجارت قراراست در حوزه تجاری، درگاه واحد تعامل 
بازرگانان و تجار با الیه های حاکمیتی بوده و دس��تگاه های حاکمیتی نیز از 

طریق آن با تجار ارتباط داشته باشند. شاتنا 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ؛
ثبات بازار ارز پایدار خواهد ماند 

ت ی��ک مق��ام مس��ئول در نظام  ر بانکی با بی��ان اینکه ثبات بازار تجــــا
ارز پایدار خواهد ماند، گفت: ذخایر اس��کناس ارزی 
کش��ور در حد مطلوبی است و هیچگونه مشکلی در 

تأمین نیازهای کشور وجود ندارد.
عل��ی صالح آبادی در خصوص مش��کالت بازگش��ت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات ریالی به عراق و افغانس��تان 
گفت: ص��ادرات ریالی در پروس��ه اقتصادی کش��ور 
خیل��ی مفهومی ندارد چرا که اگر کاالیی قرار اس��ت 
در خارج از ایران فروخته ش��ود، باید بتواند تبدیل به 
ارز ش��ده و مناب��ع حاصل از آن یا ب��ه صورت کاال و 
خدمات به کشور برگردد و یا اسکناس و منابع ارزی 
آن مورد اس��تفاده قرار گیرد و این در شرایطی است 
ک��ه ص��ادرات ریالی به این معنا اس��ت که کاال را به 

یک کشور صادر و به جای اینکه ارز آن از خارجی ها 
دریافت شود، ریال دریافت می شود.

وی مبنی بر اینکه علی رغم عدم پذیرش صادرات ریالی 
به عراق و افغانستان، آیا مکانیزم هایی برای صادرکنندگان 
در رف��ع تعهد ارزی علی رغم صادرات ریالی وجود دارد 
یا خیر، ادامه داد: وقتی صادرات به صورت ریالی صورت 
می گی��رد، ارز دریافت ش��ده از خریدار خارجی تحویل 
صرافی ش��ده و مابه ازای آن ریال دریافت می ش��ود اما 
لزوماً ارز ناش��ی از فروش به کش��ور ب��از نمی گردد، در 
حالی که این ارز باید به چرخه تجاری بازگشته و مورد 
مص��رف قرار گیرد. پس باید به گون��ه ای عمل کرد که 
فروش کاالهای ایران در بازارهای خارجی تبدیل به کاال، 

خدمات و یا ارز شود تا بتواند مفید باشد.
این مقام مس��ئول در نظام بانکی خاطرنش��ان کرد: 
م��ا در نظام بانکی مکانیزم های��ی در اختیار داریم تا 
بتوانی��م ارز حاصل از ص��ادرات ریالی را هم با تعامل 
صادرکنن��ده به کش��ور بازگردانیم و ای��ن اتفاق در 

عمل قابل انجام اس��ت و این در ش��رایطی است که 
م��ا معتقدیم حتی اگر ف��روش نفت ای��ران به صفر 
هم برسد، مش��روط به اینکه ساماندهی های الزم در 
نظام ارزی کشور صورت گیرد، نیازها کاماًل از طریق 

صادرات غیر نفتی برآورده خواهد شد.
صالح آبادی در بخش دیگری از س��خنان خود تاکید 
کرد: در اوایل امسال پیش بینی ما این بود که ثبات 
در ب��ازار ارز حاکم ش��ود و اکنون نی��ز همانطور که 
مش��اهده می ش��ود این اتفاق رخ داده و ما روی ریل 
ثبات بازار ارز در حال حرکت هس��تیم و البته پیش 

بینی ما این است که این ثبات ادامه یابد.
صالح آبادی گفت: امس��ال علی رغم محدودیت ها با 
کمترین مش��کل ارزی سال جاری را سپری خواهیم 
کرد چرا که صادرکنندگان در طول یک س��ال اخیر 
مسیر خود را پیدا کرده و توانسته اند از تجربیات دور 
قبل��ی تحریم ها بهره گرفته و صادرات خود را انجام و 
ارز حاصل از آن را هم به کشور بازگردانند.  ایبنا 

–

سیاست روز روند واگذاری نقدی شرکتهای مشمول اصل 44  را 
بررسی می کند؛

فروش نقدی دولت 

پروژه های راهسازی خوابید؛
مکانیزم توزیع قیر دولتی؛شفاف اما زمانبر 

ل مکانیزم توزیع قیر رایگان در قانون بودجه س��ال جاری علیرغم ایجاد شفافیت،  و اما زمانبر و پیچیده شده است و این موجب شده پروژه های راهسازی با ُکندی پتـــــر
پیش رفته یا متوقف شوند.

بر اس��اس بن��د »ه« تبصره ۱ قانون بودجه س��ال ج��اری )۱3۹۸( توزیع قیر رایگان دارای پروس��ه 
پیچیده ای ش��ده که مشکالت متعددی برای دس��تگاه های بهره بردار از قیر رایگان خصوصاً سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای که وظیفه تعمیر و نگهداری راه های مورد استفاده و زیر بار ترافیکی 

را بر عهده دارد، ایجاد کرده است.
بر اس��اس این ماده از قانون بودجه امس��ال، وزارت نفت ملکف به واگذاری تا س��قف 6 هزار میلیارد 
تومان یا معادل ۴ میلیون تن قیر رایگان به دس��تگاه های بهره بردار از جمله وزارت راه و شهرس��ازی 
برای دو دستگاه شامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای است که دستگاه دوم )سازمان راهداری( به علت آنکه وظیفه تعمیر و نگهداری راه ها را 
بر عهده دارد، مهمتر از س��اخت راه های جدید اس��ت؛ چرا که یکی از عوامل بروز تصادفات جاده ای و 

تلفات رانندگی در جاده ها، خرابی آسفالت و عدم کف سازی مناسب برخی جاده هاست.
از سوی دیگر در حالی که قانون بودجه سال ۹۸ اسفند سال گذشته ابالغ شده بود، با این حال آئین 
نامه توزیع قیر رایگان هفته پایانی خرداد ماه در هیئت دولت تصویب و به دس��تگاه های ذی ربط در 
اجرای آن از جمله وزارت نفت، وزارت اقتصاد )خزانه داری کل کشور( و سازمان برنامه و بودجه برای 

اجرای این پروسه پیچیده ابالغ شد.
ر اس��اس این آئین نامه، وزارت نفت موظف اس��ت در هر ماه رقمی از 35۰ تا 65۰ میلیارد تومان از 
درآمده��ای این وزارت خانه )از محل دریافتی های خود بابت س��هم دولت از فروش میعانات گازی و 
نفت خام به پاالیش��گاه های داخل و پتروش��یمی ها( را به حساب خزانه داری کل واریز کند و سپس 
خزانه داری کل، دریافت این رقم را به س��ازمان برنامه و بودجه اعالم می کند و نهایتاً س��ازمان برنامه 
و بودجه نیز طبق جدول زمان بندی موجود در آئین نامه و بر اس��اس نیاز هر دستگاه، بین نهادهای 
ذی رب��ط قیر رایگان توزیع می کند. از دیگر موارد تغییر یافته در خصوص نحوه توزیع قیر رایگان در 
س��ال جاری نسبت به سال های گذشته، تعیین سقف ریالی )نه بر اساس تناژ( در ماده قانونی مذکور 
است؛ این در حالی است که در آئین نامه ای که دولت برای این ماده قانونی تدوین کرده، اعالم کرده 

است که تعیین قیمت بر اساس نرخی که در بورس کاال تعیین می شود، خواهد بود.
به عبارت دیگر ممکن است بورس کاال نرخ قیر را در هر ماه باالتر تعیین کند که در نتیجه با توجه به 
اینکه سقف توزیع قیر میان دستگاه ها، بر اساس قیمت است و تناژ قیر دخالتی در نحوه توزیع ندارد، 
ممکن اس��ت دس��تگاه های مصرف کننده در هر ماه در صورتی که قیمت قیر افزایش یابد، نتوانند بر 
اساس »حجم« و »وزن« مورد نیاز خود قیر دریافت کنند. چرا که ممکن است با سقف قیمتی مندرج 

در آئین نامه مصوب دولت، تناژ کمتری به دستگاه مصرف کننده قیر برسد.
همچنین از دیگر مش��کالت این روند پیچیده ایجاد کرده، زمان بر ش��دن ارائه قیر به دس��تگاه های 
مصرف کننده آن خصوصاً برای اس��تان هایی که در فصل س��رما امکان فعالیت عمرانی ندارند، است و 
تصویب دیرهنگام این آئین نامه نیز به تنهایی سبب شده تا سه ماه از فصول مؤثر در بهسازی راه ها 

و فعالیت عمرانی از دست برود. مهر


