
بازسازی واحد مسکونی تخریب شده  
درسیل ۹۸ با استفاده از تسهیالت 

بانک مسکن
محمدحس��ن علمداری معاون مدیر عامل در حوزه 
امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به استمرار حمایت 
مالی و معنوی بانک مسکن از آسیب دیدگان ناشی 
از سیل ابتدای سال گذشته، به پایگاه خبری بانک 
مس��کن-هیبنا، گفت: بانک مس��کن پ��س از وقوع 
سیل فروردین ماه سال گذشته و ورود آسیب های 
گس��ترده به هموطنان ۲۲ اس��تان کشور، اعتباری 
معادل ۹۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه در سه قالب شامل تسهیالت تعمیر 
واحدهای مس��کونی، تسهیالت بازسازی واحدهای 
مسکونی و تامین امور معیشتی سیل زدگان پیش 

بینی کرد.
وی ادامه داد: از س��ال گذشته که به سرعت پروسه 
پرداخت تس��هیالت به س��یل زدگان آغاز ش��د تا 
پایان آبان ماه س��ال ج��اری، مجموعا ۹۱ درصد از 
اعتبار ابالغی به مدیریت شعب استان ها، در قالب 

تسهیالت به متقاضیان اعطا شده است.
وی با اش��اره به رقم تس��هیالت پرداخت ش��ده به 
متقاضی��ان در بازه زمانی مذک��ور، عنوان کرد: در 
ای��ن مدت مجموعا ۴۱ هزار و ۳۵۰ معرفی نامه به 
مدیریت شعب از سوی بنیاد مسکن و وزارت جهاد 
کش��اورزی ارسال شده که از این تعداد، ۴۱ هزار و 

۲۹۵ پرونده موفق به اخذ تسهیالت شده اند.
وی ب��ه رق��م تس��هیالت پرداخت��ی اش��اره کرد و 
افزود: تا پایان آبان ماه س��ال جاری، رقمی بالغ بر 
۸۶۶ میلی��ارد و ۳۳۸ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
تسهیالت در تمامی سه نوع پیش بینی شده، اعطا 
ش��ده اس��ت. به گفته وی، در این م��دت یک هزار 
و ۳۹۷ واح��د مس��کونی در مناطق ش��هری و ۱۰ 
هزار و ۹۹۳ واحد مس��کونی در مناطق روستایی با 
تسهیالت بانک مسکن بازسازی شده اند. علمداری 
در عین حال به دومین قالب تسهیالت سیل زدگان 
یعنی تعمیر واحدهای مسکونی روستایی و شهری، 
اشاره و اظهار کرد: بیشترین پرونده های تسهیالتی 
تش��کیل و پرداخت شده در شعب این استان های 
سیل زده از میان این سه سطح مربوط به تقاضای 
اخذ تس��هیالت ب��رای تعمیر واحدهای مس��کونی 
روس��تایی و ش��هری بوده اس��ت. به طوریکه سیل 
زدگان ۲۲ استان کشور با استفاده تسهیالت بانک 
مسکن توانسته اند ۱۶ هزار و ۹۵۸ واحد مسکونی 

را در مناطق شهری و روستایی تعمیر کنند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به 
مناسبت هفته بسیج

محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه باصدور 
پیامی هفته بسیج رابه این عزیزان تبریک گفت. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه متن کامل 
پیام مدیرعامل بانک سپه به شرح ذیل است:

پنجم آذر م��اه یادآور تبلور یک��ی از متعالی ترین 
اندیش��ه های بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی ، امام 
راح��ل رضوان اهلل تعالی علیه اس��ت . تولد یکی از 
مردم نهاد ترین تش��کلهایی ک��ه برکات حضور آن 
ط��ی تمام دوران  پس از پیروزی انقالب اس��المی 
و در جای جای میهن اس��المی چه در دوران دفاع 
مق��دس جنگ و چ��ه پس از آن بویژه در ش��رایط 
کنون��ی که کش��ورعزیزمان درگیر بلی��ه و بیماری 
کرونا اس��ت به خوبی نمایان است .پنجم آذر یاداور 
تولد بس��یج این ش��جره طیبه و درخت تناور و پر 
ثمری اس��ت که بنا بر فرموده امام راحل ش��کوفه 
ه��ای آن بوی بهار وصل و حدیث عش��ق می دهد.

ضمن تبریک فرخنده س��الروز تاس��یس بسیج ، از 
خداون��د س��بحان برای هم��ه عزیزان بس��یجی و 
خانواده های معزز ش��هدا و ایثارگران س��المتی و 

توفیقات روز افزون را مسئلت دارم.

اخبار

ترخیص ۸.۶ میلیون تن نهاده دامی
 از گمرکات درطول ۸ ماه

س��خنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران از ترخیص هشت میلیون و 
۵۹۶ ه��زار و ۹۰۴ تن نهاده دامی )جو، ذرت و کنجاله س��ویا( در طول 

هشت ماهه سال جاری از گمرکات کشور خبرداد.
سید روح اهلل لطیفی، گفت: از ابتدای سال جاری ۶ میلیون و ۴۰۱ هزار 
و ۲۱ ت��ن ذرت، ی��ک میلیون و ۲۴۹ ه��زار و ۹۶۸ تن جو و ۹۴۵ هزار 
و ۹۱۵ تن کنجاله س��ویا از گمرکات ترخیص ش��ده است که سرجمع 
این س��ه قلم نهاده دامی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل کاهش ۲.۷ 

درصدی را تجربه کرده است.
وی اظهار داش��ت: به طور متوسط از ابتدای سال نزدیک به دو میلیون 
تن کاالی اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده که بخش عمده ای از 
این محموله ها مربوط به نهاده های دامی اس��ت و با ترخیص ۸۸۶ هزار 
و ۷۶۶ تن ذرت بیش��تر نسبت به سال قبل، رشد ۱۶ درصدی ترخیص 

ذرت را شاهد بودیم.  مهر

براساس گزارش های بازار؛

مرغ ۵ نرخی شد
در شرایطی که قیمت مرغ به شکل افسار گسیخته 
ای در بازار باال رفته، قیمت آن نیز ۵ نرخی ش��ده 
اس��ت و شاهد اعالم قیمت های متفاوتی برای این 
محصول توسط مسوالن مختلف و واحد های صنفی 
هستیم .  با ایجاد تنش و افزایش قیمت بی سابقه 
در بازار مرغ، در روزهایی اخیر شاهد قیمت گذاری 
جدید و متفاوت در بازار این محصول هس��تیم که 
نشان از عمق  ضعف مدیریتی است. در این گزاش 
به مرور ای��ن قیمت ها و چرایی آنه��ا می پردازیم.  
م��رغ ۱۵ هزار تومانی هم��ان مرغ منجمد تنظیم 
بازاری اس��ت ؛این مرغ در برخی از فروش��گاه های 
منتخب شرکت پشتیبانی امور دام، توزیع می شود.   
شرکت پس��تیبانی امور دام در زمانی که وضعیت 

تولید مرغ در کشور مناسب است، حجم مشخصی 
مرغ ب��ه عنوان ذخای��ر اس��تراتژیک  خریداری و 
ب��ا منجمد کردن ذخیره می کند تا در مناس��بت 
های مختلف و برای تنظیم بازار توزیع کند. اخیرا 
شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به فروش مرغ گرم 
ب��ا قیمت ۱۸۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار 
می کند که حتی پایین  تر از نرخ مصوب کارگروه 
تنظیم بازار اس��ت.   این مرغ فعال فقط در میادین 
میوه و تره بار توزیع می شود؛ مردم برای خرید آن 
صف هایی طوالنی تش��کیل می دهند و در نهایت 
به هر فردی بیش��تر از سه عدد مرغ به این قیمت 
فروخته نمی ش��ود. بر اس��اس اعالم صورت گرفته 
قرار است تعداد فروشگاه های عرضه این محصول 
افزایش یابد و توسط واحدهای صنفی سطح شهر 

نیز توزیع شود.
برای اینکه مش��خص  ش��ود چرا  این قیمت مرغ 
حتی پایین تر از نرخ مصوب ۲۰۴۰۰ تومانی است 

باید اش��اره کرد، مرغ هایی که با  نهاده ) خوراک 
دام(  صد درصد یارانه ای تولید ش��ده است دولت 
خود آن را از مرغدار تحویل می گیرد و در ش��بکه 
یاد ش��ده توزیع م��ی کند. م��رغ ۲۰۴۰۰ تومانی 
همان قیمت مصوب مرغ اس��ت که کارگره تنظیم 
بازار برای فروش مرغ در بازار توس��ط مرغ فروشی 
ها تعیین کرده اس��ت ام��ا در حال حاضر این نرخ 
رعایت نمی ش��ود. باید اش��اره داشت که کارگروه 
تنظی��م بازار این نرخ مرغ را بر اس��اس تامین ۴۰ 
درصد نهاده های مرغداران با قیمت مصوب تعیین 
کرده است؛ یعنی مرغداران ۴۰ درصد نهاده خود 
نظی��ر ذرت و کنجال��ه س��ویا را با قیم��ت دولتی 
دریاف��ت می کنند و مابق��ی آن را مجبور به خرید 
از بازار آزاد هس��تند. قیمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ 
هزار تومانی قیمتی اس��ت که  فراهانی رئیس اتاق 
اصن��اف تهران برای مرغ گرم اعالم کرده و فروش 

باالتر از این نرخ را تخلف دانسته است.

گزارش

جزئیات دخل و خرج ۷ ماهه دولت نش��ان می دهد حدود 
۱۸ درص��د منابع ارزی که به کاالهای اساس��ی و ضروری 
پرداخت می ش��ود، محقق شده و این کس��ری آثار خود را 
به شکل رس��وب، کمبود کاال و نهایتاً تورم در سفره مردم 

نشان می دهد.
هفت ماهه منابع و مصارف بودجه س��ال ۹۹ استخراج شد. 
براین اساس حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان منابع وصول و 

۳۰۲ هزار میلیارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسید.
منابع بودجه مشتمل بر سه بخش درآمدها )مالیات، گمرک، 
سایر درآمدها(، وگذاری دارایی سرمایه ای )نفت و فرآوردها 
و گاز و میعان��ات، فروش اموال منقول و غیرمنقول، فروش 
طرح های عمران��ی( و واگذاری دارایی ه��ای مالی )فروش 
اوراق، فروش ش��رکت ها و سهام،  استفاده از منابع صندوق 

توسعه و سایر درآمدها( است.

درآمدها چقدر بود؟
ب��ه غیر از س��رفصل درآمدها که منابعی پایدار محس��وب 
می ش��ود،  مابقی تابع شرایط داخلی کشور و خارجی است. 
مثال در ش��رایط تحریم فروش نف��ت و گاز به عنوان منابع 
زیرزمین��ی و خدادادی، با تکانه های ش��دید روبرو بوده که 
اث��رات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات 

منفی از منظر سیاست های مالی و پولی می شود.
طب��ق جزئیات ح��دود ۱۱۳ ه��زار میلیارد توم��ان درامد 
مالیاتی و گمرکی وصول ش��ده که ۹۵ درصد تحقق نشان 
می دهد س��هم مالیات ۱۰۵.۵ هزار میلی��ارد تومان و ۷.۳ 

هزار میلیارد تومان نیز درآمد گمرکی بدست آمد.
هم س��ایر درآمدها نیز که ش��امل س��ود و مالکیت دولت، 
ف��روش کاال و خدمات، و جرایم رانندگ��ی و ارقام متفرقه 

می شود بالغ بر ۳۲۸۳۷ میلیارد تومان بود.

واگذاری دارایی های سرمایه ای 
سال ۹۷ با تشدید تحریم ها و به تبع آن افت شدید صادرات 
نفت و فرآورده ها بس��یاری از کارشناسان معتقد بودند که 
بای��د دندان طمع درآمد نفت در بودجه را دور انداخت و از 
آن دل کن��د اما نگاه دیگر این بود که نباید پالس مثبت به 

آمریکا نش��ان داد که موفق ش��ده اند و با این استدالل ۱.۵ 
میلیون بش��که نفت در س��ال ۹۸ و یک میلیون بشکه در 

سال ۹۹ گنجانده شد. 
نهایتا بازتاب افت صادرات خود را در بودجه نمایان می کند 
و از قرار معلوم، در هفت ماهه حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
مع��ادل ۱.۴ میلیارد دالر یعن��ی ۱۸ درصد رقم مصوب را 
پوشش داده است. براساس اعالم بانک مرکزی ۶.۷ میلیارد 
دالر کاالی اساس��ی وارد کش��ور ش��ده و تا پایان سال به 
رقم ۹ میلیارد دالر می رس��د. مسئوالن دولتی پاسخ دهند 
کسری و ناترازی منابع و مصارف ارزی از کدام محل تامین 

شده و می شود؟
از آن جایی که درآمدهای ارزی برای نیاز واردات کاالهای 
اساس��ی در نظر گرفته ش��ده و آثار کمب��ود ارز خود را به 
ش��کل رسوب در بنادر و گمرکات نشان می دهد. با کاهش 
نهاده ها و کاالهای اساس��ی و ضروری قیم��ت آن در بازار 
جه��ش می یاب��د. تالطم قیم��ت  کاالها به وی��ژه در حوزه 
نهاده های دامی، روغن و به تبع آن قمیت مرغ و گوشت و 
لبنیات که وابس��تگی زیادی به ارزهای پرتکانه نفتی دارد، 

مشهود است. 
نبود ارز ناش��ی از صادرات، واردات کاالی اساسی را مختل 
کرده و ناهماهنگی دس��تگاه های دولتی نی��ز بر این آتش 
افزوده اس��ت. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی نیز به 
رئیس جمهور نامه نوش��ت. بنابراین نیاز اس��ت که سازمان 
برنام��ه و بودج��ه روی درآمدهای این بخ��ش برای خرید 
کاالهای اساس��ی در بودجه ۱۴۰۰ تجدی��د نظر کند چرا 
که تبعات س��وء این مسئله منجر به هرج و مرج قیمت ها و 
نهایتا کاهش رفاه و قدرت خرید عمومی را به همراه دارد.

ج��زء دیگر این درآمدها که در وصول آن تش��کیک وجود 
دارد و عملکرد آن نیز موید این مسئله است، فروش دارایی 
های منقول و غیر منقول بوده که عملکرد تقریبا هیچ را به 
ارمغ��ان آورد. در این مدت ۴۸۸ میلیارد تومان معادل ۱.۷ 

رقم مصوب بدست آمده است.
ف��روش دارایی ه��ا به کاه��ش هزینه ه��ا و انضب��اط مالی 
دس��تگاه ها کمک می کند اما ای��ن منابع پایان پذیر بوده و 

اساس پایدار محسوب نمی شود. 

مس��ئله دیگر ف��روش طرح ه��ای عمرانی ب��وده که صرفه 
اقتصادی داش��ته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. 
در این زمینه الیحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس 
فرایند بررسی را طی می کند و تا زمانی که به شیوه صحیح 
تدوین نشود تصور درآمد از این محل نیز با اما و اگر روبرو 
اس��ت. در حال حاضر عملکرد ای��ن بخش در بودجه هفته 

ماهه صفر است.

واگذاری دارایی های مالی
اقتصاددانان از این بخش به عنوان اس��تقراض یاد می کنند 
چراکه دولت اوراق می فروش��د و در سررس��ید اصل و سود 
آن را می پردازد. این راهکار برای موکول کردن بدهی های 

دولت به آینده تلقی می شود.
در هفت ماهه امس��ال رقم مصوب بودجه برای استفاده از 
اوراق اس��المی ۸۸ هزار میلیارد توم��ان و همچنین ۱۲۵ 
هزار میلیارد تومان نیز دولت اوایل س��ال جاری از شورای 
عالی هماهنگی س��ران قوا مجوز جداگانه دریافت کرد. این 
پیش��نهاد بازتاب ارقام موهوم و غیرواقعی است که سازمان 
برنام��ه و بودجه و دولت در بخش ه��ای دیگر اعمال کرده 
اما چون می دانند قابل وصول نیس��ت دس��ت اخر به اوراق 
فروش��ی روی می آورن��د. در ای��ن مدت بی��ش از ۹۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق فروخته ش��د ک��ه ۱۷۵ درصد تحقق 

نشان می دهد.
بخش دیگر متوجه واگذاری ش��رک�ت های دولتی و س��هام 
بوده ک��ه به ترتیب ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان و ۱۸.۱ هزار 
میلی��ارد تومان درآمد ب��ه خزانه واریز کردن��د. در صورت 
بهبود بازدهی بورس می توان به فروش س��هام شرکت های 
دولت��ی برای س��ال آینده امی��دوار بود در غی��ر اینصورت 
ناترازی بودجه در س��ال این��ده نیز از این محل هم متصور 

خواهد بود.
عملک��رد ضعی��ف دولت و س��ازمان برنام��ه و بودجه برای 
اصالح س��اختار در جهت افزایش درامدهای پایدار، کاهش 
هزینه ها و اجرای درس��ت قوانین موج��ود از جمله مالیات 
خانه  و خودروهای لوکس در بودجه ۹۹ باعث شده تا منابع 
صندوق توس��عه ملی برای سومین س��ال جنگ اقتصادی 
صرف امور جاری ش��ود.  برای امس��ال ۷۲ ه��زار میلیارد 
تومان مصوب ش��د که در هفت ماه��ه ۱۲.۶ هزار میلیارد 

تومان برداشت صورت گرفته است.

مخارج دولت چقدر است؟
طرف دیگر ترازوی بودجه مصارف قرار دارد. در هفت ماهه 
امس��ال ۳۰۲.۴ ه��زار میلیارد تومان خ��رج دولت بوده که 
نسبت به منابع کسری ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی دارد که 

از تنخواه خزانه استفاده شد.
مصارف را می توان به س��ه بخ��ش کلی هزینه ها  )حقوق و 
دستمزد و جاری دستگاه(، پرداخت به طرح های عمرانی و 

سررسید اوراق مالی تقسیم کرد.
محمدباقر نوبخت چن��دی پیش از صرفه جویی در بودجه 
گفت��ه بود در حالی که طب��ق آمار در هفت ماهه در بخش 
هزینه ها ۵ درصد عدم تحقق مشاهده می شود. حدود ۲۴۰ 
هزار میلیارد تومان در این بخش مصرف شده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد دارد. 
مس��ئوالن مدعی هس��تند هزینه ها ثابت بوده و نمی توان 
کاه��ش داد بنابراین عمدتا طرح ه��ای عمرانی قربانی بی 
پول��ی دولت ها هس��تند. در هفت ماهه امس��ال حدود ۴۰ 
هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شد. سهم 
اعتب��ارات تملک دارایی های مالی نی��ز ۲۲.۸ هزار میلیارد 

تومان است.  فارس

تا چند هفته دیگر؛
وزیر راه: راه آهن ایران- 

افغانستان افتتاح می شود
وزی��ر راه و شهرس��ازی از افتتاح پ��روژه راه 
آهن خواف- هرات ت��ا پایان آذرماه خبر داد 
و گفت: با حضور مقامات عالی پایه دو کشور 
راه آهن ایران و افغانستان تا چند هفته دیگر 

به یکدیگر متصل می شود.
محمد اسالمی در حاشیه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در خصوص زمان و مزایای افتتاح 
پروژه ریلی خواف- هرات افزود: کش��ورهای 
محصور در خشکی به ویژه افغانستان همیشه 
در ح��ال تالش برای دسترس��ی به آب های 
آزاد هستند و این مسیر به ترانزیت افغانستان 
از مس��یر ایران کمک کرده ضمن اینکه می 
تواند برای ترانزیت ایران نیز عملکرد افزایشی 

داشته باشد.

وزیر راه با بی��ان اینکه مراحل اجرایی پروژه 
خواف- هرات به پایان رس��یده است، اضافه 
ک��رد: تا پایان همین ماه راه آهن های ایران و 

افغانستان به یکدیگر متصل می شود.
اس��المی خبر داد: در پی اجرای محدودیت 
تردد بین اس��تانی سفر جاده ای با خودروی 

شخصی ۴۵ درصد کاهش یافته است.
اس��المی در خصوص رعای��ت فاصله گذاری 
اجتماعی در پروازه��ا نیز گفت: ۱۰۰ درصد 
فاصل��ه گ��ذاری اجتماعی در هم��ه پروازها 
رعایت می شود و صندلی کنار هر مسافر در 

هواپیما خالی است
 وزیر راه با بیان اینکه اکنون سیس��تم حمل 
و نق��ل ج��اده ای، هوایی و ریلی به س��امانه 
ماس��ک وزارت بهداشت متصل است،  گفت: 
در چند روز گذش��ته ۷۰۰ بیمار کرونایی که 
قصد سفر داشتند شناسایی و از صدور بلیت 

برای آنها جلوگیری شد.
 خ��ط ریلی خواف - ه��رات عالوه بر آنکه از 
نظر حمل ونقل داخلی بار و مس��افر اهمیت 
دارد، از نظ��ر اتص��ال کش��ور افغانس��تان از 
طریق ش��بکه ریلی جمهوری اسالمی ایران 
به آب های آزاد و حتی کش��ورهای اروپایی، 
اهمیت بس��یار دارد و از سوی دیگر حمل و 
ترانزیت بار و کاال به کش��ور افغانستان و در 
ادامه به کشورهای شرق آسیا نیز برای ایران 

بسیار مهم ارزیابی می شود.  ایرنا 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
تاکید کرد؛

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
همچنان الزم االجراست 

در حالیکه گفته هایی مطرح ش��ده بود مبنی 
براینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
متوقف ش��ده اس��ت، معاون س��ازمان امور 
مالیاتی کشور اعالم کرد که قانون مالیات بر 
ارزش افزوده متوقف نش��ده و همچنان الزم 

االجراست.
محمد مس��یحی با بیان اینک��ه از محل این 
قانون تا پایان سال جاری درآمدهای مالیاتی 
برای دولت و ش��هرداری ها پیش بینی شده 
اس��ت، گفت: قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
مص��وب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۷ آبان ماه س��ال 
ج��اری تا زمان تصویب و الزم االجرا ش��دن 
الیح��ه اصالح و دایمی ش��دن ای��ن قانون، 

توس��ط مجلس شورای اسالمی به مدت یک 
سال تمدید شده است.

طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی، وی تاکید 
کرد: مودیان مش��مول نظام مالیات بر ارزش 
افزوده همچون سالهای گذشته و بدون وقفه 
مکل��ف به مطالبه و وص��ول مالیات بر ارزش 
افزوده از خری��داران کاال و خدمات خواهند 
بود که در پایان هر دوره مالیاتی می بایست 
با شرایط مقرر به حسابهای تعیین شده واریز 

کنند.
مس��یحی خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب 
از تحم��ل بار مالی و تعلق جرایم به مودیان، 

قانون مذکور باید به طور کامل اجرا شود.
این اظهارات درحالی است که قانون مالیات 
بر ارزش افزوده سال ۸۷ به صورت آزمایشی 
تصویب و هر س��اله در بودجه تمدید ش��د تا 
اینکه برای بودجه امسال این قانون تا مهرماه 
اعتبار داشت که حسن شیخی مدیرکل امور 
مال��ی نهاد ریاس��ت جمهوری ط��ی نامه ای 
خط��اب به عامالن ذی حس��ابی با اش��اره به 
منقضی ش��دن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اج��رای آن را تا زمان تصوی��ب قانون جدید 
مورد ایراد دانس��ت. از س��وی دیگر، در حال 
حاضر قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 
مجلس به ش��ورای نگهبان ارسال شده اما با 
ایرادات زیادی مواجه ش��ده و به مرحله اجرا 

نرسیده است.  ایسنا

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
خبرداد؛

۹00 میلیون مترمکعب؛ تولید 
روزانه گاز کشور 

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران از افزایش 
تولید روزانه گاز ش��یرین در کش��ور تا ۹۰۰ 

میلیون مترمکعب خبر داد.
حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با اش��اره به حل مس��ئله موازنه تولید و 
مصرف در س��ال های گذشته در کشور، گفت: 
به دلیل اقدام های موثری که در سال های اخیر 
در پارس جنوبی انجام ش��ده، تولید روزانه گاز 
کش��ور به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که 
این مقدار معادل روزانه ۵ میلیون بشکه نفت 
است. وی با بیان اینکه اگر ایران از گاز طبیعی 
بهره مند نبود باید برای تامین انرژی کشور نفت 
وارد می کردیم، افزود: خوش��بختانه این انرژی 

پاک اکنون در دس��ترس مردم در بخش های 
مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه هاست.

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز تصریح کرد: 
مس��ئله دیگری که در گذشته وجود داشت 
نوع شبکه گازرسانی کشور به حالت درختی 
بود یعنی سرش��اخه های ش��بکه نقاط ضعف 
آن محس��وب می شد اما در سال های اخیر با 
افتتاح کریدور غرب کشور و خط لوله دامغان 
– نکا – کیاس��ر، این خطوط لوله با ُقطر ۵۶ 
اینچ به ش��بکه گازرس��انی متصل ش��دند و 

شبکه به هم پیوسته ای ایجاد شد.
تربتی همچنین ب��ه افزایش مصرف روزانه ۳۰ 
میلی��ون مترمکعبی گاز طبیعی در تابس��تان 
امسال نسبت به زمان مش��ابه سال ۹۸ اشاره 
کرد و گفت: به طور معمول هر س��ال تعدادی 
شهر و روستا به شبکه گاز کشور افزوده می شود 
که بخش��ی از افزایش مص��رف به این موضوع 
معطوف اس��ت، اما عمده افزایش غیر معمول 
امس��ال به دلیل افزایش شست وشوها، استفاده 
از آب گ��رم و به تبع آن افزایش مصرف گاز در 
تابستان بود. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه اکنون عمده شهرهای کشور به شبکه گاز 
متصل هستند، یادآور ش��د: تعداد روستاهای 
گازدار کش��ور از ۱۴ هزار روس��تا در سال ۹۲ 
اکنون به حدود ۳۲ هزار روس��تا رسیده است 
یعنی به طور میانگین س��االنه ۳ هزار روستا به 

شبکه گاز متصل می شود.  تسنیم

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

جزئیات دخل و خرج 7 ماهه دولت منتشر شد؛

 آثار کسری بودجه در
 سفره مردم

اقتصادی پنج شنبه  6 آذر 1399  شماره 5460  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz


