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پس از شکایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران از وزارت نفت درخصوص اقدام غیرقانونی 
این وزارتخانه در زمینه امحای اسناد قراردادهای 
گذشته نفتی، شرکت ملی نفت ایران تذکر گرفت 
و مقرر شد این کار تا تعیین تکلیف، متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، عصر روز سه شنبه 
نشستی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس 
شــورای اســالمی با حضور مســئوالن وزارت نفت، 
دادســتانی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، 
دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی درخصوص تعیین تکلیف نحوه 
امحای اسناد شرکت های وابسته به وزارت نفت برگزار 

شد.
موضوع اصلی این نشست بررسی شکایت سازمان 
اســناد ملی از شــرکت ملی نفت ایران بود که بدون 

نظارت مراجع مربوطه اقدام به امحای اســناد گذشته 
صنعت نفت می کند.

محمدرضــا امیرحســنخانی عضو هیئت رئیســه 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در تشریح 
نشست کمیسیون متبوع خود، با بیان اینکه سازمان 
اسناد ملی به شیوه امحاء قراردادهایی که منقضی شده 
است از وزارت نفت به کمیسیون شکایت کرده است، 
ادامه داد: طبق قانون باید اســناد و مدارک در مراکز 
امحای که تعبیه شــده انجام شود که وزارت نفت این 

موضوع را اجرا نمی کند.
نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس تصریح 
کرد: ســازمان اسناد ملی پس از عدم اجرای قانون به 
دادســتانی شکایت کرده بود که این پرونده به رئیس 
 مجلس ارجاع داده شــده بود. امیرحسنخانی با بیان 
اینکه »رئیس مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل 

90 ارجاع داد«، گفت: جمع بندی جلســه این بود که 
وزارت نفت تا مشخص شدن تکلیف این موضوع از امحا 

اسناد خودداری کند.
همچنین ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل90 
قانون اساسی هم در این خصوص گفت: تاکنون شرکت 
ملی نفت ایران و وزارت نفت راســاً اسناد ملی را امحا 

می کردند و این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد.
وی افزود: اسناد ملی ابتدا باید به سازمان اسناد ملی 
انتقال داده شود و سپس شورای اسناد ملی اجازه دهد 
تا آن اسناد امحا شود ولی وزارت نفت بدون نظارت این 

کار را راسا انجام می داد.
این عضو کمیسیون اصل 90 عنوان کرد: در همین 
زمینه سازمان اسناد ملی به دادستانی شکایت کرده بود 
و دادستانی نیز این موضوع را به رئیس مجلس ارجاع 
دادند و رئیس  مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل 

نود قانون اساسی فرستاد و این جلسه برگزار شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس دهم تصریح کرد: 
در جلسه روز گذشته به شرکت ملی نفت ایران تذکر 
داده شد که روند امحای اسناد در این شرکت متوقف 
شــود تا تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ شود که در 

روزهای آینده این موضوع مشخص می شود.
گفتنی اســت در دوره قبلی و فعلی حضور بیژن 
زنگنــه در وزارت نفت، قراردادهای محرمانه ای منعقد 
شــده که ابهامات زیــادی دارد و عموما محرمانه نگه 

داشته شده است.
قراردادهای خسارت آفرین با شرکت هایی همچون 
کرســنت، توتال و... و در جدیدتریــن مورد، فروش 
گاز ارزان به یک شــرکت نــروژی، تنها چند مورد از 
قراردادهای ســؤال برانگیز در وزارت نفت زنگنه بوده 

است.

کمیسیون اصل نود تذکر داد

اقدام غیرقانونی وزارت نفت درخصوص امحای اسناد قراردادهای نفتی

با بیان اینکه  یک کارشناس صنعت خودرو 
نگرانــی از بابت عدم صــادرات ۳۰ درصدی 
گفت:  دارد،  وجود  اخیر خودرویی  قراردادهای 
خودروسازان خارجی به آسانی بازارشان را در 

اختیار ما قرار نمی دهند.
شهرام آزادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بر 
پایه منطق و اصول اقتصادی با شرکت های بین المللی 
در زمینه صنعت خودرو به همکاری پرداخته شــود، 

حضور شرکت های خارجی بسیار مناسب است.
وی افزود: پتانسیل بازار خودرو ایران توانایی ورود 
ده ها شرکت را ندارد و باید در همکاری با شرکت های 
خارجی روابط اســتراتژیک در پیش گرفته شــود تا 
با نوســانات سیاســی شــرکت های خارجی ایران را 
ترک نکنند.وی خاطرنشــان کرد: باید همکاری های 
بین المللی در ایران برپایه تولید محصول مشــترک و 
محصــول برند ملی در ایران صــورت گیرد که تولید 
برند ملی اشتغال زایی به همراه دارد و باید تاکید شود 
تا با ایجاد فضای رقابتــی کیفیت محصوالت داخلی 

افزایش یابد.
این کارشــناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید در 
سیاســت گذاری ها تاکید بر طراحی و تولید محصول 
داخلــی مدنظر قرار گیرد زیــرا این موضوع موفقیت 

صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت.
آزادی در پاســخ بــه اینکه برای توســعه صنعت 
خودروســازی چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: در 
راســتای توسعه صنعت خودروســازی باید در زمینه 
طراحی و افزایش پتانســیل تامین کنندگان قطعات 

خودرو سرمایه گذاری شود.
او همچنیــن در رابطه با صــادرات 30 درصدی 
محصوالت خروجی از قراردادهای اخیر خودرویی، بیان 
کرد: تجربه گذشته در رابطه با قرارداد تندر 90 نشان از 
آن دارد که 30 درصد از محصوالت صادر نشده و هر 
چه که تا به امروز از ایران صادر شــده است مربوط به 
برندهای ملی بوده است.این کارشناس صنعت خودرو 
در انتها گفت: شــرکت های همکار به آسانی بازارهای 

خارجی را در اختیار ایران قرار نخواهند داد.

یک کارشناس خودرو:

خارجی ها بازار خودرو را به ایران نمی دهند

گروه اقتصادی- 
رئیس  جمهور در حالــی در گزارش 1۰۰ روزه 
خود به ارائه آماری درخصوص توفیقات دولت در 
زمینه های تورم،  اشتغال و رشد اقتصادی پرداخت 
که واقعیت هــای زندگی مردم، حکایت دیگری را 

بیان می کند.  
گــزارش 100 روزه دولت دوم روحانی در حالی دو 
شب پیش به سمع و نظر مردم رسید که رئیس جمهور در 
تشریح دستاورد های خود باز هم به ارائه آماری که تطابق 
چندانی با واقعیت های زندگی مردم نداشت، بسنده کرد. 
روحانــی در گــزارش اخیر خــود با ارائــه کلیاتی 
درخصوص کنترل تورم و رشد اقتصادی، سعی کرد اوضاع 
اقتصادی کشور را مناسب و یا رو به جلو توصیف کند. وی 
در ســخنان خود به تک رقمی شدن تورم در سال قبل 
 اشاره کرد و گفت: »ما سیاست دولت قبل در تک رقمی 
نگه داشتن تورم را ادامه می دهیم؛ چرا که هدف ما این 

است که تورم یک رقمی باقی بماند.«
تاکید رئیس جمهور بر تــک رقمی کردن نرخ تورم 
هرچند از لحاظ آماری درست تلقی می شود اما واقعیت 
این است که شاخص تورم به تنهایی بیانگر وضع معیشت 
مردم نیســت؛ مثال رشــد درآمد ملی که یکی دیگر از 
نشانه های ســطح زندگی مردم است، طبق آمار رسمی 
بانک مرکزی، درآمد ملی از 465 هزار میلیارد تومان در 
سال 92، به 463 و 416 هزار میلیارد تومان در سال های 

93 و 94 کاهش یافت. 
این در حالی اســت که در سال پایانی دولت، درآمد 
ملی 473 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی سه 

سال نخست دولت روحانی )که آمارهای بانک مرکزی در 
این باره تا سال 94 منتشر شده( می بینیم نزدیک به 14 

درصد درآمد ملی کاهش یافته است. 
ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این 
کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بوده و کسب و کارهای 
مردم عمال خوابیده است؛ چه اینکه رقم بسیار باالی ارزش 

چک های برگشتی گواه این موضوع می باشد. 
جالب اینجاست که روحانی در سخنان خود )چنانچه 
فارس گزارش داده( اعالم کرده، »ما در دولت گذشــته 
همزمان با اینکه تورم را پایین آوردیم رشد منفی را مثبت 
کردیم.« اما هیچ  اشاره ای به این نداشته که عمده رشد 
اقتصادی سال گذشته مدیون خام فروشی نفت بوده است.

وی در همین گفت وگو اظهار داشــت: »در سال 92 
این ]رشد[ منفی کم شد البته همچنان منفی بود و در 
سال 93 ما رشد مثبت سه درصد را داشتیم. در سال 94 
شــرایط اقتصادی بسیار سخت شد و رشد ما حدود یک 
درصد شد اما در سال 95 رشد قابل مالحظه ای داشتیم.« 
روحانی البته  اشــاره ای ندارد که طبــق آمار بانک 
مرکزی، رشد اقتصادی سال 94 نه تنها مثبت یک درصد 
نبوده، بلکه )چه با نفــت و بدون نفت( ارقام منفی 1/6 
و منفی 3/1 درصدی را ثبت کرده اســت! و درباره رشد 
»قابل مالحظه« سال 95 هم نمی گوید که 9/7 درصد از 
12/5 درصد این رشد، صرفا مربوط به فروش نفت است. 
رئیس جمهور در حالی از مثبت کردن رشد اقتصادی 
و قابل مالحظه بودن آن )که بیانگر وضعیت تولید است( 
ســخن می گوید که همین دیروز، رئیس  اتاق بازرگانی 
شــیراز چنانچه مهر گزارش داده در همایشی بیان کرد: 

»پاشنه آشــیل اقتصاد کشور، تولید اســت و تولید به 
فاجعه آمیزترین شــرایط خود رســیده؛ به نحوی که به 
اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، بطرز فاجعه آمیزی در 
فقر به ســر می برند و خالقیت و مولد بودن در جامعه از 

بین رفته است.«
از این مورد هم که بگذریم، برخی وزارتخانه ها در زمان 
ارائه گزارش صد روزه رئیس جمهور گزارشی از اقدامات 
خود نیز منتشر کردند که در نوع خود جالب توجه است! 
به عنوان نمونه وزارت صنعت در حالی پرداخت بیش از 
26 هزار و 851 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید را از 
اهم عملکرد خود در 100 روز اول عنوان می کند که به 
گزارش تسنیم، تاکنون فقط هشت درصد از ثبت نامی ها 

موفق به دریافت تسهیالت شده اند. 
جالب تر اینکه وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود 
آمار عجیبی ارائه کرده که به عنوان نمونه می توان به رشد 
پنج درصدی جابه جایی مسافر در شبکه ریلی  اشاره کرد. 
این بخش از گزارش 100 روزه وزارت راه و شهرسازی با 
واقعیت های موجود در تضاد است؛ چراکه اواخر آبان ماه 
امسال دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی با انتقاد 
از توان مدیریتی حمل ونقل ریلی گفته بود: »سهم بخش 
مســافری ریلی از مجموع حمل ونقل کشور در 12 سال 
سپری شده از خصوصی سازی نه تنها افزایش نداشته که 

در مقاطعی هم روند نزولی داشته است.«
به نظر می رســد دولت برای ارائه گزارش 100 روزه 
خود دســت به دامان آسمان ریســمان بافی و جا زدن 
یکســری اقدامات روزمره به جای تحرک قابل مالحظه 

شده است. 

چقدر خوبیم ما! 
اما شــاید یکــی از مهم ترین محور هــای اقتصادی 
ســخنان روحانی مربوط به بحث  اشتغال و  اشتغالزایی 
بــود، زمانی کــه وی صراحتا گفت: »دانشــجوی ما در 
پایان دانشگاه باید دارای یک مهارت باشد. قبل از اینکه 
به فکر شــغل آینده خود باشد خودش بتواند کارآفرین 
باشد. امروز خوشبختانه شرکت های دانش بنیان خیلی از 
دانشــجویان را دارند جذب می کنند. قبل از اینکه حتی 
دوره کارشناســی را تمام کنند.« این اظهارات در حالی 
اســت که طبق آمار منتشره عالوه  بر اینکه 36 درصد از 
بیکاران فارغ التحصیالن دانشــگاهی هستند، حدود 51 

درصد فارغ التحصیالن بیکار و به دنبال کار می باشند. 
با این وصف جا دارد از جناب رئیس جمهور پرســید 
چگونه بسیاری از دانشجویان قبل از اتمام دوره کارشناسی 
جذب بازار کار می شوند ولی آمار های رسمی حکایت از 

بیکاری 51 درصدی فارغ التحصیالن دانشگاهی دارد؟ 
رئیس جمهور در ادامه اعالم کرد از سال 93 تا 96 به 
طور متوسط 685 هزار  اشتغال داشته ایم که در نوع خود 

آمار قابل مالحظه ای است. 
با این حال ذوالنور، یکــی از نمایندگان مجلس در 
واکنش به آمارهای  اشــتغالزایی روحانی، خطاب به وی 
گفت: »آخرین آمار شــما 650 هزار نفر متوسط ایجاد 
 اشتغال سالیانه است. حوزه انتخابیه بنده یک میلیون و 
300 هزار نفر جمعیت دارد که طبق آمار شــما باید 42 
هزار و اندی شــغل ایجاد شــده باشد، شما به من نشان 
دهید چهار هزار شــغل در چهار سال گذشته )در حوزه 

انتخابیه بنده( ایجاد شده باشد.«

* رئیس بانک مرکزی گفت: افزایش قیمت ارز به دلیل نزدیک شــدن به 
پایان سال میالدی است که پس از آن این قیمت کاهش می یابد.به گزارش 
ایسنا، ولی اهلل سیف دیروزادامه داد: بانک مرکزی بازار ارز را زیر نظر دارد 
و در تحوالت اخیر موضوع خاصی را مشــاهده نکرده است.وی در ادامه 
بــه بیان توضیحاتی درباره تحوالت اخیر بازار طال پرداخت و با تاکید بر 
اینکه وضعیت بازار طال با بازار ارز متفاوت است، اظهار کرد: در روزهای 
اخیر به هیچ وجه قیمت طال تغییری نکرده و طال از قیمتهای بین المللی 
تبعیت می کند.سیف گفت: اخیرا بین قیمت سکه و طال حبابی ایجاد شده 
بود که این حباب از طریق بانک ملی و بانک کارگشایی به سمت تخلیه 
شدن پیش می رود و ذخایر طالی بانک مرکزی اجازه نمی دهد که بازار 
روند غیرطبیعی پیدا کند.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تا زمانی که 
حباب ایجاد شده تخلیه شود، قیمت طال روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
* مدیرعامل یک شرکت بورسی به سرمایه گذاران توصیه کرد که 
با علم و آگاهی به داد و ستد در بورس پردازند و از هیجان پرهیز 
کنند. غالمرضا ســلیمانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رشد 
شاخص کل تا تراز ۹1 هزار واحدی گفت: سرمایه گذاران هوشمند 
باید حســاب شده عمل کنند و با توجه به شرایط کلی بازار و از 
روی علم خرید و فروش کنند.وی افزود: به سهامدارانی که به علم 
معامله در بازار سرمایه تسلط الزم و کافی ندارند توصیه می کنم 
که از ریسک های غیر علمی و هیجانی بپرهیزند و برای معامالت 

از باتجربه های بازار کمک بگیرند.
* مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا با حضور اکثریت قاطع سهامداران 
در محل هتل پارسیان انقالب تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک سینا در این جلسه، مدیرعامل بانک طی سخنانی با تشریح اقدامات 
انجام شده در سال 95 گفت: بهبود فرایندها و تغییر در ترکیب سپرده ها 
به سمت سپرده های ارزان قیمت، از عمده فعالیت های این بانک بوده و با 
اجرای برنامه ها و سیاست های مناسب و معرفی محصوالت توسعه ای جدید 
به ویژه در بخش خدمات غیرمشاع عملکرد مطلوبی را طی سال یاد شده 
داشته به طوری که تعهدات بابت اعتبارات اسنادی در سال 95 نسبت به 
سال 94 از رشد 2006 درصد و تعهدات بابت ضمانت نامه ها نیز از رشد 
89 درصد برخوردار شده است. کارمزدهای دریافتی بانک نیز از رشد 17 
درصدی برخوردار شده است.وی خاطرنشان کرد: مانده سپرده های قرض 
الحســنه پس انداز این بانک که تا پایان سال 93 صفر بوده، با تمهیدات 
اندیشیده شده طی دو ساله اخیر رشد جهشی داشته و در پایان مهر 96 
به بیش از 499 میلیارد رسیده که تاکنون تعداد 4746 نفر بالغ بر 498 

میلیارد ریال از این تسهیالت بهره مند شده اند.
* وزیــر امور اقتصاد و دارایی گفــت: 25هزارمیلیاردتومان به 
طرحهای عمرانــی اختصاص داده ایم.به گزارش مهر مســعود 
کرباســیان در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
افزود:در 1۰۰ روز اول دولت توانستیم از بازارهای چین، دانمارک 
و روســیه 2۳ میلیارد دالر منابع خارجی تامین کنیم.وی گفت: 
سرمایه گذاری خارجی که بالغ بر 5۷ مورد بوده از دیگر اقدامات ما 
بود که در پروژه های دانش بنیان بوده است.کرباسیان خاطرنشان 
کرد: بالغ بر 25۰هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی در نظر 

گرفته که به دستگاه های مرتبط تخصیص داده شده است.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به میزان 
اختالف قیمت سکه بین بازار و بانک مرکزی، حراج سکه به نفع 

کشور نیست.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به حراج سکه 
ازسوی بانک مرکزی، اظهار کرد: از اقدام بانک مرکزی در این زمینه مطلع 
هســتیم و فلسفه این کار برای کاهش التهاب و مدیریت بازار سکه بوده 
که تا حدودی قابل قبول اســت، اما باید پیش بینی شود که این اقدام تا 

چه اندازه موفقیت آمیز خواهد بود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: درست 
است که حراج سکه ازسوی بانک کارگشایی برای کنترل و مدیریت التهاب 
بازار است اما این سوال وجود دارد که آیا همه ابعاد این طرح دیده شده 

یا تنها به یک موضوع آن پرداخته شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه افزایش قیمت ســکه به دلیل متغیرهای 
اقتصادی است، بیان کرد: با این حال برای انجام هر اقدام و تصمیم گیری 
در اقتصاد، نیازمند تحلیل عوامل متخصص و دقیق هستیم و باید بررسی 
کنیم در شــرایطی که تفاوت قیمت سکه بین نرخ بانک مرکزی و بازار 

میانگین 150 هزار تومان است، حراج سکه چه اثری دارد.
وی با بیان اینکه باید تاثیر حراج ســکه بر بازار ارزیابی شود، گفت: 
باید بررسی کنیم که توزیع رانتی حراج سکه چه تغییری در بازار سکه 
ایجــاد می کند، همچنین باید عوامل موثر در این قضیه را شناســایی و 
مدیریت کرد. درنهایت انتظــار می رود که عملکرد بانک مرکزی نیز به 

تناسب تغییر کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خاتمه یادآور 
شد: رفع اختالف قیمت سکه بین بازار و بانک مرکزی با استناد به ادله 
محاسباتی و توزیع حجم قابل قبولی از سکه امکان پذیر است اما با توجه 
به میزان این اختالف به نظر می رســد، سود حراج سکه به جیب دالالن 

می رود و در نهایت به نفع کشور نیست.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم داخلی 
کیفیت الزم برای پخت نان را دارد و نیازی به واردات این محصول 

نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، اســماعیل 
اسفندیاری پور در سی و هشتمین سمینار ساالنه حفظ نباتات در یزد گفت: 
گندم رقم مهرگان با 13/8 درصد پروتئین و رقم شــوش و احســان جزو 
رقم های ممتاز کشور هستند. گندم مورد نیاز خبازی های کشور 8/5 میلیون 

تن است. ضمن اینکه گندم داخلی کیفیت الزم را برای پخت نان دارد.
وی گندم را در تأمین امنیت غذایی، جزو محصوالت استراتژیک و مهم 
دانست و تصریح کرد: این محصول 39 درصد انرژی و 42 درصد پروتئین 
موردنیــاز بدن را تأمین می کند و بــه دلیل اهمیت آن در امنیت غذایی، 
نمی توانیم از تولید آن صرف نظر کنیم و منتظر دیگران باشیم، زیرا ممکن 

است آنان بنا به دالیلی در آینده گندم مازاد تولید نکنند.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: دو ســوم گندم 
تولید داخل در اراضی دیم کشــت می شــودو بخشی از گندم آبی مان نیز 
از آب باران، اســتفاده می کند. با بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری و 

روش های کشت، مصرف آب در مزارع گندم رو به کاهش است.
اسفندیاری پور با اشاره به کاهش علف های هرز در مزارع گندم کشور 
اظهار داشت: امسال نزدیک به 430 هزار تن بذر گواهی شده میان کشاورزان 
توزیع شده که به کاهش علف های هرز در مزارع کمک کرده است. میزان 
توزیع بذر گندم گواهی شــده میان کشــاورزان در سال 92 بالغ بر 290 
هزار تن، سال 93 نزدیک به 330 هزار تن، سال 94 حدود 380 هزار تن 
و سال گذشته 461 هزار تن بود.وی با اشاره به تولید جهانی گندم تصریح 
کرد: در حال حاضر 760 میلیون تن تولید جهانی گندم است که در سطح 
225 میلیون هکتار از اراضی کشت می شود. در سال 2012 تجارت جهانی 
گندم 138 میلیون تن بود و اکنون این رقم به 170 میلیون تن رسیده که 
بخشــی از آن ناشی از افزایش تولید است.مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشــاورزی با بیان اینکه خودکفایــی در تولید گندم به پایداری مطلوبی 

رسیده گفت: نیاز به واردات گندم در سال 97 نیست.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

گندم داخلی کیفیت الزم
 برای پخت نان را دارد

تسهیالت  نشان می دهد  کارشناسان مسکن  اظهارات 
جدید خرید مسکن چند روزی است کلید خورده، اما به دلیل 
اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری این وام، عمال 

اقشار متوسط جامعه نیز امکان استفاده از آن را ندارند.
حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر درباره میزان اقساط وام جدید خرید مسکن اظهار داشت: اقساط 
این وام به قدری باالســت که بر اساس جدول درآمدی دهک های 
مختلف که مرکز آمار منتشــر می کند، عمال تنها 3 دهک باالیی 
جامعه توان بازپرداخت آن را دارند در حالی که این دهک ها برای 

خرید مسکن نیازی به چنین وام هایی ندارند.
وی تصریح کرد: دولت باید وام مسکن را به گونه ای طراحی و 
اقســاط را به گونه ای برنامه ریزی کند که دهک های میانی جامعه 
بتوانند از آن استفاده کنند یعنی توان بازپرداخت آن را داشته باشند. 
3 دهک نیز باید از طریق مکانیزم های حمایتی مثل مســکن مهر 

یا مسکن اجتماعی صاحب خانه شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: متاسفانه با این ارقام و میزان 
اقساط باال، اقشار میانی جامعه به هیچ عنوان از عهده بازپرداخت 

این وام ها برنمی آیند. 
یاری گفت: وام مســکن در تمام دنیا به این صورت اســت که 
نرخ سود آن پایین، زمان بازپرداخت اقساط آن طوالنی مدت )مثال 
باید معادل همان 12 سال وام اصلی باشد( و مبلغ اقساط ماهانه بر 

اساس توان پرداخت خانوارهاست.
وی اظهار داشــت: اســتفاده از وام جدید مسکن )20 میلیون 
تومان با اوراق و بازپرداخت 5 ســاله( به صرفه نیست. بلکه اوراق 
تسهیالت برای دریافت وام های با بازپرداخت طوالنی، اقتصادی و 

به صرفه است.
در همین رابطه، مدیرعامل بانک مسکن هم در گفت وگو با فارس 
عنوان کرد: چون ماهیت تسهیالت بخش مسکن بلندمدت است 
و هنوز ابزار اوراق رهنی که می تواند موضوع 12 ســال بازپرداخت 
و سررسید بلندمدت را پوشش دهد، فراهم نشده است بانک های 
تجاری رغبتی برای ورود به بخش مسکن از خود نشان نمی دهند.
محمدهاشم بت شکن در پاسخ به این سؤال که چرا بانک های 
دیگر علیرغم مصوبه دولت برای اعطای تســهیالت مسکن ورود 
نمی کنند، گفت: این عدم ورود سایر بانک ها به اعطای تسهیالت 
مسکن انتقاد نیست بلکه واقعیت است، چرا که به هر حال بانک های 
تجاری چندان تمایلی از خود برای دادن تسهیالت مسکن از خود 

نشان نمی دهند.
وی درباره ضعف مصوبه دولت در ترغیب بانک ها به تخصیص 
تسهیالت مسکن، در اظهار نظری سؤال برانگیز گفت: »این سؤال 

را باید از رئیس شورای هماهنگی بانک ها بپرسید«!
البته ظاهــرا عمده این مشــکالت مربوط بــه بی برنامگی و 
کوتاهی های دولت در کمک به ساخت و تأمین مسکن اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه است. چنانچه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
بــه تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفت: انتظاراتی که از رونق در 

حوزه مسکن می رفت در عمل اتفاق نیفتاده است.
صدیــف بدری بر این نکتــه تصریح کرده کــه »وزارت راه و 
شهرســازی به  تنهایی نمی تواند در بخش مسکن تأثیرگذار باشد 
بلکه هیئت دولت و شخص رئیس جمهور باید در این زمینه پیشقدم 

باشند هرچند که عزمی در این حوزه دیده نمی شود.«
وی با بیان اینکه »سیاست مدونی در بخش مسکن وجود ندارد 
و اهداف طرح جامع مسکن عملیاتی نشده« گفته است: وزارت راه و 
شهرسازی که مسکن مهر را زیر سؤال می برد باید به این سؤال پاسخ 
دهد که آیا توان تولید ساالنه یک  میلیون واحد مسکونی را دارد؟

گمرک ایران اعالم کرد: اطالعات واردات شتر 
به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی بررسی و مشخص شد واردات 
شتر بر اساس مجوز های بازارچه های مرزی صورت 

گرفته است.
بر اساس اطالعات موجود در سامانه جامع گمرکی و 
پنجره واحد تجارت فرامرزی مجوز واردات شتر از طریق 

بازارچه های مرزی کوهک سراوان ، میلک، ماهیرود و 
میرجاوه از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشــاورزی و سازمان دامپزشکی صادر شده و بر 
اساس اعالم سازمان دامپزشکی مجوز واردات شتر صرفا 

برای مصارف گوشتی صادر شده است.
واردات همه کاالها به کشور از طریق گمرکات صرفا 
بر اســاس مجوزهایی صورت می گیرد که سازمان های 

همجوار گمرک صادر می کنند و گمرکات پس از دریافت 
مجوزها برای تشریفات گمرکی کاالها اقدام می کنند.
براساس این اطالعات همه شترهای وارداتی امسال صرفا 
از محل تولیدات کشورهای پاکستان و افغانستان صورت 
گرفته و قید عنوان اســامی سایر کشورها به ویژه چند 
کشور اروپایی در آمار تجارت خارجی کشور مربوط به 
کشور محل انجام معامله است و کشور محل تولید کاال 

محسوب نمی شود.به طور مثال بر اساس آمار تجارت 
خارجی کشــور در7 ماه سال امارات متحده عربی با 4 
میلیارد و 678 میلیون دالر دومین کشور صادر کننده 
کاال به ایران بوده در صورتی که کامال مشخص و روشن 
است که این کشور مبدا تولید هیچ کدام از این کاالهای 
صادراتی به ایران نیست و صرفا محل انجام معامله این 

کشور محسوب می شود.

وزارت اقتصاد با ارسال دو جوابیه جداگانه نسبت به سه 
خبر مندرج در صفحه 4 روزنامه کیهان واکنش نشان داد.  
در جوابیه نخســت وزارت اقتصــاد، خطاب به خبر 
»بدترین تخصیص بودجه عمرانی پس از انقالب در سال 
96« که در مورخ 96/9/2 در این صفحه به چاپ رسیده، 
آمده است: برای تنویر افکار عمومی پرداختی به مباحث 
بودجه ای توسط کارشناسان و متخصصان بودجه را می 
طلبد. که اوال تمام زوایای آن با هم دیده شــوند. آخرین 
و معتبرترین گزارش از وضعیت پرداخت های عمرانی از 
طریق سخنگوی دولت در جلسات هفتگی سازمان برنامه و 
بودجه به اطالع مردم عزیز کشورمان می رسد. هم اکنون 
علی رغم همه محدودیتها پرداخت های عمرانی فراتر از 33 
هزار میلیارد تومان انجام شــده است و معادل 60 درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال 1395 با افزایش روبرو است. 
بنابراین با توجــه به عملکرد دولت در تامین و پرداخت 
اعتبارات عمرانی که در سنوات گذشته کم سابقه بوده ذکر 
اعداد و ارقام نویسنده این ستون جای تامل جدی دارد. 
وزارت اقتصــاد در جوابیه دیگری نیز در واکنش به 
خبرهای »اســتقراض 10 هزار میلیارد تومانی دولت از 
بانک مرکزی در نیمه نخست امسال« و »کسری بودجه 
در دولت روحانی 4 برابر شده است« که در تاریخ 8/30/ 
96در صفحه 4 چاپ شده بود، نوشته است: 1- ابتدا الزم 
است دو واژه »استقراض دولت« و »تنخواه گردان خزانه« 
که نویسنده محترم کیهان می بایست از هم تفکیک می 
نمود، اما تفاوتی بین این واژه های تخصصی قائل نبوده و 
مباحث خلط هم شده اند و طبعا تدوین چنین خبرهایی 
با سبک و سیاق مبهم برای خوانندگان شائبه ایجاد خواهد 
کرد. 2- مرجع ارقام ذکر شده در آن روزنامه معلوم نیست 

از کجا بوده و هیچکدام از اقالم مذکور قابل تایید نیست و 
جای تامل دارد. اوال، میزان و مبنای عملکرد دولت محترم 
همواره »مر« قانون بوده و هســت و تمامی اقدامات نیز 
در چارچوب قوانین موضوعه عمل شده و می شود. قانون 
محاسبات عمومی کشور به عنوان ابزار اجرایی – مالی تمام 
موارد ابهام زا را به درستی تبیین نموده است، از جمله ماده 
)24( که مقرر نموده است: »تنخواه گردان خزانه عبارت 
است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی کشور نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به موجب قانون 
اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی  برای 
رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور 
اقتصاد و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می 
گردد.« همچنین در تبصره ماده )1( قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت رقم تعیین شده در ماده )24( قانون 
محاســبات عمومی کشور را به این شرح مشخص نموده 
است: »میزان تنخواه گردان خزانه ۳٪  بودجه عمومی دولت 
تعیین می گردد.« الزم به یادآوری است،  استفاده از این 
مزیــت قانونی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در طول 
ســال مالی و به طور مستمر انجام می شود و در پایان هر 
سال مالی مبلغ مذکور به حساب بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران واریز و تسویه می گردد. این نکته قابل ذکر 
است که طی سال های 1392 )شروع به کار دولت یازدهم( 
و تاکنون که دولت دوازدهم جمهوری اسالمی ایران است، 
ریالی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استقراض 
نشده، هرچند دولت برای تامین اعتبارات بر عهده اش با 
مشکالت عدیده ای مواجه بوده است. ثانیا دولت یازدهم و 
دوازدهم تا این تاریخ، هیچگونه کسری بودجه ای نداشته 

که اقدام به استقراض از سیستم بانکی نماید.   

پاسخ کیهان
در خصــوص جوابیه نخســت؛ اوال اینکه این 
گزارش توسط مشرق نیوز تهیه شده و رسانه های 
دیگری از جملــه خبرگزاری فــارس نیز آن را 
انتشار داده اند. ثانیا، در حالی در این جوابیه آمده 
»علی رغم همه محدودیت ها پرداخت های عمرانی 
فراتر از ۳۳ هزار میلیارد تومان انجام شده است« 
که مسعود کرباسیان )وزیر اقتصاد( روز گذشته در 
حاشیه نشست هیئت دولت اعالم کرد: »بالغ بر 25 
هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در نظر 
گرفته که به دســتگاه های مرتبط تخصیص داده 

شده است.« 
جای تعجب است که چگونه بین رقم اعالم شده 
توسط وزیر اقتصاد و روابط عمومی همین وزارتخانه، 

هشت هزار میلیارد تومان اختالف وجود دارد!! 
جالب تر اینکه رئیس جمهور نیز در گزارش صد 
روزه خود که دو شــب پیش از رسانه ملی پخش 
شد، گفت: »ما در صد روز اول دولت دوازدهم 25 
هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی گذاشتیم. 
این بودجه هم تخصیص داده شده و هم پرداخت 

شده است.« 
احتماال مسئوالن روابط عمومی وزارت اقتصاد از 
ارقام اعالمی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بی خبرند 
که به جای 25 هزار میلیارد تومان، رقم ۳۳ هزار 
میلیارد تومان را عنوان کرده اند؛ موضوعی که در 

جای خود جای تاسف دارد. 
ضمن اینکه، طبق آمــار بانک مرکزی در این 
شــش ماه، حدود 2۰ درصد از بودجه مصوب شده 

برای بخش عمرانی پرداخت شده. بد نیست برای 
آشــنایی با آمارهای بانک مرکزی هم که شــده 
مســئوالن روابط عمومی وزارت اقتصاد به سایت 

این بانک رجوع کنند. 
در خصــوص جوابیه دوم، متاســفانه به نظر 
می رسد مسئوالن روابط عمومی وزارت اقتصاد، اصال 
خبرهای مذکور را نخوانده اند، چراکه در ابتدای خبر 
استقراض، منبع آن ذکر شده اما نویسنده جوابیه 

هیچ اشاره به آن نداشته است.  
از آنجایی که آشنایی نگارنده با آمارهای رسمی 
بانک مرکزی، مفید و حتی الزم اســت، رجوع به 
آمارهای بانک مرکزی در خصوص آمارهای بخش 
پولی و بانکی نشان می دهد بدهی دولت به بانک 
مرکــزی از 2۷ هزار میلیارد تومــان به ۳۷ هزار 
امسال(  میلیارد تومان )در شــش ماهه نخست 

افزایش یافته است. 
در خصوص کسری بودجه که گزارش اختصاصی 
کیهان بوده و در این جوابیه صرفا گفته شده کسری 
بودجه ای وجود نداشته! باید گفت؛ در آمار بانک 
مرکزی )که فقــدان توجه در وزارت اقتصاد حس 
می شود( در بخش مالی و بودجه آن، تراز عملیاتی 
و سرمایه ای وجود دارد که نشان می دهد توازن بین 
درآمدها و هزینه ها چگونه بوده و یا درآمدها کفاف 
هزینه ها را می دهد یا خیر. که بر اســاس گزارش 
»خالصه تحوالت اقتصادی سال ۹4« بانک مرکزی 
نه تنها درآمد ها کفاف هزینه ها را نداده و هر سال 
کسری وجود داشته، بلکه این کسری بیش از چهار 

برابر شده است. 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

واقعیت های اقتصادی یا گزارش 100 روزه   
مردم کدام را باور کنند؟!

جوابیه وزارت اقتصاد و پاسخ کیهان

گمرک:

واردات شتر بر اساس مجوز  بازارچه های مرزی صورت گرفته است

سازمان خصوصی سازی درپی درج خبری با عنوان »زمان 
واریز سود سهام عدالت مشخص نیست«. در تاریخ ۳۰ آبان 

۹6 در این صفحه، توضیحاتی ارسال کرد.
در این توضیحات آمده است: سود ناشی از عملکرد سال مالی 
1395 شرکت های سرمایه پذیر از امسال باید به حساب مشموالن 
واریز شود که براین اساس سازمان خصوصی سازی از اواخر فروردین 
ماه امسال با فراهم آوردن سازوکارهای الزم در سامانه سهام عدالت، 
اقدام به دریافت شماره شبای حساب بانکی مشموالن سهام عدالت 

نموده است.
ازسوی دیگر طبق قانون، شــرکت های حاضر در سبد سهام 
عدالــت از زمان برگــزاری مجمع عمومی خود و تصویب ســود 
سهام ســهامداران، 8 ماه فرصت دارند تا نسبت به واریز سود به 
سهامداران ازجمله سود مرتبط با سهام عدالت به حساب سازمان 
خصوصی سازی اقدام نمایند که با توجه به این که مجمع عمومی 
ســالیانه بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر در تیرماه سال جاری 
برگزار گردید، بنابراین شرکت های سرمایه پذیر در سبد سهام عدالت 

می توانند تا پایان سال اقدام به واریز این سود نمایند.
بر این اســاس سازمان خصوصی سازی می تواند در پایان سال 
و پس از دریافت کامل ســودهای تقســیمی مجامع شرکت های 
سرمایه پذیر اقدام به تقسیم سود میان مشموالن کند ولی مطابق 
برنامه ریزی های صورت گرفته و به جهت این که سود دریافتی از 
شرکت های سرمایه پذیر به یکباره به حساب سازمان خصوصی سازی 
واریز نمی گردد، در تالش هســتیم تا این سود را در چند مرحله 
و به تناسب مبالغ دریافتی از شرکت های مذکور به حساب بانکی 
مشــمولین عزیز واریز نماییم که انشــاءاهلل اولین مرحله واریزی 
ســود ســهام عدالت سال 96 نیز به زودی به حســاب آنان واریز 

خواهد گردید.
پاســخ کیهان: در گزارش کیهاِن، براساس اظهارات مسئوالن 
دولت در ایام انتخابات مبنی بر اینکه سود سهام عدالت تا شهریور 
امســال واریز خواهد شــد و همچنین اظهارات مشــاور سازمان 
خصوصی سازی درباره نامشخص بودن زمان واریز این سود، نوشتیم 

که زمان پرداخت سود سهام مشخص نیست. 
بااین حال در توضیحات ســازمان خصوصی سازی آمده است 
که »بزودی« این سود واریز می شود. امید است این وعده محقق 
گــردد و مانند وعده های انتخاباتی دولت محترم، مجدداً به زمان 

نامعلومی حواله نشود.


