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ركود مسكن، بي س�ابقه است| رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك معتقد است كه 
ركود فعلي مس��كن در ۳۰ س��ال گذشته 
بي س��ابقه بوده و اگر ادامه يابد، به س��مت 
ورشكس��تگي بازار مس��كن به اضمحالل 
صنعت مسكن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل 
مي رود. حسام عقبايي با اش��اره به كاهش 
۵۴درصدي صدور پروانه هاي ساختماني، 
گفت: اين امر حاكي از ع��دم تعادل عرضه 
و تقاضا اس��ت. صنعت مس��كن مادر است 
و ۳۰۰ صنعت را با خود به هم��راه دارد و به 
نوعي لوكوموتي��و اقتصاد اس��ت، بنابراين 
بايد اذعان ك��رد كه اگر رك��ود فعلي كه در 
۳۰ سال گذشته در مسكن بي سابقه بوده، 
ادامه يابد، به س��مت ورشكستگي صنعت 
مس��كن خواهد رفت. ورشكس��تگي بازار 
مسكن باعث اضمحالل صنعت مسكن و از 
دست رفتن ۱۲۰۰ نوع شغل در اين صنف 
خواهد شد. وضعيت بازار مسكن در شرايط 
فعلي با توجه به نياز ساالنه يك ميليون خانه 
در كش��ور و از طرفي كاه��ش ۵۴ درصدي 
پروانه  ساختماني، به گونه اي است كه عرضه 

و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد. 

پرتق�ال ش�ب عي�د تامين اس�ت| 
مديرعامل اتحادي��ه باغ��داران مازندران با 
بيان اينكه ح��دود ۲۰۰ هزار ت��ن پرتقال 
در انباره��اي كش��ور وج��ود دارد، اظه��ار 
داش��ت: به غير از پرتقال، سيب و كيوي به 
اندازه كافي در انبارها موجود اس��ت و هيچ 
نيازي به واردات ميوه نيس��ت. محمدرضا 
شعباني، با اشاره به توليد خوب مركبات در 
س��ال جاري، گفت: بيش از ني��از مصرفي، 
پرتقال در انبارهاي استان مازندران و ساير 
استان ها موجود است و امسال هيچ مشكلي 
براي تامين پرتقال ش��ب عيد وجود ندارد. 
وي بابيان اينكه پرتقال والنس��ياي جنوب 
به زودي ب��ه بازار مي آيد، افزود: با برداش��ت 
پرتقال جنوب، در اواخر اسفند و اوايل بهار، 
بخش ديگري پرتق��ال ب��ه زودي وارد بازار 
مي ش��ود. با توجه به فراواني پرتق��ال، اين 
محصول به قيمت ح��دود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ 
تومان امسال به مصرف كننده عرضه شد و 
پيش بيني مي شود شب عيد هم اين ميوه با 

همين قيمت عرضه شود. 

تشكل ها              

eghtesad@etemadnewspaper.ir

اقتصاد
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز با اش��اره به اينكه برنامه صادراتي ايران براي گاز يك 
برنامه ۲۵ س��اله اس��ت، از انعقاد قرار داد صادرات گاز به بغداد در اوايل س��ال آينده خبر 
داد. عليرضا كاملي، با اش��اره به اينكه طبق برنامه ريزي ۲۵ ساله، صادرات گاز ايران با در 
نظر داشتن پروژه هاي ال ان جي و تقاضاي كشورهاي همسايه به ۲۵۰ ميليون مترمكعب 
خواهد رس��يد، اظهار كرد: صادرات گاز م��ا در حال حاضر چي��زي در حدود ۳۰ميليون 
مترمكعب است، اما به زودي صادرات به عراق با قرار داد بغداد و سپس بصره و همچنين 
صادرات به پاكستان و پس از آن گرجستان آغاز خواهد شد. تا دو سال ديگر نيز صادرات 
گاز به عمان با حج��م ۳۰ ميليون مترمكع��ب در روز آغاز خواهد ش��د و بنابراين حجم 

صادرات گاز ما طي سه سال آينده به صورت صعودي افزايش پيدا مي كند. وي همچنين 
 به طرح ها و پروژه هاي ال ان جي در كش��ور اش��اره كرد و ادامه داد: يك��ي از اين پروژه ها 
ايران ال  ان جي است كه به 6۰ ميليون مترمكعب خوراك نياز دارد و گاز مايع آن نيز صادر 
خواهد شد. كاملي با اشاره به اينكه قرار داد با بغداد اوايل سال آينده به امضا خواهد رسيد، 
تصريح كرد: حدود يك تا ۱/۵س��ال بعد نيز يك قرار داد گازي با بصره خواهيم داشت كه 
طبق اين قرار دادها اگرچه صادرات با يك ظرفيت اوليه آغاز مي ش��ود به تدريج حجم آن 
افزايش پيدا خواهد كرد. به گفته وي ظرفيت اوليه ص��ادرات گاز در قرار دادهاي بغداد و 

بصره 7۰ ميليون مترمكعب خواهد بود. 

افزايش ۵ هزار ميليارد توماني سرمايه بانك مسكن| معاون وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه نشانه هايي براي خروج مسكن از ركود در نيمه دوم سال آينده وجود دارد، گفت: 
وزارت راه و شهرسازي ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه بانك مسكن را افزايش مي     دهد. حامد 
مظاهريان در خصوص نشانه هايي براي خروج مسكن از ركود در سال آينده، گفت: افزايش 
معامالت مسكن مي تواند پيش نشانه هايي باشد كه از نيمه دوم رونقي در بازار مسكن شكل 
بگيرد كه از ديگر پيش نش��انه ها مي تواند اميدواري به افزايش تعداد مجوزهاي پروانه هاي 
ساختماني باشد. وي با بيان اينكه پيش بيني مي ش��ود كه افزايش قيمت در حد نرخ تورم 
باشد، افزود: طرح جامع مسكن، 7 محور روشن دارد و براي هريك از اجزاي بخش مسكن، 
برنامه هاي روشن و مشخصي را در نظرگرفته است، ضمن آنكه اين برنامه اهداف كمي را هم 

در نظرگرفته و متناسب برآوردهايي كه از نياز مي شود اهداف را دنبال مي كند. 

اختصاص پروازهاي وي�ژه نوروزي| س��ازمان هواپيمايي كش��وري از اختصاص 
۱9۵۰۰پرواز براي ايام نوروز خبرداد. رضا جعفرزاده، مشاور رييس و مدير روابط عمومي 
اين سازمان با اعالم خبر فوق اظهارداش��ت: پروازهاي نوروزي از ۲۵ اسفند 9۴ آغاز و تا 
۱۵ فروردين ماه 9۵ ادامه مي يابد. وي، مالك ارزيابي عملكرد شركت هاي هواپيمايي 
در ايام نوروز را رضايتمندي مس��افران عنوان كرد و از شركت هاي هواپيمايي خواست 
نسبت به سه محور پاسخگويي توصيه شده از طرف روابط عمومي اين سازمان از جمله 
مس��ووليت پذيري دفاتر طرف قرار داد در قبال بليت هاي فروخته شده به هنگام بروز 
تاخيرات احتمالي، پاسخگويي روساي ايس��تگاه ها در داخل ترمينال ها، پاسخگويي 
مديران روابط عمومي يا مديران عالي ش��ركت ها به رس��انه ها اهتمام الزم را داش��ته 
باشند. جعفرزاده در ادامه تصريح كرد: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري براي ايام نورز نزديك به ۱9۵۰۰ پرواز برنامه اي و 
فوق العاده اختصاص داده است كه از اين تعداد حدود 6هزار پرواز خارجي و بقيه داخلي 
است. وي با اشاره به اينكه تقاضاي شركت هاي هواپيمايي براي دريافت مجوز پروازهاي 
فوق العاده همچنان ادامه دارد، پيش بيني كرد: تعداد پروازهاي نوروزي امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، ۱۳ الي ۱۴ درصد افزايش يابد. 

بانك آينده »گواهينامه تعهد به  تعالي«  دريافت كرد
بانك آينده در »س��يزدهمين دوره جايزه ملي تعالي س��ازماني«، موفق به دريافت 
»گواهينامه تعهد به تعالي« ش��د. بانك آينده در همايش ملي تعالي س��ازماني كه روز 
چهارم اس��فندماه ۱۳9۴ با حضور مديران دولتي و س��ازمان هاي مختلف برگزار شد، 
طي فرآيند سنجش و ارزيابي تعالي سازماني، موفق به اخذ »گواهينامه تعهد به تعالي 
سازماني« شد. جايزه تعالي س��ازماني، به طور ساالنه، توسط سازمان مديريت صنعتي 
و مركز تعالي سازماني، بر اس��اس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميزان استقرار نظام هاي 
مديريتي و نگاه سيس��تمي و جامع ب��ه تمام فعاليت هاي��ي كه يك بنگاه داش��ته، به 

مجموعه هاي برتر كه شرايط الزم را احراز كرده باشند، اعطا مي شود. 

»پيشه و تجارت« منتشر شد
نخستين ش��ماره ماهنامه اقتصادي- اجتماعي 
»پيشه وتجارت« منتشر شد. اين نشريه اقتصادي در 
پرونده ويژه ماه خود با عنوان »الدورارو بدون نقش��ه« 
به بررس��ي نوع نگاه اقتص��ادي انقالبي��ون ايراني به 
آرمانشهرشان در سال ۱۳۵7 پرداخته است و آثار آن 
را بر زندگي شهروندان ايراني بررس��ي كرده است. در 
بخش تاريخ نيز به فراز و فرودهاي تصويب نخستين 
برنامه توسعه پس از انقالب اش��اره شده است. اقتصاد 
سالمت، اقتصاد گردشگري، اقتصاد هنر، اقتصاد نفت، 
بح��ران آب و... از ديگر بخش هاي اصلي اين نش��ريه 

است. صادق زيباكالم، استاد دانشگاه تهران در گفت وگويي با اين نشريه به رابطه توليد ثروت 
و برپايي دموكراسي در كشورهاي مختلف پرداخته و تصريح كرده است كه ثروت به تنهايي 
موجب توليد حكمراني هاي مردمساالر نمي شود. در بخش نفت نيز با انتشار چند گفت وگو 
يادداشت از چهره هايي مانند مهدي عسلي، مديركل امور اوپك وزارت نفت، آيه كاتبي، دبير 
بازنگري قراردادهاي نفتي و... تيپ جديد قراردادهاي نفتي مورد بررسي قرار گرفته شده است. 

نگاه روزگاز ايران اول به عراق، بعد پاكستان و گرجستان مي رسد 

ايران گزينه اي بي بديل براي تامين گاز اعراب و 
پاكستان

  دالغا خاتين اوغلو  /  آغاز سال جاري ميالدي پر از رويدادهاي گازي در اطراف ايران، خصوصا 
خاورميانه بود. از آغاز به ساخت خط لوله تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند )تاپي(، هدفگذاري 
براي تكميل سومين خط لوله انتقال گاز آس��ياي ميانه به چين و آغاز چهارمين خط لوله، آغاز به 
لوله گذاري 8۰۰ كيلومتر از خط لوله ترانس آناتولين در تركيه، اعالم آمادگي تركمنس��تان براي 
بررسي جدي تر خط لوله ترانس خزر، تالش گرجستان براي دستيابي به منابع جديد گاز تا قرارداد 
۱6 ميلياردي قطر و پاكستان براي صادرات گاز مايع و توافق عمان و شركت بي پي براي توسعه فاز 
دوم ميدان گازي خزان. در اين ميان، خود ايران نيز مذاكراتي با عراق، تركيه، گرجستان، ارمنستان، 

عمان و پاكستان براي صادرات گاز خود آغاز كرده است. 
به نظر مي رسد قرارداد صادرات ساالنه سه ميليون و 7۵۰ تن گاز مايع قطر به پاكستان )معادل 
۱۴ ميليون متر مكعب در روز( با قيمتي بسيار نازل، همچنين قرارداد ۱6 ميليارد دالري شركت 
بي پي و عمان براي توليد روزانه ۴۲ ميليون متر مكعب كه بيش از نيمي از آن تا سال آينده محقق 
خواهد شد، بر معامالت گازي ايران با اين دو كشور همسايه سايه افكنده باش��د، اما در واقع هردو 
اين كش��ورها در ميان مدت چاره اي جز خريد گاز ايران ندارند. ايران نيز به نظر من عجله چنداني 
براي صادرات گاز خود ندارد، چرا كه تا چند س��ال آينده تقريبا اميدي به افزايش قيمت نفت و گاز 
نيست و مهم تر از همه، ايران در بخش هايي نياز عاجل به افزايش مصرف گاز دارد، از جمله در بخش 
توليد برق نياز به افزايش مصرف روزانه 6۰ ميليون متر مكعبي گاز براي توقف مصرف سوخت هاي 
مايع، همچنين افزايش تزريق گاز به ميادين نفتي براي افزايش توليد نف��ت خام دارد. بيش از 8۰ 
درصد ميادين فعال نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و نياز به تزريق حداقل ۲۳۰ ميليون 
متر مكعب گاز دارند تا آهنگ افت توليد آنها كندتر شود. براي ايران نيز طي سال هاي آتي، احياي 
بازارهاي نفت و بازگشت به سطح توليد دهه گذشته و حتي باالتر از آن هدفگذاري شده است، لذا 

تاخير در صادرات گاز ايران، مشكلي پيرامون افزايش توليد گاز در ميان مدت نخواهد داشت. 
فعال تهران دو قرارداد گازي با عراق دارد و هر دو آنها مي توانند به راحتي ظرف سه سال آينده 
با راه اندازي خط لوله ششم به طور كامل عملياتي شوند و روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران 
را راهي همسايه غربي كنند. تا اين فرصت، خطوط لوله انتقال گاز ايران به عمان و پاكستان نيز 
مي تواند آغاز شود و به احتمال زياد، كارخانه »ايران ال ان جي« نيز با ظرفيت توليد ساالنه باالي 
۱۰ ميليون تن راه اندازي شود. اخيرا قطر و پاكستان قرارداد »ال ان جي« امضا كردند كه براساس 
آن، شريك گازي ايران در پارس جنوبي قرار است ساالنه ۳/7۵ ميليون تن گاز مايع به پاكستان 
صادر كند. پاكستان هم اكنون پروژه ساخت دو خط لوله )كراچي-الهور و گوادر-نوابشاه( را دارد 
كه هر دو آنها با تحويل گاز ماي��ع در درياي عمان و تبديل آن ب��ه گاز طبيعي، نيازهاي مناطق 
مركزي و شمالي كشور را تامين خواهند كرد. اما موضوع قابل توجه اين است كه بندر گوادر تنها 
8۰ كيلومتر از مرز ايران فاصله دارد و به راحتي مي تواند به خط لوله هفتم سراسري وصل شود. 
خانم شهزاد عمرزاد، معاون پارلماني دولت پاكس��تان در امور انرژي هفته گذشته اعالم كرد كه 
پاكستان مصمم به واردات گاز از ايران است. البته وي به قيمت ها نيز اشاره كرد و گفت كه قيمت 
گاز قطر پايين تر از قيمت گاز ايران اس��ت. اس��الم آباد قرار بود ژانويه ۲۰۱۵ گاز ايران را دريافت 
كند، اما تاكنون حتي اقدام به ساخت خط لوله نكرده است. قطر قيمت گاز مايع خود را ۱۳ مميز 
۳7درصد متوسط قيمت نفت برنت در س��ه ماهه قبل از تحويل محموله براي پاكستان در نظر 
گرفته است كه قيمتي باورنكردني اس��ت. اگر قيمت برنت را ۳۴ دالر در نظر بگيريم، قيمت گاز 
قطر براي پاكس��تان به ازاي هر ۱۰۰۰ متر مكعب حدود ۱67 دالر مي شود در حالي كه اين رقم 
هم اكنون در بازارهاي جهاني حول و حوش ۲۱۰ دالر اس��ت. پاكس��تان طي سال گذشته براي 
واردات هر ميليون بي تي يو گاز مايع نزديك به 8 دالر پرداخت كرده است، به عبارتي قيمت هر 
متر مكعب گاز وارداتي پاكستان تقريبا ۲9۰ دالر بوده اس��ت. در كوتاه مدت، شايد اين موضوع 
انگيزه پاكس��تان براي واردات گاز ايران را كاهش دهد، اما نيم نگاهي به وضعيت كشور، حتي با 
عملياتي شدن واردات از گاز تركمنستان از طريق خط لوله تاپي، اسالم آباد چاره اي جز واردات 
گاز ايران ندارد. هم اكنون پاكستان روزانه كمي بيش از ۱۱۰ ميليون متر مكعب توليد گاز و حدود 
۱8۰ ميليون متر مكعب تقاضاي گاز در بخش هاي مختلف دارد. اما تا سال ۲۰۲۰ توليد كشور 
به 7۰ ميليون و نياز كشور به حدود ۲۰۰ ميليون افزايش خواهد يافت و تا ۱۰ سال آينده توليد 
كشور به ۵۵ ميليون و تقاضاي داخلي به ۳۵۰ ميليون متر مكعب اوج خواهد گرفت. اين آماري 
است كه خود دولت پاكستان پيش بيني كرده است. در موضوع عمان نيز وضعيت مشابهي حاكم 
است. اين كشور روزانه شش ميليون متر مكعب واردات گاز از قطر دارد، اما ساالنه ۱۰درصد به نياز 
داخلي كشور افزوده مي شود، به طوري كه سال ۲۰۱۴ حدود ۲۳ درصد از ظرفيت توليد گاز مايع 
عمان به خاطر كمبود گاز، بال استفاده ماند و براي سال گذشته و جاري، انتظار مي رود كه اين رقم 
افزايش يابد. شركت بي پي، احتماال تا سال ۲۰۲۰ موفق شود ۴۲ ميليون متر مكعب گاز به توليد 
كنوني 8۵ ميليون متر مكعبي عمان بيفزايد، اما نياز داخلي نيز به همين ميزان افزايش خواهد 

يافت و براي دهه آينده عمال اين كشور چاره اي جز واردات گاز ايران نخواهد داشت. 
٭  مدير اخبار ايران بخش انگليسي خبرگزاري ترند

زير ذره بين اقتصاد 

ويژه

گ�روه اقتص�ادي| گرچ��ه بودجه 
كل كش��ور از لح��اظ س��اختاري به 
بودجه عمومي و بودجه ش��ركت ها تقس��يم مي شود، اما 
هم سنخ دانس��تن اين دو بخش صحيح نيس��ت؛ چرا كه 
بودجه شركت هاي دولتي بر گردش مالي آنها متكي است. 
تعدادي از شركت ها س��ودده و تعدادي زيان ده هستند كه 
ماهيت اين ارقام متفاوت از مبالغ من��درج در بودجه اداره 
امور جاري و عمراني ديگر دستگاه هاي دولتي )وزارتخانه ها 
و موسسه هاي دولتي( اس��ت كه در بودجه عمومي دولت 
درج مي شود. از س��وي ديگر بايد اين نكته را در نظر گرفت 
كه بررسي ماهيت ش��ركت هاي دولتي هم نشان مي دهد 
اين ش��ركت ها متجانس نب��وده و حوزه كارك��ردي آنها با 
يكديگر متفاوت اس��ت. نكته آن اس��ت ك��ه جمع كردن 
درآمدها و مصارف اين نوع شركت ها با هم مي تواند تصوير 
كدري از بودجه شركت هاي دولتي به همراه داشته باشد. از 
 همين رو اس��ت كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
هفت بخش��ي، وضعيت كلي بودجه ش��ركت هاي دولتي، 
وضعيت منابع و مصارف اين ش��ركت ها، س��ود سهام آنها، 
ماليات ش��ركت هاي دولتي و واگذاري س��هام شركت ها، 
تبصره هاي اليح��ه بودجه كه مرتبط با شركت هاس��ت و 
همچنين برخ��ي ابهام هايي در مورد بودجه ش��ركت هاي 
دولتي را كه در اليحه و پيوست هاي آن وجود دارد، منتشر 
كرده است. بررسي ارقام بودجه شركت هاي دولتي در سال 

۱۳9۵ حكايت از آن دارد كه: 
1- سهم بودجه ش��ركت هاي دولتي از بودجه كل كشور، 
همواره حدود 7۰ درصد بوده اس��ت؛ بررسي ميزان بودجه 
اين شركت ها در بودجه سال هاي گذشته اين واقعيت را به 
نمايش مي گذارد؛ حاال اما بودجه اين ش��ركت ها در اليحه 
بودجه س��ال ۱۳9۵ نس��بت به قانون بودجه سال ۱۳9۴، 

حدود ۱۳ درصد رشد كرده است. 
2- حدود 7۴ درصد سمت منابع بودجه شركت هاي دولتي 
با مبلغ ش��ش هزار و 8۱6 هزار ميليارد ري��ال، درآمدهاي 
عملياتي شركت هاي دولتي است كه نسبت به سال گذشته 
حدود هشت درصد افزايش نشان مي دهد. در اليحه بودجه 
بيشترين افزايش در سوي منابع، استفاده از وام هاي خارجي 
است كه رش��د ۱۱۵ درصدي تجربه كرده اس��ت. به نظر 
مي رس��د امكان تحقق اين اعتبارات در سال آينده، منوط 
به تحقق موارد متعددي خواهد ب��ود. بنابراين براي در نظر 
گرفتن اين منبع ب��ه عنوان يكي از منابع ش��ركت ها، بايد 

احتياط در نظر گرفته شود. 
3- در س��وي مصارف بودجه ش��ركت هاي دولتي، هزينه 
عملياتي، حدود 7۲ درصد از مص��ارف را به خود اختصاص 

 داده اس��ت كه نس��بت به قانون بودجه س��ال ۱۳9۴ رشد
 ۱۲ درصدي نشان مي دهد. دومين جزء هزينه هاي سمت 
مصارف، »هزينه هاي سرمايه اي« شركت هاي دولتي است 
كه س��هم حدود ۲۱ درصدي از آن خود كرده اس��ت. اين 
هزينه ها نسبت به امسال، حدود ۳6 درصد افزايش پيدا كرده 
است. هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي با اعتباري 
حدود هزار و ۴۲۳ هزار ميليارد ريال، در اليحه س��ال آينده 
در نظر گرفته ش��ده كه از اين ميزان حدود ۱۱ درصد از راه 
بودجه عمومي دولت و بقيه آن از راه منابع داخلي شركت ها، 
تسهيالت بانكي و وام هاي خارجي تامين مالي شده است. 
اين ميزان هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، بيش 
از دو برابر بودجه طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي دولت 

است. 
4- مجموع س��ود س��هام ش��ركت هاي دولتي در اليحه، 
۱۴۴ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است كه با توجه به 
پيش بيني عملكرد سال ۱۳9۴، تحقق حدود 76 درصدي 
اين منبع نسبت به ارقام مصوب، براي سال آينده تخمين 

زده مي شود. 
۵- مجموع ماليات ش��ركت هاي دولتي در اليحه بودجه، 
حدود 96 هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده است كه اين 
رقم نس��بت به قانون بودجه س��ال ۱۳9۴، حدود 9 درصد 
رشد داشته است. پيش بيني مي شود اين ماليات شركت ها، 
حدود 67 درصد نسبت به ارقام مصوب اليحه، محقق شود. 

6- براي واگذاري س��هام در اليحه بودجه سال ۱۳9۵، 
عوايدي ح��دود ۱6۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده 
اس��ت؛ در اين ارقام با توجه به پيش بيني واگذاري سهام در 
س��ال ۱۳9۵، بيش برآورد وجود دارد. پيش بيني مي شود 
حدود 7۴ درصد ارقام مصوب واگذاري ش��ركت ها محقق 

شود. 
اما ابهام هايي هم در تنظيم بودجه شركت هاي دولتي 

وجود دارد كه الزم است برطرف شود: 
1- تطبيق نداش��تن احكام ماده واحده اليحه بودجه سال 
۱۳9۵ با بودجه تنظيم شده شركت هاي دولتي در پيوست 

سوم اليحه بودجه سال آينده. 
2- تنظيم نشدن صحيح بودجه شركت هاي دولتي به ويژه 

در تنظيم بودجه شركت هاي زيان ده. 
3- شفافيت پايين در مورد برخي رديف هاي جداول بودجه 
دولت مرتبط با بودجه شركت هاي دولتي و انعكاس نداشتن 
برخي رديف هاي ج��داول بودجه در بودجه ش��ركت هاي 

دولتي. 
4- درج نش��دن بودجه س��ازمان هاي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي در پيوست بودجه شركت هاي دولتي، خالف حكم 

بند »ل« تبصره »9« قانون بودجه سال ۱۳9۴. 
۵- شفافيت پايين در ش��ركت هاي در حال واگذاري و در 

حال تصفيه. 
6- تنظيم نش��دن بودجه ش��ركت هاي دولتي بر اساس 
گروه بندي فعاليت ه��اي اقتصادي دولت براس��اس اصل 
چهل وچهارم قانون اجراي سياس��ت هاي كلي. همه آنچه 
در باال گفته ش��د جمع بندي  از گزارشي اس��ت كه مركز 
پژوهش هاي مجلس با عنوان »بررسي بودجه شركت هاي 
دولتي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم 
قانون اساسي« از بودجه س��ال ۱۳9۵ منتشر كرده است. 
ماجرا از آن قرار است كه بودجه شركت هاي دولتي شامل 
گ��ردش مالي آنها اس��ت. »ماهي��ت« اين ارق��ام متفاوت 
از ماهيت بودج��ه اداره امور جاري و عمراني دولت و س��اير 
دستگاه هايي است كه از بودجه عمومي دولت تامين اعتبار 
مي ش��وند. بودجه ش��ركت هاي دولت��ي در اليحه بودجه 
سال ۱۳9۵ نس��بت به قانون بودجه س��ال ۱۳9۴ حدود 
۱۳ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت؛ درحال��ي كه بودجه 
كل كشور حدود ۱۲/۵درصد نسبت به سال گذشته رشد 

نشان مي دهد. حدود 7۴ درصد از ش��ش هزار و 8۱6 هزار 
ميليارد ريال منابع بودجه شركت هاي دولتي، درآمدهاي 
عملياتي شركت هاي دولتي اس��ت كه حدود شش درصد 
نس��بت به س��ال قبل افزايش پيدا كرده است. هزينه هاي 
عملياتي ش��ركت هاي دولتي حدود 7۱ درصد از مصارف 
شركت ها را به خود اختصاص داده است كه نسبت به سال 
قبل ۱۲ درصد رشد نش��ان مي دهد. دليل مهم رشد منابع 
شركت هاي دولتي، دريافت تسهيالت خارجي است كه با 
رقم ۲9۲ هزار ميليارد ريال، رشد ۱۱۵ درصدي نسبت به 
ارقام مصوب سال قبل داشته است. ضمن آنكه بيش از ۵۲ 
درصد منابع حاصل از وام هاي خارجي پيش بيني شده در 
بودجه شركت هاي دولتي، براي شركت ملي نفت ايران در 
نظر گرفته شده است. در اليحه بودجه سال ۱۳9۵، تعداد 
شركت هاي دولتي سودده با ۱۱۲ شركت بيشتر نسبت به 
قانون بودجه س��ال ۱۳9۴، به ۳6۱ عدد افزايش پيدا كرده 
است. از اين ۱۱۲ شركت، تعداد 66 شركت مربوط به ليست 
واگذاري قانون بودجه سال ۱۳9۴، تعداد ۲۱ شركت توليد 
نيروي برق )ش��ركت هايي كه بايد بر اس��اس قانون واگذار 
شوند( و پنج ش��ركت جديد دولتي ش��امل پااليش نفت 
كرمانشاه، فوالد آذربايجان، آب و فاضالب روستايي استان 
البرز، صنايع آرتا تاير هامون و شركت شهر فرودگاهي امام 
خميني هستند. مجموع سود سهام شركت هاي دولتي در 
اليحه بودجه س��ال ۱۳9۵، حدود ۱۴۴ هزار ميليارد ريال 
درج شده اس��ت كه با توجه به برآورد عملكرد سال ۱۳9۴، 
پيش بيني مي ش��ود ح��دود 76 درصد آن محقق ش��ود. 
مجموع ماليات ش��ركت هاي دولتي هم در اليحه بودجه 
س��ال ۱۳9۵، حدود 96 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده 
است كه اين رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳9۴، حدود 
9 درصد رشد داشته اس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس در 
اين گزارش پيش بيني كرده است كه در سال آينده حدود 
67 درصد نسبت به ارقام مصوب اليحه، ماليات شركت هاي 
دولتي محقق ش��ود. براين اس��اس در اليحه بودجه سال 
۱۳9۵، براي واگذاري س��هام، عوايدي ح��دود ۱6۵ هزار 
ميليارد ريال پيش بيني ش��ده اس��ت. پيش بيني مي شود 
حدود 7۴ درصد ارقام مصوب واگذاري ش��ركت ها محقق 
شود. بررسي بودجه ش��ركت هاي دولتي در اليحه بودجه 
نشان مي دهد كه بودجه شركت ها از نظر ارتباط آن با ارقام 
و رديف هاي بودجه دولت داراي اشكال هاي متعددي است. 
همچنين بودجه شركت هاي دولتي تصوير شفافي از اين 
شركت ها ارايه نكرده و بودجه بسياري از آنها با واقعيت هاي 
موجود شركت هاي دولتي تطبيق ندارد. همچنين اطالعات 

جامع و به روز از عملكرد شركت هاي دولتي وجود ندارد. 

كالن

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از بودجه شركت هاي دولتي 

سهم 70 درصدي بودجه شركت هاي دولتي از بودجه كل كشور 

رييس كنفدراسيون صادرات عنوان كرد

وجود بيش از 1600 قانون مزاحم در تجارت كشور
رييس كنفدراسيون صادرات عنوان كرد كه در حال حاضر بيش از ۱6۰۰ قانون مزاحم در تجارت كشور 
وجود دارد كه به نظر مي رسد با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي كشور، اولويت اصلي مجلس آينده 
بايد اقتصادي باشد. محمد الهوتي درباره اهميت بعد اقتصادي مجلس آينده و اينكه نمايندگاني كه قرار 
است براي دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي انتخاب شوند بايد چه ويژگي هايي به لحاظ اقتصادي 
داشته باشند، به ايسنا گفت: با توجه به اينكه مجلس از جايگاه تقنيني برخوردار است در تسهيل كردن 
روابط اقتصادي و روان سازي اقتصاد كشور، نقش مهم و موثري داشته باشد. وي ادامه داد: وجود بيش 
از ۱6۰۰ قانون مزاحم در تجارت كشور نشان مي دهد كه ما با تورم قوانين مواجه هستيم. قوانيني كه 
بعضا در تضاد و تقابل با يكديگر قرار دارند. الهوتي عنوان كرد: با توجه به تكليف برنامه چهارم و پنجم 
توسعه كه يكي از بندهاي آن ساماندهي قوانين تجاري بوده است و اينكه هيچ كدام از دولت ها اين بند 
را اجرا نكرده اند، به نظر مي رسد كه مجلس جديد مي تواند مجددا اين كار را مد نظر قرار دهد و از دولت 
بخواهد كه آن را اجرا كند تا حداقل قوانين تجاري مان با كش��ور هاي پيرامون  مساوي باشد. اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه در حال حاضر شرايط سختي از جنبه قوانين براي 
سرمايه گذاري خارجي و ثبت يك شركت وجود دارد، تصريح كرد: همان گونه اي كه به مجلس سياسي 
نياز است مجلس بايد مباحث اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظايف 
حاكميتي كه در اختيار دارد توجه داشته باشد. وي ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر 
مي رسد اولويت اول براي مجلس دهم بايد اولويت اقتصادي باشد. مطمئنا افرادي كه به لحاظ تئوري 
و عملي با اقتصاد آشنايي دارند مي توانند بهتر از ديگران براي رفع مشكالت اقتصادي پيشنهاد دهند. 
رييس كنفدراسيون صادرات با اشاره به يكي از مطالبات اصلي بخش خصوصي از مجلس گفت: انتظار 
ما به عنوان بخش خصوصي از مجلس دهم اين است كه مجلس فقط معطوف به تقنين و مصوب كردن 
قانون نشود و ُبعد نظارتي مجلس را نيز احيا كند و از دولتمردان چه در دولت كنوني و چه در دولت آينده 
مطالبه كند كه قوانين مصوب تا كجا و به چه صورت اجرا مي شود و از اول روند قانون گذاري از زماني كه 

قانون وضع مي شود تا مرحله اي كه ابالغ مي شود وظيفه نظارتي خود را به طور جدي توجه كنند. 

كيف انگليسي و موتور سوزانده ها! 
در جوامع در حال توسعه تا قبل از پيروزي در كارزارهاي تبليغاتي و انتخاباتي عليه يكديگر 
دس��ت به تخريب از طرق گوناگون مي زنند و با فرش��ته نش��ان دادن خويش به محض وارد 
شدن در حلقه قدرت خود تبديل به ش��بكه اي از اعمال سياست هاي ارعاب، تهديد، تطميع 
و تحديد از مجراهاي مالي، حيثيتي، عاطفي و جنسي مي شوند. اما واقعيت امر آن است كه 
اصلي ترين ويژگي يك سيستم زنده كه هوشمندانه نيز عمل مي كند خاصيت خود ترميمي 
يا بازسازي نظام مند آن سيستم اس��ت. اين اصالح نظام مند يا سيستماتيك تضمين كننده 
تداوم كاركرد سيستم و اصالح سازمان دروني آن شده كه بهبود عملكرد، پايايي، ماندگاري 
و مفيد بودن آن سيستم را به دنبال خواهد داش��ت. اين گزاره هم در مورد دولت و حاكميت 
صدق مي كند و هم گروه هاي سياسي. به محافظه كاران ديگر اميدي نيست. هم انديشه شان 
پاسخگوي حل مش��كالت كنوني نيس��ت و هم آنقدر در دولت مهرورز تخته گاز رفته اند كه 
االن موتور س��وزانده اند و حتي با دوپينگ هم نفس نفس مي زدند و نه تنها هيچ برنامه و ايده 
سازنده اي ندارند و ليست هاي لگاريتمي شان طرفداران خودشان را نيز سردرگم كرده است! 
بلكه با شيوه هاي 7۰ سال گذشته دست به تخريب رقيب را آغاز كرده اند!اما سه عنصر ديگر 
اين معادله نيز بايد در كنار توجه به اوضاع منطقه اي و بين المللي خيلي نس��بت به ش��رايط 
كنوني هوشيار باش��ند. ناهنجاري هاي سياسي- اجتماعي كش��ور و تهديدات خارجي كم 
نيستند. خاورميانه دوران گذار را طي مي كند و آبستن حوادثي اس��ت. با روش هاي سابق و 
گفتار درماني و انتساب و برچسب زني ديگر نمي توان همه مسائل را حل كرد و تغيير روش ها 
در سياست از بديهي ترين و اساسي ترين اقدامات براي اداره جامعه است. روش هاي قبلي هم 
عملي نيست و هم هزينه زا است. فقط هم نبايد انگش��ت را به سمت دولت و حكومت گرفت 

همه بايد از خود آغاز كنند.

پيام حضور حداكثري
ش��ركت در انتخابات به صورت يك مجموعه سياس��ي به هم پيوسته در سراسر 
كش��ور اين امي��دواري را در مردم ب��ه وجود آورده ك��ه اين جريان سياس��ي با اين 
خصوصيات مي تواند عملكرد خوبي را در مجلس داش��ته باشد؛ عملكردي يكپارچه 
كه همراه و پش��تيباني دولت را به هم��راه دارد و مي تواند ياوري براي حل مس��ائل 
كشور باشد. قبل از اعالم نتيجه آرا چه خوب اس��ت كه مساله اي را يادآور شويم؛ هر 
شخصي كه موفق به اخذ آراي مردم شد و هر فردي كه نتوانست آراي الزم را كسب 

كند بايد اخالق پيروزي و شكست را حفظ كند. 

بازرگاني

ادامه از صفحه اول


