
 آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن 
از شنبه

  وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه آغاز ثبت نام 
دریافت وام ودیعه مس��کن  از امروز ش��نبه، وعده 
تحویل اولین س��ری از واحدهای طرح ملی مسکن 

تا پایان مردادماه  را داد.
  محمد اس��امی با بیان این که طرح ملی مس��کن 
ب��ا اراده مل��ی مردم و اس��تقبالی که م��ردم از آن 
انجام داده اند در سراس��ر کشور در حال اجراست، 
اظهار کرد: اولین س��ری از واحدهای ساخته ش��ده 
طرح اقدام مل��ی از اواخر مردادماه به مردم تحویل  
می شود و به تدریج تا اجرای این برنامه که دو ساله 

است، مردم منازل خود را تحویل خواهند  گرفت.
وی یادآور شد: ثبت نام از متقاضیان  طرح مذکور به 
دو ش��کل پیامکی و سامانه  ای انجام گرفت که یک 
میلیون و 600 هزار نفر از طریق پیامک در این طرح 
ثبت نام کردند. با توجه ب��ه اینکه ثبت نام کنندگان 
پیامکی به دلیل ش��رایط کرونا باید مدارک خود را 
از طریق س��امانه تکمیل می کردند، تاکنون، افزون 
بر 936 هزار نفر به س��امانه ورود کرده اند و حدود 
340 هزار نفر، متقاضیان پاالیش  ش��ده از اواخر ماه 

آینده به تدریج به پروژه ها وارد خواهند شد.
وی همچنین از آغاز ثبت نام تسهیات کمک ودیعه 
مسکن از روز ش��نبه )فردا 4 مرداد( به مستاجران 
خبر داد و گفت: این تسهیات با اولویت خانواده های 
پنج نفره، زوج های تازه ازدواج کرده و مس��تاجران 
تحت پوش��ش نهادهای حمایتی در کنار تسهیات 
مصوب ش��ورای پول و اعتب��ار با کارمزد 13 درصد 

پرداخت می شود.  وزارت راه و شهرسازی  

تشریح شرایط دریافت لوازم خانگی 
ارزان قیمت

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از 
شروع طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی به صورت 
سبدهای ارزان قیمت خبرداد و شرایط دریافت این 

۵ قلم لوازم خانگی پرمصرف را تشریح کرد.
محمد رضا کامی در خصوص طرح توزیع مستقیم 
لوازم خانگی س��بدهای ارزان قیمت، اظهار داشت: 
طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار، اقش��ار هدف این 
ط��رح ، با اولوی��ت زوج های جوان تحت پوش��ش 
کمیته امداد و بهزیستی یا فرزندان این افراد است 

که اجرایی می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال حاض��ر 10۵ هزار 
نفر معرفی ش��ده اند، گفت: سومین گروهی که در 
اولویت این طرح هس��تند، مزدوجین تحت پوشش 
سازمان بازنشستگی است. به طور کلی طی فراخوان 
اعام شده،  دنبال این هستیم که واحدهای تولید 
کننده لوازم خانگی که توانایی و عاقه مندی الزم 
را برای عرضه مس��تقیم این ۵  قلم کاال به مصرف 
کنن��ده واقعی را دارند، به دلیل مش��ارکت در این 
طرح، دولت نس��بت به تأمین ارز و ورق فوالد این 

کارخانجات با اولویت اقدام شود.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخل��ی وزارت صمت  
خاطر نشان کرد: در مقابل نیز این واحدهای تولید 
باید نسبت به عرضه ۵ قلم کاالی لوازم خانگی اصلی 
جهیزی��ه از جمله اج��اق گاز ، تلویزی��ون، یخچال، 

ماشین لباسشویی و جارو برقی اقدام کنند.
کام��ی با اش��اره به اینکه ه��دف از این کار حذف  
واسطه ها و عرضه مس��تقیم کاال با قیمت مناسب 
به دست مصرف کننده واقعی است گفت این طرح 
قرار اس��ت با مشارکت پاکش��وما و شرکت انتخاب  
ش��روع ش��ود. گروه انتخاب در م��رداد ما 3۵ هزار 
بس��ته را آماده کرده و پاکش��وما نیز قرار است نرخ 

خود را برای این بسته اعام کند. 
وی افزود: قرار اس��ت بهزیس��تی و کمیته امداد به 
صورت وب سرویس��ی سامانه خود را به سامانه این 
دوش��رکت متصل کنند و مزدوجین تحت پوشش 
ای��ن دو نهاد باید درخواس��ت خ��ود را به نهادهای 
مربوطه اعام کنند. سپس به صورت سیستمی یک 
کد رمزدار برای مش��مولین تعیی��ن و به واحدهای 
تولی��دی اعام می ش��ود تا بر اس��اس آن افراد در 
درگاه الکترونیک��ی واحدهای تولی��دی، مراجعه و 
محصوالت را اینترنتی خریداری کنند.  تسنیم  

رشد صادرات به دو کشور عضو 
اتحادیه اورسیا و امارات 

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان 
توس��عه تجارت ایران با بیان اینک��ه اقتصاد، موتور 
و پیش��ران توس��عه کشور است و پیش��ران اقتصاد، 
تجارت خارجی است، گفت: تامین ارز برای کاالهای 
اساس��ی و مواد اولیه تولید، رس��التی اس��ت که در 
حال حاض��ر در درجه اول برعه��ده صادرکنندگان 
است و سازمان توس��عه تجارت ایران در این مسیر 
همراه صادرکنندگان است. مجتبی موسویان ریزی 
درخصوص برگشت ارز صادراتی با بیان اینکه کشور 
تحت فش��ار مضاعف اس��ت و بعد از 90-۸0 س��ال 
حضور در بازار جهانی نفت، در راس��تای فشارهای 
حداکثری آمریکا و تحریم ها، س��هم مان از این بازار 
بس��یار اندک شده اس��ت، گفت: ما صادرکنندگان 
را س��ربازان اقتص��ادی می دانی��م ک��ه ارز، کاالی 
اساس��ی، م��واد اولیه و ... را وارد کش��ور می کنند و 
از آنها تقاضا داریم نقش س��ربازی اقتصادی خود را 
در ش��رایط فعلی ایفاء کنند و با تم��ام امکانات در 
صحنه حاضر ش��وند. وی با بیان اینکه در شرایطی 
که فروش نفت کش��ور به حداقل رسیده است، باید 
سراغ ظرفیت های غیرنفتی برویم، ادامه داد: در این 
ش��رایط اگر صادرکننده ای بخواه��د ارز صادراتی را 
برگرداند، بانک مرکزی از طریق صرافی ها و سیستم 

بانکی شرایط را فراهم کرده است.  ایلنا 

اخبار گزارش

هنوز یک ماه از س��ال 99 نگذش��ته بود که 
وزیر اقتصاد درهیاهوی مهلت در نظر گرفته 
ش��ده برای دارندگان سهام عدالت از ارزشی 
برای سهام عدالت سخن  گفت ؛که دارندگان 
آن را  که عمدتا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بودند برای 
دس��تیابی به این میزان دارایی در وانفس��ای تورم و گرانی 

مشتاق تر شدند.
دژپسند گفت:» با آزادسازی سهام عدالت حدود 400هزار 
میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است و اگر 
معامله سهام عدالت پذیرش شود آن وقت همگان خواهند 

دید بازار سرمایه چقدر عمق پیدا خواهد کرد.«
 وزیر اقتصاد مدعی ش��د که »آزادس��ازی سهام عدالت در 
یکی از بهتری��ن زمان های ممکن اتفاق افتاد چون ویروس 
کرونا زندگی اقش��ار مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار 
داده اس��ت ازاین رو دارندگان سهام عدالت می توانند سهام 
خود را عرضه و مناب��ع حاصل را صرف زندگی خود کنند. 
همچنین جدا از این آزادس��ازی س��هام عدالت باعث شده 
عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند.« پیش ازوی نیز رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی اعام کرده بود؛»ارزش روز هر 

برگ سهام عدالت 11میلیون تومان شده است.«
صالح در تش��ریح تعداد دارندگان این سهام اینگونه عنوان 
کرد » سال ۸۵ با اجازه رهبری، سهام عدالت ایجاد شد که 
برای افراد تحت پوش��ش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
تخفیف ۵0 درصدی در نظر گرفته ش��د که باید ظرف 10 
س��ال اقساط سود ش��رکت ها به خزانه واریز می شد پس از 
گذشت این مدت یعنی در سال 9۵ برای مشموالن کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی سهام یک میلیون تومانی و برای 
س��ایر افراد س��هام ۵30 هزار تومانی در نظر گرفته شد که 
در مجموع تعداد س��هام داران عدالت به 49 میلیون و 100 

هزار نفر رسیده است.«
 اعام خبر 10 یا 11 برابر ش��دن ارزش سهام عدالت کافی 
بود تا دارندگان سهام عدالت برای فروش این دارایی لحظه 
ش��ماری کنند و همین اتفاق موجب ش��د ت��ا درصد قابل 
توجه ای از این افراد فارغ از داش��تن یا نداش��تن دانش و 
آگاهی کافی روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام عدالت 

خود برگزینند.

ارزشمندی کاغذی یا واقعی 
همزمان با اعام ارزش��مند تر شدن س��هام عدالت از سوی 
وزیر اقتصاد وی از انتخاب روش مس��تقیم توسط 90 درصد 
دارندگان این س��هام خبر داد. اگرچه بع��د ترها درصد این 
تعداد تغییر کرد اما این درصد هم نتوانست از اشتیاق دارند 
این س��هام و تحرکی که به واسطه فروش آن در بازار ایجاد 
ش��د بکاهد.  داس��تان فروش س��هام عدالت و دغدغه های 
ف��روش آن و به تب��ع اثراتی که بر بازار خواهد گذاش��ت به 
همین مسایل ختم نشد و با ورود بانک ها به این داستان به 
عنوان متهمانی که هیچ گاه رد خون بر دستانشان باقی نمی 

ماند ،فرآیند کار شکل و شمایل دیگری به خودگرفت.  
براس��اس گ��زارش برخی رس��انه ها از روند فروش س��هام 
عدالت رویه کاری توسط این نهادهای مالی به این صورت 
اس��ت که درغیاب اطاع رس��انی صحیح نهادهای مربوطه 
در خصوص ارزش این س��هام و مزایای اس��تفاده از آن به 
عن��وان وثیقه و به دنب��ال نیاز مالی تع��دادی از دارندگان 
س��هام عدالت؛ بانک ها با فرص��ت طلبی  ارزش 30 درصد 

سب سهام این افراد را 4۵0 هزار تومان اعام می کنند.
   حکای��ت این فرصت طلبی آنگونه که روایت ش��ده بدین 
شرح اس��ت که »مش��کات معیش��تی برای اقشار آسیب 
پذیر،تورم و گرانی و از همه بدتر شیوع کرونا و راکد شدن 
کسب وکارها راهی جز تفکر فروش این سهام برای اینافراد 
نگذاش��ته است و از آنجایی که دارندگان این سهام،اغلب از 
اقشار ضعیف جامعه هستند و در شرایط فعلی اقتصادی به 
پول نیاز دارند و از س��وی دیگر به دلیل بوروکراسی اداری 
حوصله وثیقه گذاری برای دریافت وام را ندارند، راحت ترین 

راه یعنی فروش 30 درصد سهامشان را انتخاب کرده اند.

مفت خری یا هجوم تقاضا 
 این اتفاق منجر به آن شد تا برخی رسانه ها  چرایی ماجرا 
را جس��تجو کنند  که دراین بین با بررس��ی ها انجام شده 
،برای بیان عم��ق فاجعه از کلمات��ی همچون »مفت خری 

سهام عدالت« توسط بانک ها استفاده کردند. 
موض��وع ازآن قرار ب��ود کهبرخی دارن��دگان  برای فروش 
30 درصد سهام عدالت خود به بانکی که شماره شبا همان 
بان��ک را در س��امانه اعام کرده بودن��د، مراجعه کرده و در 

حالی که ارزش اسمی س��هام عدالتشان49۲ هزار تومان و 
ارزش پرتفوی )ترکیب دارایی( روز س��هام عدالت بیش از 
۸ میلیون تومان بوده اس��ت ، اما وقتی برای تقاضای فروش 
30 درصد س��هام ب��ه بانک مراجعه کردن��د، متصدی بانک 
بعد از کلی ضرب و تقس��یم اعام کرد در این مرحله فقط 

4۵0 هزار تومان پول نقد به شما تعلق می گیرد.
 همین ی��ک اتفاق کافی بود تا تمام رویاهای مش��موالنی 
که برای فروش سهام عدالت اقدام کرده بودند ،نقش برآب  
ش��ود. از یک  هر روز ش��اهد اخباری هس��تند که شاخص 
ب��ورس رکوردهای پی در پی را در هم شکس��ته و به گفته 
متولیان  با نقدینگی که در حال ورود به این بازار اس��ت ، 
روند کار به شکلی شده که ارزش بسیاری از سهام شرکتها 

از آنچه که هست و یا باید باشد فراتر رفته است .

 ارزش پرتفوی سهام عدالت 
به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی ؛ با توجه به اینکه پرتفوی 
)ترکی��ب دارایی ه��ای س��هام عدال��ت( متنوع اس��ت و از 
49 شرکت مهم شامل 36 شرکت ارزنده بورسی و 13 شرکت 

غیر بورسی تشکیل شده است، بنابراین این سبد یک سبد 
کاما ارزنده اس��ت . نکته جال��ب در تحلیل بانکها و اتفاقی 
ک��ه رقم زده اند آن اس��ت که افزایش تقاض��ا برای فروش 
س��هام از س��وی دارندگان آن زیاد ش��ده و همین منجر به 
افت ارزش این س��هم ها شده اس��ت.  اگرچه این پاسخ در 
نوع خود توجیهی بیش نبوده و پرونده س��یاه بانکها بر سر 
حس بی اعتمادی که با کارهای خود از پرداخت تسهیات 
تا محاسبه سود مرکب و  بیش از عرف  ایجاد کرده اند ؛پاک 
نخواهد شد اما یک مس��اله را به خوبی نمایان می کند که 
این قبیل محاس��بات  و ناهمخوانی آن با رش��د پی در چی 
بورس یا ماحصل یک دروغ بزرگ از س��وی متولیان است و 
ی��ا مفت خری بانک ها و نهادهای مربوطه و در یک برآیند 
کلی این نکته را گوش��زد میکند که ه��ر جا نظارتی وجود 
نداشته باشد و یا نمادین باشد حاصلی جز این ندارد  و این 
میان تنها دود آن به چش��م مردم می رود ،مردمیکه عمدا 
آن را قشر آسیب پذیر تشکیل داده همچنان کمرش زیر بار 
فشارهای تورمی ؛معیشتی و ...خم شده و این بی اعتمادی 
آنها و مفت خری ها آن را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. 
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عضو هیئت مدیره انجمن فوالد عنوان کرد؛
خیانت سوداگران فوالد با نهاده فروشی 

در بازار آزاد 
 عضو هیئت مدی��ره انجمن فوالد، گفت: فروش مقاطع 
فوالدی با قیمت پایه و حداقلی، انگیزه هر تولیدکننده ای 

را برای عرضه محصوالت در بورس کاال کم می کند.
انجم��ن  سیدرضاشهرس��تانی، عض��و هیئ��ت مدی��ره 
تولیدکنندگانف��والد ای��ران ب��ا بی��ان اینکه سیاس��ت 
قیمت  گذاری دس��توری و چند نرخی ش��دن کاال و ارز، 
موجب ایجاد رانت و ویژه خواری می شود،گفت: صنعت 
فوالد همانند برخی صنایع دیگر تحت تأثیر قیمت های 
جهان��ی اس��ت و نمی توان ب��دون اعتنا ب��ه قیمت های 

جهانی، به تنظیم بازار داخلی پرداخت.
وی ب��ا انتقاد ش��دید از سیاس��ت های معاون��ت معدنی 
وزارت صم��ت در خصوص تعیین کف و س��قف قیمتی 
ب��رای معام��ات ورق  ف��والدی در ب��ورس کاال، افزود: 

ف��روش مقاطع فوالدی با قیم��ت پایه و حداقلی، انگیزه 
تولیدکنن��دگان را برای عرضه محصوالت در بورس کاال 
کم کرده و آنها را به س��مت ف��روش در بازار آزاد و یک 

فضای غیرشفاف ترغیب می کند.
این کارش��ناس صنعت ف��والد در ادامه اظهار داش��ت: 
م��اک قیمت گ��ذاری ورق ف��والدی در ب��ورس کاال بر 
اساس سامانه نیما است و همین امر موجب پدید آمدن 
اختاف ۲۵ درصدی قیمت بورس کاال با بازار آزاد است. 
همچنین با اضافه نمودن ۵ درصد به دلیل تعیین سقف 
و کف قیمتی از جانب سیاس��ت گذار، این میزان به 30 

درصد می رسد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با تأکید 
ب��ر اینکه همه  ورق های فوالدی بای��د در بورس کاال به 
فروش برسد، تصریح کرد: برای مثال قیمت ورق گرم در 
بورس کاال در حدود 6 هزار تومان است، اما در بازار آزاد 
به قیمت 1۲ هزار تومان به فروش می رس��د که این امر 
موجب ایجاد رانت 40 هزارمیلیارد تومانی در این حوزه 
ش��ده است. وی با انتقاد از صدور بی رویه مجوز تأسیس 
کارخانه های فوالد توس��ط وزارت صمت، گفت: مصرف 
س��االنه کشور ما از صنعت فوالد حدود ۲.۵ میلیون تن 
است. شهرس��تانی ادامه داد: هدف برخی از این فعاالن 
از پیگیری برای کس��ب مجوز، دریافت 100 تن سهمیه 
ماهانه  س��امانه بهین یاب اس��ت تا از طریق عرضه  آن به 
ب��ازار آزاد درآم��دی در حدود 6 میلیارد تومان کس��ب 
کنند. شدت این ویژه خواری به حدی است که با فروش 
دوماهه این سهمیه در بازار آزاد هزینه تأسیس کارخانه 

جبران خواهد شد  تسنیم 

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
مطرح کرد؛

مواجه بازار با کمبود نهاده های دامی  
دبی��ر اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طیور 
گفت:بازار با کمبود نهاده های دامی مواجه است و وزارت 
جهاد با ایجاد تأخیر ۲0روزه در صدور مجوز عرضه نهاده  

در بازارگاه، این موضوع را تشدید می کند.
عب��اس حاج��ی زاده ب��ا اع��ام اینکه ب��ازار ب��ا کمبود 
نهاده های دامی مواجه اس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی 
با ایجاد تأخی��ر ۲0 روزه در صدور مجوز عرضه نهاده ها 
در بازارگاه نیاز بازار به تأمین نهاده های دامی را تشدید 
می کن��د، اظهار کرد: بروکراس��ی توزیع در وزارت جهاد 
کشاورزی عامل تش��دید کمبود و گرانی نهاده های دام 

و طیور شده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با اس��تقبال 
از مصوب��ه اخیر وزارت صم��ت در ایجاد امکان ترخیص 

اعتباری کاالهای رس��وبی برای همه واردکنندگانی که 
در انتظ��ار تأمی��ن ارز هس��تند، اف��زود: در حال حاضر 
بروکراسی توزیع در وزارت جهاد کشاورزی باعث رسوب 

کاال و کندی عرضه نهاده های دامی شده است.
وی ادامه داد: متأس��فانه بر اساس رویه های اباغی؛ هر 
واردکننده برای اینکه کاالی خود را اظهار و در س��امانه 
بازارگاه عرضه کند بای��د از معاونت امور تولیدی وزارت 
جهاد کش��اورزی مجوز بگیرد که صدور این مجوز بعضاً 
ت��ا ۲0 روز زمان می ب��رد. دبیر اتحادی��ه واردکنندگان 
نهاده ه��ای دام و طیور ای��ران تصریح ک��رد: البته پس 
از اینک��ه واردکنندگان مجوز اظه��ار و عرضه نهاده های 
دامی در سامانه بازارگاه را اخذ کردند مراجعه دارندگان 
حواله ه��ای خرید و حم��ل نهاده های دامی به س��امانه 

بازارگاه گاهی بین چند روز تا چند هفته زمان می برد.
حاجی زاده با اش��اره به کمبود شدید در بازار نهاده های 
دام و طیور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار به شدت 
با کمبود نهاده های دامی مواجه است و هیچ دلیلی برای 
ایج��اد این همه ایس��تگاه غیرضروری و مانع در مس��یر 

عرضه نهاده های دامی وجود ندارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: وقتی 
کاال تحت کلید وزارت جهاد کش��اورزی و صرفاً به افراد 
معرفی ش��ده توسط این وزارت خانه توزیع می شود این 
همه اتاف زمان در روند توزیع نهاده های دامی نتیجه ای 
به جز تحمیل هزینه های س��نگین به اقتصاد کش��ور و 
کن��دی جریان عرض��ه نهاده های دامی که م��واد اولیه 
 برای صنایع دام و طیور اس��ت را در پی نخواهد داشت.

  اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز دالیل مفت خری سهام عدالت را بررسی می کند؛

رونمایی از ادعای بزرگ متولیان  با محاسبات بانکی

مع��اون برنامه ریزی وزارت نفت گف��ت: از نظر وزارت نفت 
اجرای طرح قیر رایگان مشکلی ندارد و روش جدید اعطای 

قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است.
هوش��نگ فاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت درباره 
تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس شورای اسامی 
گف��ت: در این موض��وع نمایندگان تصمی��م گرفتند و این 
ط��رح دو فوریتی را تصویب کردند. وزارت نفت در این باره 
نظر موافق یا مخالفی ن��دارد و هرچه مجلس تصویب کند 
برای ما الزم اجرا است. فقط نکته اینجاست که اگر در این 
پروسه می خواهند قیری تحویل بدهند باید مثل هر کاالی 
دیگری از طرف مراکز ذی ربط پولش تامین شود و در وجه 

پاالیشگاه ها واریز شود.
وی ادامه داد: قیر جزء محصوالت ویژه پاالیش��گاه ها تلقی 
می شود و مالک آن پاالیش��گاه های غیردولتی هستند. در 

نتیجه دستگاه ها باید با داشتن پول به پاالیشگاه ها مراجعه 
کنند و قیر مورد نیاز را متناس��ب با سهمیه ای که مجلس 

تعیین می کند، برای پروژه های اجرایی دریافت کنند.
فاحتی��ان گف��ت: وزارت نفت عمدتا هیچ مش��کلی برای 
اجرای مصوبه مجلس ن��دارد. ماحظاتی که وزارت نفت و 
مراجع نظارتی بر اساس تجربه سال های گذشته داشتند به 
مجلس منعکس شده اس��ت. تا آنجایی که بنده در جریان 
پیش نویس طرح هستم این ماحظات در طرح مجلس در 

نظر گرفته شده است و به نظر مشکل جدی ندارد.
مع��اون برنامه ری��زی وزارت نفت اظهار داش��ت: در مصوبه 
مجلس اتفاقا بحث اعطای قی��ر رایگان یا تهاتری در میان 
نیس��ت، بلکه بنا ش��ده که منابع مالی را دولت یا سازمان 
برنامه و بودجه تامین کند و در وجه شرکت ملی نفت واریز 
کند، سپس شرکت ملی نفت قیر را از پاالیشگاه ها خریداری 

کرده و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد.
وی اف��زود: در س��ال 9۸ منابع این طرح 6 ه��زار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��د که بعدا به دلی��ل محدودیت هایی 
که برای کشور ایجاد ش��د، در اصاحیه دولت رقم ۲ هزار 
میلیارد تومان نهایی شد. این مبلغ هم در وجه پاالیشگاه ها 
پرداخت شد. پاالیشگاه ها با واسطه، مواد اولیه را در اختیار 
قیرسازها قرار می دادند و دستگاه های ذی ربط هم تا سقف 

دو هزار میلیارد تومان قیر را گرفتند و مصرف کردند.

فاحتیان تاکید کرد: در س��نوات قبل یعنی سال های 97 
و 96 قیر رایگان یا تهاتری اعطا می ش��د و روالش با امسال 
و س��ال 9۸ متفاوت بود. مجلس مق��دار قیر اعطایی را هم 
تناژی تعیی��ن و تصویب می کرد. این موض��وع مورد ایراد 
ش��ورای نگهبان ه��م قرار گرفت زیرا نمی ش��ود بودجه را 
تناژی بست و حتما باید متکی به عدد و رقم باشد. در این 
بین قیمت مواد اولیه قیر که وکیوم باتوم اس��ت در بورس 

مشخص است.
مع��اون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: بنابراین امس��ال هم 
با توجه به تجربه خوبی که در س��ال گذش��ته داشتیم که 
مبلغی برای اعطای قیر پیش بینی شده است و نمایندگان 
در صح��ن تخصیص 4 ه��زار میلیارد توم��ان برای اعطای 
قیر رای��گان را تصویب کردند. این رق��م از محل اعتبارات 
تملک دارایی دس��تگاه های مختلف تامین مالی می شود و 
اگر کفاف ندهد می توان از طریق واگذاری اوراق مش��ارکت 
یا اسناد اسامی این بودجه را تامین کرد تا دستگاه ها قیر 

دریافت کنند.
وی گف��ت: قیمت گذاری قیر به طور کل��ی در بازار تعیین 
می ش��ود. در ح��ال حاضر نفت خام ب��ه قیمت 9۵ درصد 
ف��وب خلیج فارس در اختیار پاالیش��گاه ق��رار می گیرد. از 
آن ط��رف فرآورده های اصلی هم که در پاالیش��گاه تولید 
می ش��ود، مال دولت است و این فرآورده ها فروخته شده و 

پولش به س��ازمان هدفمندی یارانه ها داده می شود. اما قیر 
جز کاالهای ویژه اس��ت که ماخ��ذ قیمت خوراکش قیمت 
فوب خلیج فارس است و تعیین قیمت آن در بورس انجام 

می شود و بازار نرخش را مشخص می کند.
فاحتیان تاکید کرد: این روش فعلی منفذهای فساد قبلی 
را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش بینی 
کرده قیر غیرقابل فروش اس��ت. یعنی صراحتا ذکر ش��ده 
که غیرقابل فروش اس��ت. در این بی��ن بحث قاچاق دیگر 
معن��ا ندارد. زیرا وقتی دس��تگاه ذی ربط پروژه ای دارد که 
زیرسازی اش انجام شده و نیاز به قیر دارد، سهمی که بابت 
قیر به آن اباغ می کنند مشخص است که چقدر آن پروژه 
نی��از به قیر دارد، همان میزان حواله به دس��تگاه ذی ربط 

می دهند و دستگاه ذی ربط هم به پیمانکار می دهد.
مع��اون برنامه ریزی وزارت نفت در پایان خاطرنش��ان کرد: 
مجلس کارگروهی را مش��خص کرده اس��ت که بر اعطای 
این حواله ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دس��تگاه 
ذی ربط، وزارت نفت و س��ازمان برنامه هم حضور دارند و 
با نظارت آنها این حواله صادر می ش��ود. همچنین دستگاه 
دیوان محاس��بات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه 
دولتی نظ��ارت می کنند. بنابراین اگ��ر طرح فعلی مجلس 
تغیی��ر ماهوی نکند از نظر وزارت نفت مش��کلی برای اجرا 

وجود ندارد. فارس

   معاون برنامه ریزی وزارت نفت 

اعالم کرد؛

موافقت وزارت نفت با طرح 
اعطای قیر رایگان  


