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گزارش دیوان محاس��بات کش��ور از تفریق بودجه 
سال 1397 که از سوی ریاست این نهاد در مجلس 
شورای اس��امی خوانده شد، یک بخش مهم دارد 
که نیازمند پاس��خگویی از س��وی دست اندرکاران 

این مقوله است.
گزارش دیوان محاس��بات کشور دارای ابعاد زیادی 
اس��ت، اکنون مهمترین آن اختص��اص ارز 4200 
تومان��ی برای واردات کاالهای اساس��ی به کش��ور 
اس��ت. دولت در سال 97 برای مهار افزایش قیمت 
کاالهای اساسی به خاطر جهش قیمت ارز، تصمیم 
گرفت مقادیر زیادی ارز به نرخ 4200 تومان را در 
اختیار واردکنندگان قرار دهد. تصمیم به اعام نرخ 
دالر 4200 تومان��ی با آقای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور ماموریت داده ش��د و او نیز با حضور 
مقاب��ل دوربین تلویزیون این خب��ر را اعام کرد و 
گف��ت واردکنندگان هر چق��در ارز 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای اساس��ی نیاز داش��ته باشند 
موجود اس��ت و به آنها پرداخت خواهد شد و جای 

هیچ نگرانی نیست.
اما این تصمیم عما محقق نش��د چ��را که در آن 
ش��رایط اقتصادی برخی از واردکنندگان کاال، سوء 
اس��تفاده کرده و به جای واردات کاالهای اساسی 
و مواد اولیه اقدام به واردات کاالهای غیراساس��ی، 
غیرض��روری و غی��رالزم به کش��ور کردن��د که در 

گزارش ها موجود است.
820 میلیون دالر، هیچ کاالیی وارد کش��ور نکرده 
ان��د و در واقع این مبلغ مش��خص نیس��ت اکنون 
کجاس��ت. آیا همچنان در دست این واردکنندگان 
است یا این که در بازار آزاد فروخه شده؛ آن هم به 

قیمت بازار آزاد؟
دولت و مسئولین محترم آن درست می گویند که 
حتی یک دالر هم گم نش��ده است، اما آیا می توان 
گفت که در این بخش حیف و میل زیادی صورت 
گرفته اس��ت؟ واردکنندگان کاال ک��ه 4 میلیارد و 
820 میلیون دالر از دولت دریافت کرده اند، قطعا 
مع��ادل ریالی آن را نیز پرداخت کرده اند و قرار بر 
این بوده اس��ت که کاالهای اساس��ی را وارد کنند. 
در این بین اگر کاالیی وارد نکرده اند که براس��اس 
گزارش دیوان محاس��بات همینگونه است، تخلفی 
در ای��ن زمینه صورت گرفته ک��ه باید هم دولت و 
ه��م مجلس و هم ق��وه قضاییه به بررس��ی و ارائه 
گزارش به مردم اقدام کنند، چرا که این مبلغ بیت 
المال اس��ت و این حق مردم است تا بدانند بودجه 
بیت المال کجا و چگونه هزینه ش��ده و می ش��ود. 
هم��ان زمان که دولت تصمی��م گرفت نرخ دالر را 
4200 تومان اعام کند، بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتصادی و نمایندگان مجلس به ویژه کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی با این تصمیم 
مخالفت کردند و اس��تدالل آنه��ا نیز این بود که با 
این تصمیم عاوه بر ایجاد زمینه فساد اقتصادی و 
رانت، افزایش بی رویه قیمت کاالها و البته افزایش 
ن��رخ ارز را در پی خواهد داش��ت، البته همینگونه 
نیز ش��د، قیمت کاالها افزای��ش زیادی پیدا کرد و 
ن��رخ ارز نیز باال رفت. اما دولت اعتقاد داش��ت که 
اگ��ر تصمیم اختص��اص دالر 4200 تومانی را اجرا 
نمی کرد، افزایش قیمت کاالها و ارز بس��یار بیشتر 

می شد!
نکته دیگ��ری که در این زمینه وج��ود دارد، ثبت 
واردات کاالهایی است که در شرایط تحریمی حتی 
غیرتحریمی نیز هیچ لزوم و اجباری در واردات آن 
وجود نداشته و ندارد. 2 میلیارد و 706 میلیون دالر 
ارز دولت��ی 4200 تومانی ب��ه برخی واردکنندگان 
داده ش��د که آنها به جای واردات کاالهای اساسی 
اق��دام ب��ه واردات کاالهایی چون غ��ذای حیوانات 
خانگی، اسباب بازی، چوب بستنی، لوازم آشپزخانه 
و ... کردند. واردات اینگونه کاالها که نیاز اساس��ی 
کش��ور نیس��ت، نه تنها ارز را از کش��ور خارج کرد 
بلکه بخش تولید داخلی را نیز با مشکات بیشتری 
روبرو س��اخت. بسیاری از کاالهایی که نام تعدادی 
از آنها برده شد در داخل کشور قابلیت تولید دارد، 
ام��ا چون واردات کاال از خارج س��ود بیش��تری به 

واردکنندگان می رساند، اولویت بر واردات است!
اما با توجه به گزارش��ی که دیوان محاسبات آن را 
تهیه کرده اس��ت و قوه قضاییه نیز با دستور رئیس 
دس��تگاه قضا به این موضوع ورود پیدا کرده، باید 
صبر کرد تا نتیجه بررسی گزارش دیوان محاسبات 
از سوی قوه قضاییه نیز در دادگاه ویژه بررسی شود.

ارز 4200 تومانی و 
دالرهای ...؟!
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سرمقاله
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سیاست روز گزارش انحراف مالی دولت در بودجه را بررسی می کند؛

سیاوش کاویانی

رئیس جمهور خطاب به زنگنه: 

برنامه های جلوگیری از خام فروشی نفت شتاب گیرد
حسن روحانی به وزیر نفت دستور داد تا به روند پیشبرد برنامه ها و سیاست های افزایش تولید 

فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب دهد.
حجت االسام حسن روحانی،  رئیس جمهور، روز )جمعه 29 فروردین( در گفت و گوی تلفنی با 
بیژن زنگنه، وزیر نفت اظهارداشت: با توجه به برنامه های اقتصادی دولت در یکسال اخیر و تحقق 
پیشبرد این برنامه ها بدون اتکاء بودجه کشور به درآمدهای نفتی که برای نخستین بار در تاریخ 
کشور تجربه شد، این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم هر چه بیشتر از خام فروشی نفت 
نیز فاصله بگیریم. رئیس جمهور با اشاره به نوسات شدید در بازار جهانی نفت و کاهش بهای آن، 
گفت: شتاب دادن به برنامه های تدوین شده این وزارتخانه برای برای افزایش تولید فراورده های 
نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می تواند آسیب نوسات شدید بازار جهانی و کاهش بهای نفت 
را بر اقتصاد نیز به حداقل ممکن برساند. روحانی سال جاری را سال آماده سازی و بهره برداری 
از پروژه های بزرگ عمرانی و زیربنایی در کشور خواند و از وزیر نفت خواست به گونه ای برنامه 
ریزی کند که پروژه های بزرگ نفتی کشور طبق برنامه ریزی و زمانبندی تدوین شده، در موعد 
مقرر در سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرند. رئیس جمهور افزود: چنانچه در مسیر پیشبرد 
این برنامه ریزی ها نیز مشکل و مانعی وجود دارد سریعا این مشکات به ستادی که برای این 
منظور در دفتر رئیس جمهور تشکیل شده، ارجاع شود تا هر چه سریعتر این موانع احتمالی با 

همراهی و همکاری برطرف شود.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دستور رئیس جمهور به وزیر بهداشت در مورد ماه 
مبارک رمضان

رئیس جمهور با اش��اره به آغاز فعالیت کس��ب و کار های کم ریسک در تهران از امروز شنبه، 
به وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی دس��تور داد ارزیابی دقیقی حاوی نقاط قوت و 
ضعف آغاز فعالیت کسب و کار های کم خطر در استان های کشور برای طرح در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ارائه کند. حجت االس��ام و المس��لمین حسن روحانی با قدردانی مجدد 
از تاش همه کادر درمانی کش��ور در مبارزه با بیم��اری کرونا، گفت: این ارزیابی باید در دو 
جلس��ه روس��ای کمیته های س��تاد ملی مبارزه با کرونا در روز شنبه و در نهایت جلسه ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا در روز یکش��نبه ارائه تا در تصمیم گیری ها مورد نظر قرار گیرد. 
حجت االس��ام و المسلمین روحانی اظهارداشت: از روز ش��نبه و با پیوستن تهران به جمع 
استان های کشور که در آن ها کسب و کار های کم ریسک فعالیت خود را آغاز کرده اند، عما 
دامنه طرح فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی، کشوری می ش��ود و تمامی ارکان ذیربط اعم 
از وزارتخانه های بهداش��ت و کش��ور، صدا و سیما، رسانه ها و فضای مجازی باید با برنامه های 
اط��اع رس��انی و اقناعی، همچنان بر ضرورت تداوم ش��عار در خان��ه می مانیم و رعایت عدم 
جابجایی های غیرضروری در کشور و شهر ها تاکید کنند تا بتوانیم هر چه سریعتر به مرحله 
قطع زنجیره ش��یوع بیماری کرونا نزدیکتر ش��ویم. رئیس جمهور با اش��اره به گزارش وزیر 
بهداشت از روند کاهش بیماری کرونا در شماری از استان ها، نقش کادر درمانی، همراهی و 
همگامی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی و عمل به شعار در خانه می مانیم و همچنین 
اجرای دقیق پروتکل های و دس��تورالعمل های بهداش��تی از سوی کسبه و صاحبان کسب و 
کار های کم ریسک را در کاهش بیماری کرونا بسیار ارزنده خواند. روحانی به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی دس��تور داد با همکاری وزارت کش��ور تیمی را مش��خص کنند تا 
بررس��ی کند آیا در اس��تان ها و شهرس��تان هایی که در مبارزه با بیماری کرونا به وضعیت با 
ثباتی رسیده اند، امکان برگزاری برنامه ها و مراسم عبادی ماه مبارک رمضان هست و یا خیر 
و اگر در این روند، به نکات و یافته هایی رس��یدند به س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا ارائه کنند. 
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این گفتگو با ارائه گزارشی 
از روند کاهش��ی بیماری کرونا در ش��ماری از استان های کشور و همچنین ثبت نام صاحبان 
مشاغل کم ریسک در سایت سامت، اظهارداشت: در چارچوب طرح فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی و آغاز فعالیت کسب و کار های کم ریسک، تاکنون یک میلیون و 6۵9 هزار و 2۵4 
کارگاه در س��ایت سامت وزارت بهداشت ثبت کرده اند که یک میلیون و ۵11 هزار و 781 

کارگاه تایید شده اند و این روند ادامه دارد.
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وهای مسلح نیر
در برابر دشمنان سدی آهنین 

درکنار مردم برادری دلسوز
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