
فروش نفت در اتاق تاریک به بورس لطمه می زند

عرضه باید تداوم یابد

4انرژی

شناسایی۷۰جایگاه سوخت غیرایمن

معرفی به مرجع قضایی

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار از شناسایی ۷۰ جایگاه غیرایمن عرضه 
سوخت مایع و گاز فشرده در سطح کشور خبر داد و گفت: این جایگاه ها 

برای رفع نقص یا توقف فعالیت به مراجع قضایی معرفی شدند.
علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازرسی از واحدها، 
از  بازرسی  ایمنی کار گفت: در  مراکز و محیط های کار به منظور رعایت اصول 
محیط های کاری، بین کارگاه های تحت پوشش قانون کار و خارج از شمول قانون کار 
باید تفاوت قائل باشیم چراکه شورای عالی حفاظت فنی به عنوان شورای سیاستگذار 
در حوزه ایمنی کار، صرفا به موضوع ایمنی کارگاه های مشمول قانون کار می تواند 

ورود کند.
وی با بیان اینکه ساالنه حدود ۴۰۰ هزار کارگاه توسط بازرسان ایمنی کار مورد 
بازرسی قرار می گیرند، ادامه داد: بخشی از این ۴۰۰ هزار بازرسی به صدور ابالغیه 
های رفع نقص منتج می شود اما در مواردی که حسب تشخیص بازرس کار در زمان 
بازرسی، ریسک وقوع حادثه محتمل باشد عالوه بر صدور ابالغیه رفع نقص، از مرجع 

قضایی درخواست می شود تا نسبت به توقف بخش ناایمن کارگاه اقدام کند.
مدیر کل بازرسی کار وزارت کار، گفت: در حوزه جایگاه های عرضه سوخت، بیش 
از ۳۷۰۰ جایگاه در سطح کشور شامل جایگاه های عرضه سوخت مایع و گاز فشرده 
با استفاده از ظرفیت آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی مورد بازرسی 
قرار گرفتند که حدود ۷۰ جایگاه به دلیل نقایص ایمنی و تشخیص ریسک وقوع 
حادثه، به مرجع قضایی معرفی شدند که باید فعالیت آنها متوقف یا سریعا نسبت به 

رفع نقص آنها اقدام شود.

خبر خوش برای روستاهای بی آب

طی سال گذشته، ۱۵۸۳ روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۷۳ 
هزار نفر، از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده اند. امسال نیز بر 
اساس گفته های معاون شرکت آب و فاضالب کشور، با توجه به افزایش 
میزان درآمد برای آب رسانی شرب روستاها و عشایر، می توان امید داشت 

وضعیت آب رسانی بهبود یابد.
مسعود خشایی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که چهار میلیارد مترمکعب آب 
در ایران به فروش می رسد، اظهار کرد: مقرر شده ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب 
آب شرب، روی قبوض از مشترکان دریافت شود که عددی حدود ۸۰ میلیارد تومان 

می شود و این در حالی است که تاکنون این عدد ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
وی، با تاکید بر اینکه در این درآمد برای آب رسانی روستاها و عشایر، بر اساس 
شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم توزیع خواهد شد، تصریح کرد: این مبلغ 
در ۳۱ استان، توزیع و برای هر استان مبلغی در نظر گرفته می شود که امیدواریم 

بتوانیم اقدامات مفیدی در این راستا انجام دهیم.
به پزارش ایسنا، دولت، در قالب بند ب تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۸ آورده 
است: وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور، مکلف است عالوه 
بر دریافت نرخ آب های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ 
ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه 
دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال، از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه 

شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. 
میزان عوارض دریافتی در قبوض آب از این محل، در سال ۱۳۹۷، معادل ۱۵۰ 
ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل، برای آب رسانی شرب روستایی و 

عشایری، در سال جاری به میزان ۷۵۰ میلیارد ریال بود.

ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان
طبق تازه ترین گزارش بررسی آماری شرکت بریتیش پترولیوم )بی پی( تا 
پایان سال ۲۰۱۷ میالدی، ایران در جایگاه سوم تولیدکنندگان بزرگ گاز 

طبیعی جهان قرار دارد.
به گزارش ایسنا،، با توجه به سیاست های کالن کشور به منظور افزایش سهم 
گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی کشور، به دلیل مزایای بی شمار آن مانند حفظ 
و پایداری محیط زیست، توزیع عدالت اجتماعی و …، ایران به عنوان سومین 
تولیدکننده گاز در جهان، در سال های گذشته تمرکز زیادی بر افزایش سهم خود در 

بازار گازی جهان داشته است.
بر پایه این سیاست، افزایش توان پاالیشی گاز کشور از دهه ۸۰ و با توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی، در دستور کار قرار گرفت و این مهم، پس از آن به صورت دائمی 
روندی افزایشی را تجربه کرده است، به گونه ای که در طول ۴۰ سال گذشته، توان 
پاالیش گاز کشور از ۸۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۵۷، به رقمی بیش از ۳,۷۵۴ 

میلیارد مترمکعب در زمان کنونی رسیده است.
بنا بر اعالم شرکت ملی گاز، با توجه به اجرای طرح های توسعه ای در زمینه پاالیش 
گاز تا افق ۱۴۰۴ و درصورت تحقق همه طرح های توسعه ای پاالیشی در پایان برنامه 
ششم توسعه، مجموع ظرفیت پاالیشی شرکت ملی گاز ایران به بیش از ۱۲۰۰ 

میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
تازه ترین گزارش بررسی آماری بی پی، از آن حکایت دارد که تا پایان سال 
با تولید بیش از ۲۲۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و سهمی  ایران   ،۲۰۱۷
معادل ۶,۱ درصد، جایگاه سوم را در میان تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی به 

خود اختصاص داده است.

پرونده بنزین همچنان باز استاخبار

نظر کارشناسان درمورد آینده بنزین چیست؟
پرونده بنزین همچنان باز است و درحالی که دولت همواره 
بر اینکه تصمیمی برای سهمیه بندی یا دو نرخی کردن 
بنزین ندارد، تاکید می کند، بهارستانی ها هر روز یک طرح 

جدید را برای سرنوشت بنزین معرفی می کنند.
به گزارش ایسنا، تحوالت اخیر بازار ارز باعث شد نرخ بنزین 
ایران با کشورهای همسایه که پیش از این هم تفاوت داشت تغییر 
چشم گیری پیدا کند و ولع قاچاقچیان برای قاچاق این فرآورده 
نفتی دو چندان شد. از سوی دیگر میزان مصرف این فرآورده نفتی 
به حد انفجار رسیده است به طوری که آمار مصرف بنزین هفت 

ماه است که محرمانه مانده و در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که طبق آخرین گزارش، در 
ایران بیش از ٤٥ میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می شود؛ این 
درحالی است که چین با یک ونیم میلیارد جمعیت، ٣٧ میلیارد 
دالر یارانه انرژی پرداخت می کند. ١٥ درصد یارانه ای که در دنیا 
و در حوزه انرژی پرداخت می شود متعلق به ایران است. یعنی ١٠ 
درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می دهیم. ٥٠ 
درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می یابد، 
این درحالی است که کم تر از سه درصد هزینه این دهک ها، به 

سوخت مربوط است.
چرخه  به  سوخت  کارت  بازگشت  از  دولت  میان  این  در 
سوخت گیری خبر داد و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که 
فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت 
المثنی اقدام کنند. اقدامی که شائبه سهمیه بندی و دونرخی 
شدن نرخ سوخت را بین مردم ایجاد کرد اما دولت آن را رد کرده 
و همواره بر این تاکید دارد که بنزین دو نرخی یا سهمیه بندی 

نخواهد شد.
طرح های مجلس در یک نگاه

بر این اساس آخرین روز دی ماه بود که طرح سهمیه بندی 
بنزین در مجلس اعالم وصول شد و از آن روز تاکنون مجلس 
نشینان طرح های مختلف خود را برای بنزین ارائه می کنند. در این 
راستا، یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 
۱۳۹۸ از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای بررسی موضوع 
سهمیه بندی بنزین خبر داد و تاکید کرد: هنوز تصمیمی در این 
رابطه گرفته نشده است. همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، 
طراح طرح سهمیه بندی بنزین با تشریح جزئیات این طرح گفت 
که در صورت تصویب نهایی این طرح یک لیتر بنزین به هر ایرانی 

در روز تعلق می گیرد.
از سوی دیگر احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق 
برای  خود  پیشنهاد  از   ۱۳۹۸ سال  کشور  کل  بودجه  الیحه 
اختصاص ماهانه ٢۴ لیتر بنزین به هر ایرانی دارای کد ملی در 
سال آینده خبر داد و گفت که بر اساس این طرح افراد در صورت 
عدم مصرف سهمیه سوخت، می توانند اعتبار خود را به دیگران 
واگذار کنند. همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شواری اسالمی پیشنهاد این کمیسیون را برای 
وضع عوارض بر مصرف سوخت به صورت پلکانی در بودجه سال 
آینده تشریح کرد و گفت: در این روش قیمت سوخت برای حمل 
و نقل عمومی افزایش پیدا نمی کند. بنابراین اجرای این روش اثر 

تورمی نخواهد داشت.

کارشناسان چه می گویند؟
این پیشنهادات در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح 
می شود که کارشناسان حوزه انرژی واقعی کردن نرخ بنزین و 
سهمیه بندی را بهترین تصمیم درمورد بنزین در شرایط فعلی 
کشور می دانند. در این راستا، عباس کاظمی - مدیرعامل سابق 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی - با تاکید بر اینکه 
واقعی کردن نرخ بنزین بهترین راهکار است، به ایسنا گفت: ۴۰ 
سال است گفته می شود جامعه کشش قیمت واقعی را ندارد و این 
کار انجام نشده است. درحال حاضر همه کاالها با قیمت بین المللی 

خریداری می شود. البته من هیچ نظر خاصی در این مورد ندارم.
حسن ضیاء کاشانی - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش - نیز 
با اشاره به تاریخچه کارت سوخت به ایسنا گفت: کارتی به نام 
کارت هوشمند سوخت طراحی و اجرا شد که نرم افزاری دارد که 
می تواند به عنوان کارت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد و همه 
مسائل از جمله سرقت ماشین تحت کنترل گرفته شود. قرار بود 
با این کارت هر کسی با وسیله نقلیه خودش سوخت گیری کند از 
سوی دیگر قرار شد تجهیزاتی داخل جایگاه ها نصب شود تا کارت 
سوخت با خودرو تطبیق داده شود. این کارت می توانست از قاچاق 

سوخت هم جلوگیری کند.
افزایش قیمت سوخت منطقی نیست

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش با تاکید بر این که در شرایط 
کنونی کشور افزایش قیمت سوخت منطقی نیست، اظهار کرد: 
افزایش قیمت سوخت با این قدرت خرید فعلی مردم منطقی 
نیست و بهترین راهکار عملیاتی کردن کارت هوشمند سوخت 

است.
وی با بیان این که با به کارگیری کارت هوشمند سوخت مصرف 
بنزین در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: 
کشور باید به ناچار به سمت دو نرخی شدن نرخ سوخت حرکت 
کند. البته راهکار منطقی این است که قیمت انرژی در کشور را 
با سبد انرژی منطقه تطبیق دهد. این که نرخ بنزین در ترکیه ۱۰ 
هزار تومان و در ایران ۱,۰۰۰ تومان است مهم ترین عامل قاچاق 
سوخت است و عده زیادی که در شرایط فقر به سر می برند از این 

طریق درآمدزایی می کنند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با تاکید بر این که راهکار عاقالنه این 
است که نرخ بنزین در کشور با کشورهای پیرامون مطابقت داشته 
باشد، اظهار کرد: اما نمی توان در این شرایط قیمت بنزین را از هزار 
به ۹, ۰۰۰ تومان افزایش داد. البته باید به این توجه داشت بنزین 
دونرخی تبعات و فساد دارد و در نهایت بعد از این که بنزین دو 

نرخی شد مانند نرخ ارز تک نرخی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای اسالمی در مورد 
اختصاص یک میلیون لیتر به هر ایرانی، گفت: ظاهر این طرح 
حاکی از عدالت محوری است. هر فردی سرانه تولید بنزین را 
می گیرد و افرادی که بنزین مصرف نمی کنند غرامت می پردازند. 
اما این که سازوکار این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد را متوجه 

نشدند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش ادامه داد: بهتر است به 
مردم اعالم شود نرخ واقعی بنزین لیتری ۴,۵۰۰ تومان است و 
یارانه و نرخ کنونی بنزین به افرادی که باید پرداخت شود. در این 

شرایط یک خانواده با هشت فرزند هشت سهمیه بنزین دریافت 
می کند که عاقالنه و عالمانه نیست.

ضیاء کاشانی این سوال را مطرح کرد که هدف از افزایش نرخ 
بنزین چیست و افزود: باید بررسی شود هدف افزایش درآمد برای 

دولت است یا کاهش یارانه های پرداختی.
وی در ادامه با اشاره به طرح دیگر مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر وضع عوارض پلکانی بر مصرف سوخت گفت: اجرای این طرح 
آثار تورمی روی جامعه خواهد داشت. باید به مردم توضیح دهند 

که هدف سه نرخی کردن قیمت بنزین چیست؟
سهمیه بندی، بهترین راهکار

فرید عامری - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی - نیز بر اینکه دولت باید به تدریج نه تنها نرخ بنزین بلکه 
نرخ همه فرآورده های نفتی را واقعی کند تاکید کرد و به ایسنا 
گفت: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که افزایش قیمتی 
که رخ می دهد در جامعه کنترل شود. مشکل اساسی که همواره 
در زمینه نرخ بنزین وجود داشته این بوده که زمانی که افزایش 
پیدا می کرده، بخش های دیگر با ضریبی بیش از بنزین افزایش 
قیمت می دادند. برای مثال کرایه های حمل تغییر می کند و روی 
اول که  تأثیر می گذارد. همه درمورد قسمت  بخش های دیگر 

قیمت به چه میزان افزایش یابد بحث و گفت وگو می کنند.
به گفته وی درحال حاضر بهترین راهکار سهمیه بندی و دو 
نرخی کردن نرخ سوخت است. زیرا اوالً تفاوت قیمت ها زیاد شده 
است و دوماً جامعه پذیرش افزایش قیمت کاالی دیگر را که قرار 

باشد به همه به صورت عام تحمیل شود را ندارد.

قاچاق سوخت کاهش یافت
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کاهش قاچاق سوخت در ماه های اخیر خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار علی مویدی امروز در حاشیه مراسم ترحیم مادر سردار اسکندر مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر - با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق سوخت و 

اقدامات انجام گرفته در این باره اظهار کرد: خوشبختانه در ماه های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، به طوری که نتایج این اقدامات سبب کاهش قاچاق سوخت شده است. وی درباره اقدامات انجام شده درباره برخورد با قاچاق دام و احشام نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در این زمینه نیز اقدامات قابل توجهی انجام گرفته و هماهنگی خوبی میان مرزبانی گمرک نیروی انتظامی و دیگر نیروهای مسلح، به ویژه در مرزها و مناطق مرزی وجود دارد به طوری که نسبت به دوره های گذشته شاهد هستیم که قاچاق احشام شیب آرام رو به کاهش را طی می کند. دوشنبه / ۸ بهمن ۱۳9۷ / شماره ۳4۰

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: امکان ورود شرکت ها به گفتگو با شرکت 
ملی و خرید آسانتر و حتی با قیمت پایین تر نفت موجب می شود خریداران 

وارد سازوکار بورس نشوند.
محمدصادق کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فروش نفت در اتاق 
تاریک و به روش مذاکره ای به بورس نفت لطمه می زند، افزود:  امکان ورود شرکت 
ها به گفتگو با شرکت ملی نفت و خرید آسانتر و حتی با قیمت پایین تر موجب می 
شود که خریداران وارد سازوکاری با الزام پرداخت نقدی، وجود ال سی و رقابت بر سر 

قیمت نشوند و این مساله به زیان کشور است.
وی درباره عدم استقبال از عرضه سوم نفت در بورس انرژی گفت: به نظر من دو 
دلیل می توان برای این اتفاق برشمرد. اول آنکه باید پذیرفت بورس راهکار نو و تازه 
ای است و ایرادات جزئی دارد. لذا عدم معامله در مرحله سوم به معنای بی فایده، غلط 
و اشتباه بودن طراحی آن نیست. پس باید کار جلو برود. در مصاحبه ها اعالم شده 
که بخش خارجی مایل به ورود به بورس بوده اما حساب ارزی برای این کار وجود 
نداشته است. بنابراین یا باید حساب ارزی در اختیارشان قرار داد یا خودشان شریک 

داخلی پیدا کنند که این کار زمان براست.
وی در ادامه افزود: بنابراین لفظ شکست برای این مرحله زود است. با این حال 
بایستی کماکان عرضه ادامه یابد تا گرفتاری های اجرایی آن بر طرف شود. دلیل دوم 
به ایجاد بازار موازی فروش نفت برمی گردد. فروختن نفت در اتاق تاریک و به روش 
مذاکره ای به بورس لطمه می زند. امکان ورود شرکت ها به گفتگو با شرکت ملی 
و خرید آسانتر و حتی با قیمت پایین تر منجر به این می شود که خریداران وارد 

سازوکاری با الزام پرداخت نقدی، وجود ال سی و رقابت بر سر قیمت نشوند. از این 
رو به نفع بخش خصوصی است که با البی گری و گرفتن تخفیف، نفت تحویل بگیرد 

اما این مساله به زیان کشور است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: نباید هیچ تسهیل و تخفیفی در سازوکار 
اتاق تاریک وجود داشته باشد. نکته مهم آنکه افرادی که االن مشتری هستند، به 
مذاکره، چانه  زدن، تخفیف و مهلت گرفتن عادت دارند. بنابراین این روش )اتاق 
تاریک( برایشان آسان تر است. با این حال اگر عرضۀ نفت در بورس ادامه پیدا کند، 
مشتری های خودش را پیدا می  کند و افراد جدیدی پیدا می  شوند که نمی  خواهند 
سراغ وزارت نفت بروند و از این طریق نفت را تحویل می گیرند. گلوگاه این روش هم 

عرضه مداوم است.
فروش نفت در اتاق تاریک فساد ایجاد می کند

کریمی در خصوص ایرادات فروش از راه اتاق تاریک گفت: این راهکار دو مشکل 
بزرگ ایجاد می کند. اول اینکه نفت به باالترین قیمت فروش نمی رود. زیرا طرفین 
مذاکره می کنند. عدم تقارن اطالعاتی باعث خواهد شد نفت به قیمت پایین فروخته 
شود. چون شرکت نفت هم تحت فشار است. مشکل دوم تحویل محموله بدون 
دریافت پول است. عدم گرفتن ضمانت الزم هم می تواند فساد ایجاد کند. روابط در 
این حوزه،  فردی است و فسادهایی که در نتیجه روابط فردی ممکن است ایجاد شود، 

در این حوزه هم احتمال وقوع آن هست.
وی درباره اینکه آیا اساس بورس سازوکار کارآمدی محسوب می شود یا خیر 
خاطر نشان کرد: عرضۀ نفت خام در بورس انرژی در مقام طراحی مشکلی ندارد و 

زیرساخت بورس انرژی برای این کار هم بدون مشکل است. در حال حاضر معامالتی 
با همان ابعاد در مورد نفت کوره در بورس انرژی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با این همه باید دو اتفاق رخ دهد: استمرار عرضه نفت و وجود اراده 
ای در وزارت نفت برای رفع مشکالتی که در مسیر کار پیش می آید. برای نمونه اگر 
در روند اجرا خریداری گفت قادر به پرداخت ریال نیستم، مکانیزمی طراحی شود تا 
در داخل به آن ریال داده و در خارج ارز دریافت شود تا این معامله صورت گیرد. بدون 

وجود چنین اراده ای ، کار جلو نخواهد رفت.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوبه پیشین خود در 
مورد ساز و کار تهاتر قیر در اصالحیه بودجه 9۷ را برای 
حذف  اصالحیه  این  متن  از  نگهبان  شورای  نظر  تأمین 

کردند.
به گزارش ایسنا، طرح اصالح قانون بودجه سال ۹۷ برای رفع 
ایرادات شورای نگهبان در دستور کار جلسه علنی صبح امروز 
)یکشنبه( مجلس قرار گرفت که بر این اساس نمایندگان بند یک 
ماده واحده این طرح در خصوص ساز و کار تهاتر قیر را از متن این 

اصالحیه حذف کردند.
در ادامه بند ۲ ماده واحده که در آن به دولت اجازه داده شده 
بود تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی از 
طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند نیز از متن اصالح 

بودجه ۹۷ حذف شد.
همچنین حکم بند سه ماده واحده که در آن پیش بینی شده 
بود مطالبات شرکت های تولید کننده برق از شرکت های تابعه 
وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است با رأی مجلس 

ابقاء شد.
در ادامه بند ۳ الحاقی به تبصره ۵ قانون که در آن استفاده از 
اسناد خزانه برای تملک اراضی مربوط به طرح ها و پروژه های ملی 
و استانی بالمانع عنوان شده بود برای تأمین نظر شورای نگهبان از 

اصالحیه بودجه حذف شد.
نمایندگان همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه 
پیشین خود در خصوص اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال 
راه  تکمیل  و  توسعه  و  و طرح  پیمانکاران  بدهی  تسویه  بابت 
روستایی و عشایری را برای تأمین نظر شورای نگهبان از این 

اصالحیه حذف کردند.
همچنین حکم بند ۵ ماده واحده که در آن دولت مکلف شده 
بود منابع موضوع این بند را به صورت صد در صد تخصیص داده و 

به شرکت ذیربط پرداخت کند از متن اصالحیه حذف شد.
در ادامه بند ۶ ماده واحده که در آن آمده بود بانک مرکزی 
مشمول واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به 
صورت یک دوازدهم در ماه است برای بررسی بیشتر به کمیسیون 

برنامه و بودجه ارجاع شد.
همچنین با رأی مجلس حکم جز ء الف بند ۷ که در آن پیش 
بینی شده بود مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عوارض 
به  از محل فروش فرآورده های نفتی  شهرداری ها و دهیاری ها 
نسبت پرداخت مصارف و منابع موجود بر اساس مقررات قانونی 

توزیع شود ابقاء شد.
نمایندگان همچنین جزء ب بند ۷ که در آن سازمان برنامه و 
بودجه مکلف به تأمین و واریز ۱۳ و نیم درصد حق بیمه کلیه 

رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری شده بود را برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

بند ۸ ماده واحده نیز که در آن آمده بود نظارت بر حکم اجرای 
این بند به ویژه عدم استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر 
بانکی از روش هایی که منجر به دریافت سود و یا جریمه مرکب 
از تسهیالت گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است برای 

بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
نمایندگان در ادامه بخشی از بند ط تبصره ۱۶ قانون که در 
ایران  تعاونی عشایری  اتحادیه مرکزی  بود تسهیالت  آن آمده 
در صورت بازپرداخت اصل، مشمول بخشودگی سود و جریمه 
و استفاده از مفاد این حکم می شود را جهت تأمین نظر شورای 

نگهبان از متن اصالحیه حذف کردند.
نمایندگان در ادامه جهت تأمین نظر شورای نگهبان بند ۱۰ 

ماده واحده را از متن این اصالحیه حذف کردند.
از  این طرح  بررسی  پایان  در  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
کمیسیون برنامه و بودجه خواست هر چه سریع تر نسبت به اعالم 

نظر در مورد موارد ارجاعی اقدام کند.
وی اضافه کرد: بعد از ۲۲ بهمن در مجلس وارد بررسی الیحه 
بودجه ۹۸ خواهیم شد لذا علی القاعده اصالحیه بودجه ۹۷ باید 

هفته آینده تعیین تکلیف شود.

جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام شد

حذف مصوبه تهاتر قیر از اصالحیه بودجه 98


