
اقتصاد كالن بازار كارچه خبر از اقتصاد اقتصاد   سياسي

اقتصاد پنجشنبه 14 دي 1396، 16 ربيع الثاني 1439، 4 ژانويه 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 103993 eghtesad@etemadnewspaper.ir11اقتصاد eghtesad@etemadnewspaper.irپنجشنبه 14 دي 1396، 16 ربيع الثاني 1439، 4 ژانويه 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 3993

گ�روه اقتص�ادي | چانه زني دولت و 
مجلس بر س��ر چگونگي تعيين قيمت 
بنزين و گازوييل وارد فاز جديدي شد. دولت در نظر 
دارد بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها و تبصره 18 
قانون بودج��ه 1396، به اصالح قيم��ت حامل هاي 
انرژي بپ��ردازد و از محل درآمده��اي آن طرح هاي 
ايجاد اشتغال خود را پيگيري كند. در سناريوي اول 
پيشنهاد بر آن اس��ت تا قيمت بنزين به ازاي هر ليتر 
1500 تومان شود و هر ليتر گازوييل به 400 تومان 

افزايش يابد. 
س��ازمان برنامه و بودجه اع��الم كرده ك��ه از محل 
واقعي س��ازي قيمت حامل هاي ان��رژي، حدود ١٧ 
هزار و ٤٠٠ ميلي��ارد توماني به حماي��ت از توليد و 

اشتغال اختصاص يابد. 
در س��ناريوي دوم، تثبيت قيمت حامل هاي انرژي 
در نظر گرفته شده است. به اين صورت كه عددي بر 
ميزان فعلي قيمت ها اضافه نشده و بودجه بر اساس 
بنزين يك هزار توماني و گازوييل 300 توماني بسته 
ش��ود. در اين صورت دولت قادر نخواهد بود از محل 

هدفمندي يارانه ها منابع جديدي دريافت كند. 
اما سناريوي سوم كه اين روزها بيشتر مطرح شده و 
مجلس نيز زنگ آغاز آن را به صدا درآورده بازگشت 
به سياست هاي 8 سال گذشته در دولت دهم است. 
برخي نمايندگان مجلس به دنبال دو قيمتي كردن 
بنزين هستند و پيش��نهاد داده اند تا با احياي دوباره 
كارت س��وخت، س��هميه بندي بنزين از سر گرفته 

شود. 
بع��د از مخالف��ت نماين��دگان مجل��س ب��ا افزايش 
قيمت بنزين در اليحه ارس��الي بودج��ه 97دولت، 
گمانه زني ه��ا از بازگش��ت كارت ه��اي س��وخت به 
جايگاه ه��اي بنزين خب��ر مي دهد. موضوع��ي كه با 
توجه به تجربه گذش��ته دولتم��ردان در اين رابطه 
بعيد ب��ه ذهن مي رس��يد، اما كم ك��م رنگ جدي تر 
به خود گرفت و ب��ه يكي از موضوع��ات اصلي مورد 
توجه مجلس��ي ها و البته دولت ق��رار گرفت و حاال 
عالوه ب��ر اينكه رييس مجلس پيش��نهاد بازگش��ت 
س��هميه بندي بنزين از طريق كارت هاي س��وخت 
را در جم��ع نماين��دگان مجلس عن��وان مي كند؛ با 
درخواست مسووالن ش��ركت ملي پااليش و پخش 
براي دريافت كارت هاي س��وخت گوي��ا اين موضوع 

روي ميز دولت رفته است. 
زيبا اس��ماعيلي، س��خنگوي ش��ركت ملي پااليش 
پخش فراورده ه��اي نفتي از» مال��كان خودروهاي 
فاقد كارت س��وخت خواس��ته اس��ت تا نس��بت به 
درياف��ت كارت س��وخت خود اق��دام كنن��د«. اين 

مسوول دولتي گفته است: »با توجه به قانون مصوب 
مجلس تحويل س��وخت به خودروها ب��ا ارايه كارت 
س��وخت مالكان خودرو ها الزامي ش��ده و اس��تفاده 
از كارت س��وخت جاي��گاه داران محدود ب��ه موارد 
اضطراري اس��ت. لذا به همه مالكان خودروهايي كه 
فاقد كارت سوخت هستند توصيه مي شود به منظور 
پيشگيري از مشكل دسترسي هنگام نياز به سوخت 

نسبت به اخذ كارت سوخت خود اقدام كنند.«
خرداد ماه س��ال 86 بود كه دولت نهم در راس��تاي 
اصالح ساختار اقتصادي كش��ور، براي اجراي طرح 
هدفمند ك��ردن يارانه ها توزيع كارت هاي س��وخت 
براي همه مال��كان خودروها را الزام��ي كرد و حتي 
جايگاه داران سوخت را موظف كرد تا تنها با دريافت 
كارت هوشمند سوخت خودرو، اجازه سوخت گيري 

را بدهند ت��ا گام هاي اجرايي تر براي س��هميه بندي 
سوخت اجرا شود. در نهايت بعد از گذشت يك ماه از 
سراسري شدن استفاده از كارت هاي سوخت دولت 
در راس��تاي اجراي ط��رح هدفمند ك��ردن يارانه ها 
برنامه سهميه بندي سوخت خود را اجرا كرد و براي 
هر دوره مصرف نيز از س��هيمه خودروها كاس��ت تا 
كشور به سمت انضباط بيش��تري در مصرف بنزين 

برود. 
اج��راي س��هميه بندي بنزي��ن در آن زم��ان كه با 
نام جراح��ي بزرگ اقتصاد ايران ش��ناخته مي ش��د 
در بس��تري اجرا ش��د ك��ه حداقل هم��ه بخش ها 
مواف��ق اج��راي اين ط��رح ب��راي منضبط ش��دن 
ش��رايط اقتصادي كش��ور بودند و كمتر كارشناس 
و اقتصادداني ن��گاه صرف��ا انتقادي و ن��ه حذفي به 

»اعتماد« بررسي كرد 

3 سناريوي دولت و مجلس براي اصالح قيمت بنزين 

در آخري�ن روز كاري هفت�ه دوم دي م�اه س�ال 
جاري اخب�ار اقتصادي مختلف�ي روي خروجي 
خبرگزاري ها و سايت هاي خبري قرار گرفت كه 
ش�ايد بخش قابل توجهي از آنها درباره موضوع 
زيان هاي كسب و كارهاي اينترنتي از فيلتر شدن 
ش�بكه هاي اجتماعي بود، همچني�ن خبرهاي 
اقتصادي ديگري هم با توجه به برگزاري همايش 
مسكني در خصوص انتقادات به موضوع مسكن و 

نظارت هاي مجلسي منتشر شد. 

بايد 5/3  ميليون مسكن بسازيم 
 حامد مظاهريان، معاون وزير راه 
و شهرسازي با بيان اينكه تا سال 
1405 به 9 ميليون مس��كن در 
كش��ور ني��از داريم، گف��ت: 5/3 
ميلي��ون از اين تع��داد بايد براي 
زوج هاي ج��وان توليد ش��ود و 3/8 ميلي��ون از طريق 
بازس��ازي تامين خواهد ش��د. 1/3 ميليون واحد نيز از 
خانه هاي خالي موجود به فروش مي رسد. بخش مسكن 
12 درصد اشتغال مستقيم را در بر مي گيرد و 33 درصد 
سبد هزينه خانوارها به مسكن اختصاص مي يابد. براي 
دهك هاي پايين اي��ن رقم تا 45 درصد مي رس��د. وي 
افزود: تجربه دو دهه كه احتماال تا چهار، پنج دهه ادامه 
پيدا خواهد كرد، نش��ان مي دهد دولت حدود نيم تا 2 
درصد در بخش مسكن نقش داشته كه نشان مي دهد 
نق��ش بخ��ش خصوص��ي پررن��گ  و وظيف��ه دولت 
سياستگذاري و تصميم س��ازي اس��ت. وي با اشاره به 
آخري��ن سرش��ماري س��ال 1395 گفت: طب��ق اين 
سرشماري 24 ميليون خانوار با بعد 3/3 در كشور وجود 
دارد. در حالي كه در گذش��ته خانوارهاي روستايي هر 
كدام پنج بچه داش��تند در ش��هرها نيز تقريبا همين 
وضعيت بود اما هم اكنون در شهرها بعد خانوار به 3/3 و 
در روس��تاها به 3/5 رس��يده اس��ت. يعني هر خانواده 

روستايي نيز ديگر دو تا بچه ندارد. ايسنا

تنظيم مقررات پول هاي مجازي و فين تك ها 
 سيد ابوالحسن فيروزآبادي، دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي گفت: 
در س��ال هاي آين��ده ب��ه ط��ور 
گس��ترده نظام به تنظي��م نظام 
مقررات خواهد پرداخت. اشتغال 
ب��ا  مج��ازي  فض��اي  در 
سرمايه گذاري كمتري ايجاد مي شود و به همين دليل 
مركز توجه دولت قرار گرفته است و مطالعات گسترده اي 
انجام شده تا در ساختار شوراي عالي و مركز ملي فضاي 
مجازي هم به اقتصاد ديجيتال به طور ويژه پرداخته شود. 
بانك مركزي و شركت خدمات انفورماتيك مي توانند در 
تسريع در تنظيم سياس��ت ها و مصوبات حوزه اقتصاد 
ديجيتال و جمع بندي مباحث مربوطه در كنار مركز ملي 
فضاي مجازي ق��رار گيرند. وي به ظه��ور فين تك ها و 
برخي مباح��ث جديد پول��ي و مال��ي در دنيا همچون 
پول هاي رمزي اشاره كرد و بيان داشت: مركز ملي فضاي 
مجازي و بانك مركزي مي توانند در زمينه مطالعه و رصد 
تحوالت ملي و بين المللي، نحوه تعام��ل با فين تك ها، 
سياس��تگذاري ها، مباحث حقوق��ي، بهره ب��رداري از 
فرصت هاي فضاي مجازي و پيش��برد پروژه هاي كالن 

كشور در كنار يكديگر قرار گيرند. فارس 

مجلس هيچ نظارتي بر ساخت و ساز ندارد 
 احمد خرم، رييس انجمن صنفي 
ته��ران  اس��تان  انبوه س��ازان 
خاطرنش��ان كرد: در ط��ول 40 
سال گذشته يك س��ر سوزن در 
راستاي قوانين و مقررات از سوي 
مجلس اعمال نظارت نشده اس��ت. اگر قانونگذاري در 
كنارش نظارت نباش��د قانون زير پا گذاش��ته مي شود. 
مجل��س در اجراي بع��د نظارت خ��ود باي��د از بخش 
خصوصي و دانشگاه ها استفاده كند. وي تاكيد كرد: 45 

سال پيش ميانگين عمر ساختمان ها در ايران 30 سال 
بود همچنين ميانگين عمر ساختمان ها در امريكا نيز 
همين رقم )30 سال( بود اما امروزه در ايران اين شاخص 
به 23 تا 25 س��ال كاه��ش يافته ول��ي ميانگين عمر 
ساختمان هاي امريكا به 120 سال افزايش يافته است. آيا 
فاجعه از اين بزرگ تر در تحقير منابع عمومي و ملي قابل 
تصور است اگر مقررات و قوانين س��اخت و ساز رعايت 
مي شد شاهد يك صدم تلفات در چند زلزله بزرگ كشور 
در سال هاي گذش��ته بوديم. خرم درباره وضعيت بازار 
مسكن تصريح كرد: دوماه ش��اهد افزايش 10 درصدي 
قيمت مسكن و افزايش ميزان معامالت بوديم اما باز هم 
دو ماه است كه با ركود در بازار مواجه هستيم. نقدينگي 
كشور 1400 هزار ميليارد تومان است. اين نقدينگي را تا 
زماني كه 30 هزار ميليارد تومان در بخش مسكن وارد 
نكنيم نمي توان تكان داد و اين پول راكد مانده است. اين 
فعال صنفي بخش ساخت و س��از مسكن خاطرنشان 
كرد: براي به جريان انداخت��ن اين نقدينگي دولت بايد 
تسهيالت بيش��تري با نرخ س��ود پايين به انبوه سازان 
پرداخت كند. در حال حاضر نرخ وام مسكن و ساخت و 
ساز در دنيا فقط كمتر از س��ه درصد براي ساخت و دو 

درصد براي خريد است. مهر 

صعود قيمت سكه به باالي 1/5 ميليون تومان
 در بازار آزاد تهران، ن��رخ انواع ارز 
افزايش يافت و سكه طرح جديد 
هم دوباره 23 ه��زار و 500 تومان 
افزايش يافت.  در جريان معامالت 
روز گذش��ته بازار آزاد س��كه و ارز 
تهران، قيمت انواع سكه با افزايش 
10 تا 23 هزار و 500 توماني مواجه شد.  بر اين اساس هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 23 هزار و 500 
تومان افزايش به يك ميليون و 532 ه��زار و 270 تومان 
رسيد؛ ضمن اينكه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم هم با 18 هزار تومان افزايش به يك ميليون و 476 
هزار و 224 تومان معامله شد. نيم سكه با افزايش 18 هزار 
توماني 750 هزار و 622 تومان، ربع س��كه با افزايش 10 
هزار توماني 443 هزار و 367 تومان و س��كه يك گرمي 
281 هزار و 233 تومان بود.  هر اون��س طال در بازارهاي 
جهاني 1315 دالر و 3 س��نت و هر گ��رم طالي 18 عيار 
140 هزار و 46 تومان بود. تا پايان روز گذشته قيمت هر 
دالر امريكا 4343 تومان، يورو 5500 تومان، پوند 5950 
تومان، درهم ام��ارات 1190 تومان و لي��ر تركيه 1200 

تومان بوده است. مهر

تثبيت ۲ تا 5 ساله تعرفه واردات
وزير صنع��ت گفت: پيش��نهاد 
داديم وضع تعرفه يا همان س��ود 
بازرگان��ي به مدت پنج س��ال يا 
حداقل دو سال از ثبات برخوردار 
باش��د. محمد ش��ريعتمداري با 
اش��اره به اينكه بخش خصوصي از نبود ثبات در وضع 
تعرفه ها گله مند اس��ت گفت: معتقدي��م بايد در وضع 
مق��ررات از ثبات برخ��وردار باش��يم ضم��ن اينكه از 
پيش آگهي مق��ررات و وضع همه مق��ررات نظر بخش 
خصوصي را جويا شويم. اگر برخي وقت ها حوادثي اتفاق 
مي افتد كه خوش��ايند بخ��ش خصوصي نيس��ت به 
مصالح��ي برمي گردد ك��ه دولت برخ��ي مواقع پيش 
مي گيرد و نمونه آن حمايت از توليد داخلي و صادرات با 
وضع مقررات جديد است. وي گفت: البته علت اين امر 
هم مديريت منابع ارزي كش��ور ب��ود و وزارت صنعت 
مكلف ش��ده بود كه پيش��نهادهايي را ارايه كند كه در 
كوتاه مدت منجر به تصميم گيري براي تعرفه واردات بود 
اما در بلندمدت همان روال طبيعي براي سود بازرگاني 
مدنظر است كه هرچه اين رويه ثابت بماند به نفع توليد و 
صادرات است. وي گفت: پيشنهاد ما اين است كه اتاق 
بازرگاني در جلس��ات وضع تعرفه ها و كاهش تعرفه ها 
درباره مواد اوليه واس��طه اي و مواد مورد نياز براي توليد 

حضور داشته باشد كه اين به نفع توليد است. اتاق ايران

معاون امور اقتصادي وزي��ر اقتصاد گفت: پيش بيني 
مي ش��ود با اصالح قيمت بنزين و گازوييل در بودجه 
سال آينده، نرخ تورم ناشي از آن حداكثر بين 1/5 تا 

2 درصد باشد. 
»سيدحسين ميرشجاعيان« درباره اينكه پيش بيني 
دولت از تورم ناشي از اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
در بودجه سال آينده چيست، اظهار داشت: ابتدا بايد 

ببينيم چه سناريويي در مجلس به تصويب مي رسد. 
وي تصريح كرد: برخالف آنچه برخ��ي اقتصاددانان 
مطرح مي كنند و مشخص نيس��ت كه با چه روشي 
به نرخ هاي هش��ت درصدي تورم رسيده اند، تحليل 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه بر اين اس��ت كه حداكثر افزايش نرخ 

تورم بين 1/5 تا 2 درصد خواهد بود. 
معاون امور اقتص��ادي وزير امور اقتص��ادي و دارايي 
تاكيد ك��رد: بر مبناي ن��رخ بنزي��ن 1500 توماني و 
گازوييل 400 توماني، پيش بيني وزارت اقتصاد بروز 
تورم حداكثر 1/5 درصدي در اقتصاد ايران اس��ت اما 
بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودج��ه اين نرخ را 

حداكثر 2 درصد برآورد كرده اند. 
ميرش��جاعيان كه با ايرنا گفت وگو كرده افزود: اين 
ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه افزايش نرخ دو حامل 
انرژي يعني بنزين و گازوييل م��وج تورم به همراه 
نخواهد داش��ت. عل��ي الريجان��ي، رييس مجلس 
شوراي اس��المي به تازگي در نشس��ت كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 97؛ با تاكيد بر ضرورت 
اتخ��اذ قيمتي متع��ارف ب��راي بنزين و س��وخت 
گفت كه براي نرخ بنزين و س��وخت حتما شرايط 
مردم در نظر گرفته ش��ود. بيان اي��ن اظهارات در 
حالي صورت مي گيرد كه هنوز مش��خص نيس��ت 
نمايندگان ملت چ��ه تصميم��ي در اين خصوص 

اتخاذ خواهند كرد. 

كنترل تورم با ابزارهاي پولي و مالي
معاون وزير اقتص��اد تاكيد ك��رد: اي��ن وضعيت در 
ش��رايطي رخ مي دهد كه دولت از ابزاره��اي پولي و 
مالي خود براي كنترل شاخص هاي اقتصادي استفاده 
نكند. ميرشجاعيان افزود: براي نمونه در سال 93 در 
حالي كه نرخ تورم 30 درصد بود، قيمت بنزين از 300 
تومان به هزار تومان افزايش يافت اما نرخ تورم به 10 
درصد رس��يد يعني دولت با ابزاره��اي پولي نه تنها 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي را بهبود بخشيد بلكه 

قيمت بنزين نيز تعديل شد. 
وي با تاكيد بر اينكه با كمك ابزارهاي پولي مي توان 
تورم را از بازار خارج كرد، گفت: افزايش قيمت بنزين 
و گازوييل شايد سطح عمومي قيمت ها را تغيير دهد 
اما اينطور نيس��ت كه واگرا و غيرقابل كنترل باشد و 
مي توان با ابزارهاي ديگر اثر آن از اقتصاد را خارج كرد. 
معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: تجربه س��ال هاي قبل 
نشان مي دهد كه مي توان طي هفت يا هشت ماه اثر 

اين تورم را از بين برد و به يك نقطه تعادل رسيد. 
ميرش��جاعيان گف��ت: بروز تورم افس��ار گس��يخته 
در ش��رايطي اس��ت كه دولت منفعل عم��ل كند در 
صورتي كه برنامه دولت تدبير و اميد چنين نيست و 
با سياست هاي پولي و مالي، اقتصاد را كنترل مي كند. 

وي افزود: نگاهي به اليحه بودجه س��ال آينده نشان 
مي دهد كه در همين اليحه دولت س��عي كرده است 
جل��وي افزايش هزينه ه��اي خود را بگي��رد كه قدم 
مثبتي براي كنترل تورم به ش��مار مي رود و بنابراين 
من به عنوان يك كارش��ناس اقتص��ادي اصال نگران 
نيس��تم كه افزاي��ش ن��رخ حامل هاي ان��رژي، تورم 

لجام گسيخته ايجاد كند. 
ميرش��جاعيان تاكيد كرد: با نرخ پيشنهادي بنزين 
1500 توماني و گازوييل 400 توماني هرگز تورم باال 

در اقتصاد ايران رخ نمي دهد. 

قدرت خريد

رييس س��ازمان برنامه و بودجه وعده داده است بودجه 
س��ال آينده قدرت خريد م��ردم را حف��ظ خواهد كرد. 
پيش از آنكه ب��ه برنامه دولت براي حف��ظ قدرت خريد 
برسيم الزم اس��ت توجه كنيم اگر در حال حاضر قدرت 
خريد مردم باال بود حفظ آن معناي روش��ني داشت اما 
در ش��رايط فعلي، حفظ قدرت خري��د به معني تثبيت 
شرايط موجود براي اقشار مزدبگير است. بررسي ضريب 
جيني در س��ال هاي اخي��ر نش��ان دهنده توزيع ثروت 
اس��ت. بر اس��اس گزارش »مباني اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي و برنامه ساالنه دس��تگاه هاي اجرايي بودجه 
سال 1397 كل كشور« ضريب جيني در كل جامعه از 
رقم 0/38 در سال 1393 به رقم 0/389 در سال 1394 
افزايش يافت و مجددا به 0/390 در س��ال 1395 رسيد 
كه نشانه تشديد توزيع درآمد در اين دوره است. نسبت 
هزينه دهك باال )ثروتمندترين( به هزينه دهك پايين 
)فقيرترين( ني��ز در كل جامعه ايران از رق��م 12/33 در 
س��ال 1393 به 12/65 براب��ر در س��ال 1394 و پس از 
آن ب��ه 12/99 برابر افزايش يافته اس��ت. ع��الوه  بر اين 
گزارش، مسعود نيلي،  دس��تيار ارشد رييس جمهور در 
امور اقتصادي به تازگي در ي��ك برنامه تلويزيوني اعالم 
كرد كه »ص��دك اول جامعه در مقايس��ه با صدك آخر 
درآمدي نس��بت يك به 86 دارد كه عدد غيرقابل قبول 
اس��ت.«به گفته نوبخت، دولت در مرحله اول با افزايش 
قيمت ها برخورد مي كند و مقدار ديگر را با تنظيم حقوق 
و اضافه كردن بر آن جبران خواهد كرد. ش��يوه افزايش 
حقوق كاركنان دولت، آنچنان كه رييس سازمان برنامه 
و بودجه مي گويد افزايش حقوق ها بر اس��اس نرخ تورم 
اس��ت. آنچنان كه پيداس��ت اين رويه براي تعيين مزد 
كارگران در شوراي عالي نيز تكرار خواهد شد. نمايندگان 
دولت كه پس از تغييرات در تركيب اين شوراي سه جانبه 
در دولت احمدي ن��ژاد، در مذاكرات مزدي، دس��ت باال 
را دارن��د حتي بدون حض��ور نماين��دگان كارگران نيز 
مي توانند پيش��نهاد افزايش 10 درصدي حداقل مزد را 
تصويب كنند. دولت با اين ميزان افزايش حقوق كاركنان 
دولت و كارگران در سال آينده، خيال دارد قدرت خريد 

مردم را حفظ كند. 
معيار قابل كنترل

معيار قرار دادن ن��رخ تورم براي افزاي��ش حقوق، مورد 
قبول نماين��دگان صنفي مزدبگيران نيس��ت. افزايش 
مزد متناس��ب با ن��رخ ت��ورم زماني مي توانس��ت مورد 
قبول قرار گيرد كه در سال هاي گذشته نيز اين تناسب 
برقرار مي شد اما با محاس��به فاصله مزد از تورم طي 36 
سال گذش��ته، يعني از زمان آغاز تثبيت مزدها با وجود 
افزايش تورم در دوران جنگ، امس��ال فاصله مزد و تورم 
به 31 درصد رسيده اس��ت. اين رقم به معناي آن است 

كه كارگران در سال 96 بر اساس تورم تنها 70 درصد از 
مزد واقعي ش��ان را دريافت كرده اند. اين فاصله در حالي 
اس��ت كه درباره صحت نرخ تورم و ش��يوه محاسبه آن 
توسط دولت ترديدهايي جدي وجود دارد. فعاالن حقوق 
صنفي مزدبگيران معتقدند دولت با تغيير »سال پايه« از 
90 به 95 باعث كاهش نمايش��ي دو تا سه درصدي نرخ 
تورم در سال 96 ش��ده است. در اين ش��رايط نرخ تورم 
نمي تواند مبناي درستي براي تعيين مزد باشد، اما با اين 

معيار هم مزد امسال 30 درصد كمتر از نرخ تورم است. 
معيار   معنادار

براي واقعي س��ازي مزده��ا احتياج به معياري اس��ت 
كه دولت با تغيير فرمول نتوان��د آن را كنترل كند. اين 
معيار در تبصره دوم ماده 41 قانون كار پيش بيني شده 
اس��ت اما س��ه دهه پس از تصويب قانون كار هيچگاه 
مورد توجه قرار نگرفته است. امسال اگر سياستگذاران 
اقتصادي متوج��ه كاهش قدرت خريد كارگران ش��ده 
باشند، ناچار هس��تند از اين معيار قانوني براي تعيين 
مزدها استفاده كنند. تفاوت س��بد معيشت با تورم اين 
است كه نوسانات نرخ اين سبد تنها يكي از مالك هاي 
تعيين تورم اس��ت، حال آنكه با عميق تر ش��دن فاصله 
مزد و معيش��ت، تغييرات اين سبد تاثيرات بيشتري بر 
هزينه هاي زندگي مزدبگي��ران مي گ��ذارد. نرخ تورم 
با محاس��به يازده گروه كااليي محاس��به مي شود كه 
با كاهش ش��ديد قدرت خريد كارگران، بسياري از اين 
كاالها از س��بد خريد خانواده هاي س��طوح نزديك به 
حداقل مزد حذف ش��ده اس��ت. اولويت اين گروه هاي 
درآمدي در شرايط اقتصادي فعلي، تامين نيازهاي اوليه 
زندگي به ويژه خوراك اس��ت. با نگاهي به تورم ساالنه 
كاالهاي خوراكي و مقايسه آن با نرخ تورم رسمي معني 
اين اختالف مشخص مي ش��ود. در حالي كه تورم 9 ماه 
سپري شده از امسال 9/8 درصد است، بر اساس گزارش 
بانك مركزي در يك س��ال منتهي به اولين هفته دي 
ماه، نرخ تخم م��رغ 77/9 درصد، برنج 2/3 درصد، ميوه 
32/1 درصد، سبزي تازه 44/3 درصد، گوشت قرمز 9/4 
درصد، گوشت مرغ 7/7 درصد و چاي 19/5 درصد رشد 

كرده است. 
پيشنهاد واقعي س��ازي مزد بر اساس سبد معيشت )در 
س��ال 96 حدود 3 ميليون تومان( براي اولين بار نيست 
كه مطرح مي ش��ود ام��ا در مقابل اقتصاددان��ان دولتي 
همواره نسبت به افزايش مزد هشدار داده اند و آن را عامل 
افزايش تورم معرفي كرده اند. اي��ن نگراني در طول اين 
سال ها، مزد نيروي كار ايران را به پنج درصد قيمت تمام 
شده كاال و خدمات رس��انده، حال آنكه ميانگين قيمت 
نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته 15 درصد از قيمت 

تمام شده كاال و خدمات است. 

مسكن

مهر| طرح جديد حساب س��پرده سرمايه گذاري 
خاص گواهي سپرده مسكن به زودي آغاز مي شود. 
با اين اقدام، انحصار بانك مس��كن در فروش اوراق 
حق تقدم مسكن از بين رفته و پيش بيني مي شود 
قيمت اين اوراق كاه��ش يابد. اي��ن اوراق با مجوز 
بانك مركزي و س��ازمان بورس، توس��ط بانك ملي 
ايران به عنوان بانك عامل به زودي در ش��عب اين 

بانك عرضه خواهد شد. 
بر اين اساس شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده 
سرمايه گذاري خاص گواهي مسكن همانند شرايط 
عمومي افتتاح حساب هاي س��پرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت ع��ادي ب��وده و ميزان حداق��ل مانده و 
تس��هيالت اختصاصي در قالب سه طرح قابل انجام 

است. 
ب��ر اي��ن اس��اس مش��تري مي توان��د بر اس��اس 
ش��رايط خود يكي از طرح ها را انتخ��اب و اقدام به 
س��پرده گذاري كند. در ط��رح اول حداق��ل مانده 
تعيين شده براي افتتاح حساب 16 ميليون تومان 
بوده كه حداقل مدت س��پرده س��رمايه گذاري يك 
ماه و نرخ سود متعلقه به س��پرده 10 درصد خواهد 
بود. در اين ط��رح همچنين مبلغ حداقل س��پرده 
براي تخصيص يك س��هم اوراق به نحوي است كه 
به ازاي ه��ر 182 ميليون ريال يك س��هم اوراق به 

صورت ماهانه تعلق مي گيرد. 
در طرح ش��ماره دو حداقل مانده تعيين شده براي 
افتتاح حس��اب 16 ميليون توم��ان و حداقل مدت 
س��پرده س��رمايه گذاري 3 ماه خواهد بود. در اين 
طرح نرخ سود متعلقه به س��پرده 12 درصد و مبلغ 
حداقل س��پرده ب��راي تخصيص يك س��هم اوراق، 
به نحوي اس��ت كه به ازاي ه��ر 22 ميليون و 300 
هزار تومان يك س��هم اوراق به صورت ماهانه تعلق 
مي گي��رد.  در اين ميان م��الك تخصيص هر برگ 

اوراق، ماندگاري ميانگي��ن ماهانه بر مبناي حداقل 
مانده در هر روز است؛ به ش��رط آنكه مانده حساب 
مش��تري در هيچ روزي كمتر از مبل��غ 16 ميليون 

تومان نباشد. 
در اين طرح ب��ه ازاي هر 22 ميلي��ون و 300 هزار 
توم��ان در ميانگين مذك��ور براي اولين ب��ار پس از 
سه ماه و پس از آن به ش��رط حفظ شرايط يادشده، 
ماهانه يك برگ اوراق گواهي حق تقدم از تاريخ 15 

هر ماه تعلق خواهد گرفت. 
سود س��پرده اين طرح به صورت ماهانه 10 درصد 
به حساب مش��تريان واريز خواهد ش��د و دو درصد 
الباقي در مقاطع سه ماهه به ش��رط آنكه كمترين 
مانده روزانه مشتري در طول سه ماه پايين تر از 22 
ميليون و 300 هزار تومان نشود، واريز خواهد شد. 

البته در صورتي كه مش��تري قبل از سررس��يد سه 
ماهه اقدام به برداشت تمام يا بخشي از سپرده خود 
كند، نرخ سود متعلقه مشابه سپرده سرمايه گذاري 
عادي 10 درصد محاس��به خواهد ش��د و اگر مانده 
مش��تري در طول دوره ب��ه كمت��ر از حداقل مانده 
اعالم ش��ده برس��د، تخصيص اوراق متوقف شده و 
پس از افزايش مانده حساب به حداقل تعيين شده 
و حفظ مانده در مدت زمان تعيين ش��ده تخصيص 

اوراق مجددا آغاز خواهد شد. 
در طرح شماره س��ه حداقل مبلغ س��پرده گذاري 
5 ه��زار تومان و نرخ س��ود متعلقه به س��پرده هاي 
اين طرح 10 درصد اس��ت؛ اما تعهد بانك در قبال 
س��پرده گذاري صرفا محدود به پرداخت سود است 
و تخصيص اوراق بر اس��اس اولويت بندي امتيازها 
مطابق جدول ذيل و بر اس��اس منابع هر ش��عبه به 
صورت مجزا و طبق سياس��ت هاي اعتباري ساالنه 
بانك تعيين و به تعدادي از مش��تريان تعلق خواهد 

گرفت. 

گروه اقتص�ادي| س��خنگوي س��تاد بودجه 97 
روزگذشته از بس��ته پيش��نهادي دولت براي ايجاد 
بيش از يك ميليون شغل در كشور رونمايي كرد و به 
تشريح نقش اليحه بودجه 97 براي اجراي اين بسته 

پرداخت. 
آنگونه كه امير باقري روز گذشته در نخستين نشست 
خبري خود خبر داده ميزان عرضه جديد نيروي كار 
در تابس��تان امسال نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
 614 ه��زار نفر ب��ود در حالي كه در اي��ن مدت براي 

795 هزار نفر شغل ايجاد شده است. 
سخنگوي ستاد بودجه 97 گفت: تاكنون تبصره هاي 
4، 5، 14 و 18 ك��ه به ترتي��ب به اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي، انتش��ار اوراق به ب��ازار بدهي، 
هدفمندي يارانه ها و اشتغال مي پردازد در كميسيون 

تلفيق مورد بررسي قرار نگرفته اند. 
باقري افزود: دغدغه اصلي در تبص��ره ١٨ مربوط به 
توليد اشتغال اس��ت و در حال حاضر 3 ميليون بيكار 
در كشور وجود دارد. ساالنه 840 هزار نفر از دانشگاه ها 
 فارغ التحصيل مي ش��وند ك��ه از اين مي��زان 600 تا 

700 هزار نفر وارد بازار كار خواهند شد. 
باقري با اش��اره به ن��رخ 11/7 درصدي بي��كاران در 
تابس��تان امس��ال گفت: ميزان عرضه جديد نيروي 
كار در تابس��تان امسال نس��بت به دوره مشابه سال 
 قبل 614 هزار نفر بود در حالي كه در اين مدت براي 

795 هزار نفر شغل ايجاد شده است. 
وي اظهار داش��ت: بنابراين 181 هزار نفر از جمعيت 
بيكار كم شده و نرخ بيكاري يك واحد درصد كاهش 

داشته است. 
سخنگوي ستاد بودجه 97 با اشاره به اينكه در تبصره 
١٨ اليحه بودج��ه ١٣٩٧، منابع ح��دود ١٧ هزار و 
٤٠٠ ميليارد توماني براي حمايت از توليد و اشتغال 
پيش بيني ش��ده، افزود: پيش بيني شده اين منابع از 
محل افزايش قيمت حامل ها يا منابع عمومي استفاده 
ش��ود. وي ادام��ه داد: برنامه ما ايجاد ي��ك ميليون و 
٣٣ هزار شغل اس��ت كه بايد براي آن حدود ٧٥ هزار 

ميليارد تومان هزينه شود. 
سخنگوي ستاد بودجه توضيح داد: 174 هزار ميليارد 
ريال از محل افزاي��ش قيمت حامل هاي انرژي صرف 
اعطاي يارانه س��ود تس��هيالت و كمك ه��اي فني و 
اعتب��اري، 150 هزار ميليارد ري��ال از محل صندوق 
توس��عه ملي، 350 هزار ميليارد ريال از منابع شبكه 
بانكي به منظور اعطاي تس��هيالت، 60 هزار ميليارد 
ريال از مانده اعتبارات قانون حمايت از توسعه تامين 

مي شود. 
باقري ي��ادآوري ك��رد: طرح اش��تغال دول��ت ارايه 
تس��هيالت نيس��ت و در نظر داريم 221 هزار نفر در 
سياست بازار كار با طرح كارورزي دانشگاهي مشغول 
ش��وند و اميدواريم كه 70 هزار نفر از آنها جذب بازار 

كار شوند. 
وي با بيان اينكه در بودجه 97 در نظر داريم در حوزه 
كشاورزي، مسكن و حمل و نقل شهري اشتغال ايجاد 
كنيم، گفت كه در بخش كش��اورزي 67 ه��زار نفر، 
در بخش مس��كن 300 هزار نفر، بخش حمل و نقل 

شهري 22 هزار و 400 نفر مشغول فعاليت شوند. 
باقري در رابطه با ايجاد اش��تغال در بخش مس��كن 
هم اظهار داشت: براس��اس پيش بيني ها مقرر شده 
طرح نوسازي يكصد هزار مس��كن در بافت فرسوده 
داشته باشيم كه در اين بخش 240 هزار نفر مشغول 

مي شوند. 
وي در رابطه با مناب��ع مورد نياز بخش مس��كن نيز 
گفت: 6 هزار و 800 ميليارد توم��ان براي اين بخش 
پيش بيني مي ش��ود تا از محل وجوه اداره شده سهم 
بانك ها، وديعه مسكن دولت، صندوق توسعه ملي و 

ساير بخش ها تامين شود. 
س��خنگوي بودج��ه در ادامه به نوس��ازي ن��اوگان 
درون شهري و برون شهري براي ايجاد اشتغال اشاره 
كرد و افزود: براي سال آينده 15 هزار تاكسي، 2 هزار 
اتوبوس، 2 هزار ون و كاميون��ت، 20 هزار وانت و هزار 
واگن مترو اضافه مي شود كه براي 22 هزار و 400 نفر 

نيز شغل به همراه خواهد داشت. 
او با بيان اينكه رويكرد دولت و مجلس رويكرد تعاملي 
است، گفت: تمامي برنامه هاي اشتغال تبصره 18 در 
تعامل با مجلس خواهد بود و همچنين فضاي نظارتي 

در بودجه 97 بهتر از سال هاي قبل است. 
باقري در رابطه با افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي و 
مخالفت بخش توليد، گفت: اصالح قيمت حامل هاي 
انرژي بسته به توافق مجلس و دولت و شرايط كشور 

خواهد داشت. 
وي با بيان اينكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در 
حوزه بخش توليد مطرح نيست، اظهار داشت: اصالح 
قيمت هاي انرژي در حوزه توليد اثر قابل توجهي ندارد 
البته سرريز اصالح حامل هاي انرژي وارد بخش توليد 

مي شود. 
س��خنگوي س��تاد بودجه 97 تاكيد كرد: در نهايت 
اصالح قيمت هاي انرژي به تعام��ل دولت و مجلس 
مربوط مي ش��ود و آنچه در حال حاض��ر در مجلس 

شاهد هستيم فضاي ثبات ساز است. 
باق��ري در ادام��ه به مباح��ث مطرح ش��ده در مورد 
سهميه بندي بنزين اشاره و يادآور شد: در حال حاضر 
بحث 2 نرخي و تك نرخي ب��ودن بنزين در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح است كه هر كدام مزايا و معايب 

خاص خود را دارد. 
وي توضيح داد: بنزي��ن 2 نرخي ع��الوه بر مزيت ها 
موجب ايجاد فساد مي شود و در بنزين تك نرخي نيز 
بحث هاي ديگري مطرح است اما هنوز در رابطه با اين 

موضوع جمع بندي نهايي حاصل نشده است. 

بودجه 97 چگونه يك ميليون شغل ايجاد مي كند؟

رونمايي از بسته دولت براي ايجاد اشتغال
معاون وزير اقتصاد: از نياز مسكني تا پيشنهاد ثبات تعرفه 

 اثر ۲ درصدي نرخ تورم 
با اصالح قيمت بنزين و گازوييل 

اين طرح داش��ت. در آن زمان دول��ت منابع حاصل 
از اجراي اين ط��رح را در قالب يارانه هاي س��وخت 
در حس��اب دهك هاي مختلف مردم با ن��ام »يارانه 
س��وخت« ريخت تا از مي��زان نارضايت��ي حاصل از 

اجراي اين طرح بكاهد. 
تا خردادماه س��ال 94 طرح س��همينه بندي سوخت 
با همه ايرادات و انتقادات وارده اجرا ش��د و دولت هر 
س��ال با مجوز مجلسي ها قيمت س��وخت را افزايش 
داد تا ش��ايد اصالح س��اختار اقتصادي ك��ه مدنظر 
دولتمردان بود به واقعيت نزديك شود اما به يك باره 
در س��وم خرداد م��اه همان س��ال، دول��ت يازدهم 
تصميم گرفت ت��ا بنزين را تك نرخي كن��د و به اين 
ترتيب ديگر كارت هاي س��وختي كه تجربه 8 ساله 
آن وجود داش��ت رس��ما از گردونه كارب��ردي بودن 
خارج ش��دند، به اين ترتيب س��هميه بندي سوخت 
هم رنگ باخت. از آن روزها تاكنون خودروس��واران 
بدون استفاده از كارت هاي س��وخت كه روزي براي 
دريافت آنها مبالغي را به حساب دولت ريخته بودند، 
به راحت��ي از جايگاه ه��ا بنزين درياف��ت مي كردند. 
البته ماجراي كارت هاي س��وخت در س��ال 95 هم 
غائل��ه اي جدي��د را ايجاد ك��رد و زماني ك��ه برخي 
جاي��گاه داران از برنام��ه دول��ت براي جم��ع آوري 
كارت هاي س��وخت خبر دادند موجب شد تا برخي 
دولتم��ردان نفت��ي ب��ا تكذيب اي��ن خب��ر از مردم 
بخواهند تا كارت هاي س��وخت خ��ود را نگه دارند، 
گوي��ا در آن زم��ان نمايندگاني ك��ه مخالف حذف 
كارت هاي س��وخت بودند پيش بيني مي كردند كه 
روزي كارت هاي س��وخت مجددا از صحن س��بز به 

جايگاه هاي سوخت بازمي گردند. 
 هر چندكه به نظر نمي رس��يد با تجريه 8 ساله تلخ و 
شيرين اجراي سهميه بندي سوخت، دولت بخواهد 
يك ب��ار ديگرخود را در ش��رايط تكرار ي��ك تجربه 
بگذارد اما با زمزمه هاي ديروز مس��ووالن پااليش و 
پخش، بايد منتظر بمانيم تا م��ردان نفتي وزارتخانه 
بار ديگر برنامه اي مدون براي سهميه بندي سوخت 
ارايه كنند. البته ب��دون تصميم ب��ه افزايش قيمت 

بنزين. 

مجلسي ها مخالف افزايش قيمت
اما مدافع سهميه بندي 

در روزه��اي گذش��ته مجلس��ي ها ب��ه صراح��ت 
مخالفت شان با افزايش قيمت بنزين را اعالم كردند 
و حتي كميس��يون ان��رژي و بعد از آن كميس��يون 
تلفيق هم با افزايش قيم��ت بنزين مخالفت كردند و 
حتي اقدام به حذف تبصره ارايه ش��ده در بودجه 97 
كردند تا دولت را متقاعد به ع��دم افزايش قيمت ها 

كنند. 
به گونه اي ك��ه محمد رض��ا پورابراهيم��ي، رييس 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س، درب��اره تصمي��م 
احتمالي مجلس درباره قيم��ت حامل هاي انرژي به 
ويژه بنزين براي سال آينده، گفت: »براي جلوگيري 
از تزريق ش��وك اقتصادي به احتم��ال زياد، مجلس 
ش��وراي اس��المي قيمت حامل هاي ان��رژي را براي 
س��ال 97 در س��طح قيمت امس��ال تثبيت خواهد 

كرد.«
وي مي گوي��د: »درب��اره نح��وه تامين مناب��ع مالي 
جايگزين ب��راي اش��تغالزايي در ص��ورت مخالفت 
مجلس با تبصره 18 اليحه بودج��ه )افزايش قيمت 
بنزين و گازوييل( دو نكته وجود دارد؛ نكته نخس��ت 
اينكه آث��ار و پيامدهاي افزايش قيم��ت حامل هاي 
انرژي در اقتصاد كش��ور چيس��ت و نكته بعد اينكه 
در ص��ورت افزايش قيم��ت حامل هاي ان��رژي چه 

  زيبا اسماعيلي، سخنگوي ش�ركت ملي پااليش پخش فرآورده هاي نفتي: » مالكان خودروهاي فاقد 
كارت سوخت نسبت به دريافت كارت سوخت خود اقدام كنند«.

 محمد رض�ا پورابراهيم�ي،  رييس كميس�يون اقتصادي مجلس: »ب�راي جلوگيري از تزريق ش�وك 
اقتصادي به احتمال زياد، مجلس شوراي اسالمي قيمت حامل هاي انرژي را براي سال ۹۷ در سطح قيمت 

امسال تثبيت خواهد كرد.«
  امير باقري، سخنگوي س�تاد بودجه: »درخصوص بنزين دونرخي منتظر نظر مجلس هستيم. بنزين 
تك نرخي مزايايي همچون ش�فافيت را دارد اما با چالش هايي نيز مواجه است، از سويي ديگر بر اساس 
برخي گزارش ها بنزين دونرخي مي تواند با فساد همراه باش�د البته در خصوص بنزين هنوز جمع بندي 

نهايي در مجلس انجام نشده و بايد منتظر نظر كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس بود.«

سه نگاه  درباره قيمت بنزين

»آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان«
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از تامين كننده واجد شرايط خريداري 

و تامين نمايد.
1( موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر كار:

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند ) سهامي عام(

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

نوبت دوم
شماره مجوز: 13۹6-4586

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد مجموع مبلغ پيشنهادي )در صورت برنده شدن در مناقصه(.
5- داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاء جامعه حسابداران رسمي، مطابق با ماده 2 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرائي و تقويت حسابرسي، جهت مناقصه مذكور الزامي مي باشد.

6- ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.
3( مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )سه روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت پنج روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت 
در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013-086، فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفًا بر روي لوح فشرده 

)CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنًا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرمها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- 
كيلومتر 20 جاده بروجرد – سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 121- كدپستي 41111-38671- تلفن: 33492976-086 مي باشد. 
بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنًا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده 

حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت يك ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست دو برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفًا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد 

مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از منابعي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
 WWW.IKORC.IR  :آدرس اينترنتي

برآورد هزينه انجام مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
موضوع مناقصه )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه )ريال(

1RND-9518081-MB
3323.405.343.۷441.1۷0.26۷.188 قلمپمپ و قطعات يدكي جهت تزريق سودتجديد   مناقصه

مركز آموزشي و رفاهي فرهنگيان دهكده ساحلي بندر انزلي در نظر دارد پروژه با مشخصات به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكاران 
واجد شرايط و رتبه بندي شده كه داراي گواهينامه تش�خيص صالحيت معتبر و ظرفيت كاري آزاد مي باش�ند واگذار نمايد. )در ضمن هزينه آگهي بعهده برنده 

مناقصه مي باشد.(

1- جهت دريافت اسناد: همراه داشتن معرفي نامه ممهور به مهر شركت و تصوير گواهي نامه تشخيص صالحيت معتبر الزم است.
2- نوع تضمين شركت در مناقصه مي بايد:

الف: ضمانتنامه بانكي
ب: ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ج: وجه نقد به شماره حساب 41501۷۷۷23008 بانك ملي شعبه دهكده ساحلي بندر انزلي بنام مجتمع رفاهي فرهنگيان دهكده ساحلي بندر انزلي
3- محل دريافت اسناد: مركز مجتمع رفاهي فرهنگيان دهكده ساحلي بندر انزلي

4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ 400.000 ريال به شماره حساب 41501۷۷۷23008 بانك ملي شعبه دهكده ساحلي بندر انزلي بنام مجتمع رفاهي فرهنگيان دهكده 
ساحلي بندر انزلي

5- محل تسليم اسناد: مركز مجتمع رفاهي فرهنگيان دهكده ساحلي بندر انزلي
6- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاريخ ۹6/10/16 الي ۹6/10/1۹

۷- تاريخ تحويل اسناد: تاريخ ۹6/11/1 تا ساعت 12
8- بازگشايي پاكتهاي مناقصه: تاريخ ۹6/11/2 ساعت ۹ صبح

نوبت اول: ۹6/10/11 و نوبت دوم: ۹6/10/14

آگهي دعوت به مناقصه عمومي 
)يك مرحله اي(

مدت پيمان شهرستاننام پروژهرديف
)ماه(

مبلغ برآورد )به 
ريال(

مبلغ تضمين شركت 
منبع تأمين اعتباردر مناقصه )به ريال(

احداث سالن آموزشي 1
درآمد عمومي مجتمع رفاهي 8۷.313.164.1003۷0.000.000 ماهبندر انزليدهكده ساحلي

فرهنگيان دهكده ساحلي بندر انزلي

نوبت  دوم 

تضميني مبني بر تزريق منابع حاصل از اين افزايش 
قيمت براي اشتغال وجود دارد؟«

وي مي افزاي��د: » تجربه س��ال هاي گذش��ته بعد از 
اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها نش��ان مي دهد، 
با وجود اينك��ه يكي از اه��داف اجراي اي��ن قانون، 
حماي��ت از توليد و اش��تغال بود ام��ا افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي منجر به افزايش بهاي تمام ش��ده 
توليد در واحدهاي صنعتي به وي��ژه صنايع انرژي بر 
ش��د. قيمت تمام ش��ده توليد در حالي از س��ال 89 
همزم��ان با اج��راي قان��ون هدفمن��دي يارانه ها به 
تدريج صعودي ش��د كه ق��رار بود ب��ا حمايت دولت 
و تغيي��ر تكنولوژي و دانش فني، مصرف س��وخت و 
بهاي تمام ش��ده توليد در صنايع كاهش يابد اما اين 
قانون متاس��فانه در دولت هاي نه��م و دهم اجرايي 
نشد و خش��ت كجي كه در اين دولت ها بنا شده بود، 
در دولت ه��اي يازدهم و دوازدهم نيز اس��تمرار پيدا 

كرد.«
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ادامه داد: »لذا 
با تغيي��ر قيمت حامل ه��اي انرژي طي چند س��ال 
گذش��ته، يكي از اه��داف مهم قانون گ��ذار مبني بر 
حمايت از توليد، اش��تغال و س��رمايه گذاري محقق 
نش��د و منابع درآمدي حاص��ل از افزايش قيمت در 
جهت پرداخ��ت يارانه نقدي آن هم م��ازاد بر ميزان 
كسب منابع از سرجمع هزينه ش��د؛ عالوه بر اينكه 
دولت در زمان كس��ري مناب��ع، از بودج��ه عمومي 
كش��ور براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرد كه 
اين با روح قانون هدفمندي و مصوبه مجلس مغايرت 
داشت. به دليل همين س��ابقه ناموفق اجراي قانون 
هدفمندي، دو نكته »پيامده��اي اقتصادي افزايش 
قيمت حامل هاي ان��رژي« و »تردي��د در تخصيص 
هزينه اين منابع درآمدي براي اش��تغال« در جريان 
افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي ب��راي نمايندگان 

مجلس قابل تامل است.«
وي با بيان اينكه افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي، 
دستاورد دولت در تك رقمي كردن تورم را زيرسوال 
مي برد گفت: »يك��ي از اقداماتي ك��ه دولت مدام به 
عنوان يك دستاورد مهم از آن ياد مي كند اين است 
كه توانس��ته نرخ تورم در كش��ور را تك رقمي كند؛ 
پس افزايش قيمت حامل هاي ان��رژي مي تواند اين 

دستاورد دولت را تحت تاثير قرار دهد.«

دولت: منتظر نظر مجلس هستيم
در همين حال گويا دولتي ه��اي بودجه نويس قصد 
ندارند تا زماني كه مجلس��ي ها تم��ام بندبند اليحه 
ارس��الي بودجه را بررس��ي كنند در خصوص حذف 
تبصره ها يا نظ��ر نماينده ها اظهارنظ��ر قطعي كنند 
و هم��ه تصميم گيري ه��ا را من��وط ب��ه راي گيري 
در صحن علن��ي كرده اند چرا كه دي��روز امير باقري 
سخنگوي س��تاد بودجه با ابراز »درخصوص بنزين 
دونرخي منتظر نظر مجلس هس��تيم« گفته است: 
»بنزين تك نرخي مزايايي همچون شفافيت را دارد 
اما با چالش هايي نيز مواجه اس��ت، از س��ويي ديگر 
بر اس��اس برخي گزارش ها بنزين دونرخي مي تواند 
با فس��اد همراه باش��د البته در خصوص بنزين هنوز 
جمع بندي نهاي��ي در مجل��س انجام نش��ده و بايد 
منتظر نظر كميس��يون تلفيق و صحن علني مجلس 

بود.«

جايگزين هاي سه گانه 
با اي��ن ش��رايط ام��ا نماينده ه��اي مجل��س كمي 
جلوتر از دول��ت رفته اند براي اينكه اصالح س��اختار 
اقتص��ادي دولت ه��م تكميل ش��ود، ب��راي اينكه 
دول��ت را ب��راي تامين مناب��ع الزم جهت اش��تغال 
زايي كه قرار ب��ود از محل درآم��د حامل هاي انرژي 
تامين ش��ود جايگزين هايي را معرف��ي كرده اند كه 
از قضا پيش از اين و در س��نوات گذش��ته از س��وي 
دولت يازدهم عنوان ش��ده بود. محل هايي همچون 
ماليات، اموال تمليكي و س��هام عدالت كه از ابتداي 
دولت يازدهم بارها بحث آنها مطرح شده بود و حاال 
محمد پور ابراهيمي بار ديگر به آنها اش��اره مي كند 
و مي افزايد: »دول��ت از محل س��اير منابع درآمدي 
در اليح��ه بودج��ه مي تواند ب��راي اش��تغال تجهيز 
منابع كند. يكي از اين منابع، كس��ب درآمد از محل 
فراره��اي مالياتي اس��ت؛ البته قرار نيس��ت ميزان 
مالي��ات دريافتي از موديان افزاي��ش يابد بلكه صرفا 
افرادي كه ماليات نمي پردازند بايد شناس��ايي شده 
و از آنها ماليات دريافت ش��ود. برآورد ما اين اس��ت 
دول��ت مي تواند مع��ادل 30 تا 40 درص��د از ميزان 
ماليات ه��اي ماخ��وذه را از محل فراره��اي مالياتي 
تامين درآمد كند، اين نس��بت رابط��ه بين ماليات با 
توليد ناخالص داخل��ي )GDP( را نش��ان مي دهد. 
ابزارهاي جديدي براي شناس��ايي فرارهاي مالياتي 
وجود دارد كه يك��ي از اين ابزاره��ا تراكنش  بانكي 

افراد است.«
را  مال��ي  مناب��ع  تامي��ن  دوم  راه  پورابراهيم��ي 
واگذاري هايي ك��ه دارايي هاي مال��ي مانده و دولت 
در خصوص آنه��ا تصميم گيري نك��رده، مي خواند و 
مي گويد: »س��هام عدالت يكي از همين موارد است 
كه از مش��كالت اساس��ي كش��ور به ش��مار مي رود. 
برآورد ما اين اس��ت اگر فقط 50 درص��د از مالكيت 
دولت در شركت هاي مشمول س��هام عدالت واگذار 
شود حداقل دو برابر درآمدي كه دولت در تبصره 18 
از محل افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي پيش بيني 

كرده، منابع جذب مي شود.«
وي ف��روش دارايي هاي تمليك��ي را يك��ي ديگر از 
راهكارهاي جذب منابع از مح��ل اليحه بودجه 97 
عنوان كرد و گفت: »برآورد مي كنيم دولت مي تواند 
با فروش ام��وال تمليكي نيز حداق��ل دو برابر منابع 
پيش بيني ش��ده در تبصره 18 اليحه بودجه كسب 
درآمد كند و اين آمادگ��ي در مجلس وجود دارد كه 
در قالب پيش��نهاد در اليحه بودجه مطرح شود تا به 
دولت اجازه دهي��م اين اموال را به فروش برس��اند و 
در بخش هاي مختلف از جمله اش��تغال هزينه كند. 
اين پيش��نهادات فقط نمونه هايي از منابع جايگزين 
درآمدي ب��ه جاي افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي 

است.«

سخنگوي س�تاد بودجه ۹۷ گفت: عيدي كاركنان دولت ۹30 هزار تومان در اليحه بودجه در نظر گرفته 
شده  است. 

امير باقري گفت: در مورد ميزان عيدي س�ال آينده كه در بودجه 13۹۷ پيش بيني شده نيز همانطوري 
كه پيش تر در بخشنامه بودجه اعالم شده بود مورد تاكيد قرار گرفته و پيشنهاد ۹30 هزار توماني مطرح 

است كه بايد با مصوبه هيات دولت همراه شود. 
او در رابطه با تبص�ره 14 اليحه بودجه ۹۷ كه در خصوص هدفمندي يارانه هاس�ت، گفت: مالك عمل در 
هدفمندي يارانه ها تعامل دولت و مجلس اس�ت. برنامه دولت حمايت از فقراس�ت و هفت هزار ميليارد 

تومان منبع مالي نيز به آن اختصاص داده است. 
س�خنگوي س�تاد بودجه ۹۷ توضيح داد: البته اي�ن هفت هزار ميلي�ارد تومان به 2 بخ�ش چهار هزار 
ميليارد تومان مبلغي است كه در س�ال 13۹6 براي حمايت از اعضاي كميته امداد و سازمان بهزيستي 
اختصاص داده شده است و سه هزار ميليارد تومان دوم نيز ادامه مسير امسال در سال ۹۷ است تا تمامي 

خانوارهايي كه زير خط مستمري كميته امداد درآمد دارند را پوشش دهد. 
باقري در رابطه با سطح تعيين ش�ده براي پرداخت يارانه گفت: تعيين اين سطح بندي به تعامل دولت و 
مجلس برمي گردد و وزارت رفاه براي شناس�ايي افراد نيازمند كه در پوش�ش كميته امداد و بهزيستي 

نيستند، بانك اطالعات جامع ايرانيان راه اندازي كرده و از اين طريق شناسايي خواهند شد. 

پيشنهاد 930 هزار تومان عيدي كاركنان دولت

پيشنهادي براي واقعي سازي دستمزدها

طرح جديد اوراق خريد مسكن كليد خورد

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري


