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سرپرس�ت خانوارها براي آگاهي از وضعيت 
واري�زي يارانه ه�ا كدمل�ي خ�ود را اواس�ط 
هفته آينده ب�ه ش�ماره ۶۳۶۹ پيامك كنند. 
ربيعي سخنگوي دولت مي گويد تنها راه دولت 
براي حمايت از اقش��ار ضعي��ف جامعه اصالح 
قيمت س��وخت بود؛ مردم نباي��د نگران چيزي 
باشند،  اولين واريزي به حساب خانوارها نيز شب 

گذشته انجام شد. 
 تأكيد چندباره دولت مبني بر واريز درآمدهاي 
حاصل��ه از اص��الح قيم��ت بنزين به حس��اب 
سرپرس��ت خانوارها اين بار توس��ط سخنگوي 
دولت گفته ش��د. او روز گذش��ته در نشس��تي 
خبري با اعالم جزئيات بيشتري از برنامه جديد 
دولت گفت : امكان تأمين معيشت مردم در اين 
شرايط تنها از طريق اصالح قيمت بنزين بود، راه 
ديگر افزاي��ش ماليات بود كه تبعات��ي بر توليد 
كشور داشت. با اصالح قيمت بنزين يارانه اقشار 
برخوردار به اقش��ار ضعيف اختص��اص مي يابد. 
خانوارهاي برخوردار ۲۳ برابر اقش��ار ضعيف از 

يارانه بنزين برخوردار مي شدند. 
   دليل اطالع رساني شوك محور 

وي در م��ورد عدم اطالع مردم از س��هميه بندي 
بنزين گفت: تجربه به ما نش��ان مي داد انتش��ار 
زمان سهميه بندي بنزين چيزي جز هدر رفتن 
منابع، فعال ش��دن قاچاقچيان و زد و بند شكل 
مي گيرد. برخي اگر زمان اجراي س��هميه بندي 
را مي دانستند پمپ بنزين را به خانه مي بردند، ما 

تجربه آتش سوزي را در اين زمينه داشتيم. 
ربيعي در ادامه اين نشس��ت خبري تأكيد كرد: 
در اين طرح كارگران و بازنشس��تگان بيمه هاي 
تأمين اجتماعي صندوق روس��تاييان و عشاير 
و حقوق بگيران ثابت و زنان سرپرس��ت خانوار 
هم مشمول هستند. اين طرح هم برش اقشاري 
و هم برش درآمدي دارد. گروه ه��اي زيادي از 
مزد بگيران ثابت در اين طرح هس��تند. نگراني 
ما از كس��اني اس��ت كه اطالعات��ي ازآنها ثبت 
نشده است. باز هم جاي نگراني نداريم و ممكن 
اس��ت تعدادي از اف��راد را نديده باش��يم كه در 
سامانه اي با ۲۰۰ كلمه توضيح خواهند داد كه 
به چه دليل خود را ذي نفع مي دانند و به ما هم 
اجازه بررس��ي مي دهند. از همين روز اول آنها 
صاحب حق محس��وب خواهند ش��د و اگر سه 
ماه ديگر و بيش��تر هم اعتراض كنند از روز اول 

برايشان محاسبه خواهد شد. 
    تورم 2/5 درصدي

محمدعل��ي دهقان، مع��اون اقتص��ادي وزي��ر 
اقتصاد هم در نشست س��خنگوي دولت گفت: 
اثر مس��تقيم افزايش قيمت بنزي��ن روي تورم 
۲/5 درصد خواهد بود و با احتس��اب تأثير غير 
مستقيم اين افزايش مجموعاً شاهد افزايش ۳/5 
درصدي نرخ تورم خواهيم بود. وي در مورد آثار 
تورمي افزايش قيمت بنزين روي كاال و خدمات 
گفت: تأثير تغيير قيمت بنزي��ن فقط روي آن 
بخش از مصرف كه مربوط به بنزين است خواهد 
بود و سهم بنزين در قيمت تمام شده بسياري از 

كاال و خدمات صفر است. 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد ادامه داد: چنانچه در 
سال هاي گذشته نرخ هاي ۱۰ درصد و ۴۰ درصد 
را تجربه كرده ايم، تورم در كشور ما غير قابل انكار 
است، اما نبايد آنها را با هم مخلوط كنيم؛ اثر اين 

افزايش قيمت ناچيز است. 
   تورم محدود

پيم��ان قرباني، معاون اقتص��ادي بانك مركزي 
هم در اين نشست با تأكيد بر اينكه اين تعديل 
طبيعي است، گفت: در واقع انتظار داريم اجراي 
طرح اصالح قيمتي به افزايش مس��تمر س��طح 
عمومي قيمت ها كه تورم است منجر نشود؛ به 
اين سبب بسته هاي تكميلي حمايتي و كنترل 
قيم��ت كاال و خدمات ديده شده اس��ت. معاون 
بانك مرك��زي با بيان اينكه اي��ن اصالح قيمت 
اثرات تورمي محدودي خواهد داش��ت، تصريح 
كرد: بانك مركزي با توجه به سياس��تي كه در 
ثبات بازارهاي مال��ي و كنترل ب��ازار ارز دارد، 
تدابيري انديشيده كه آثار تورمي افزايش قيمت 

بنزين در حداقل بروز كند. 
    ابزار شناسايي

احم��د ميدري، مع��اون وزير تع��اون كار و رفاه 
اجتماعي هم با اشاره به اينكه وضعيت يارانه ها و 
بسته هاي معيشتي از اين درگاه به اطالع مردم 
خواهد رس��يد. صرف كارمند دول��ت يا كارگر 
بودن به معناي اين نيس��ت كه بسته معيشتي 
به آنها تعل��ق مي گيرد. من و آق��اي ربيعي هم 
كارمند دولت هستيم،  اما بسته معيشتي دريافت 
نمي كنيم. معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي 
گفت: ۶۰ ميليون نفر مشمول اين طرح هستند 
كه بر اساس جدول سازمان برنامه و بودجه، در 

سه نوبت بسته معيشتي را دريافت خواهند كرد. 
افراد مش��مول از طريق درگاه اينترنتي تا پايان 
هفته مي توانند به ثبت ن��ام پرداخته كه پس از 
بررسي، به آنان اطالع رس��اني خواهد شد. وي 
بيان داشت: ش��اخص هاي در نظر گرفته شده 
براي شناسايي خانوارهاي مشمول، مجموعه اي 
از شاخص هاس��ت كه اس��تطاعت مالي افراد را 

نشان خواهد داد. 
   وضعيت آرام

عب��اس تابش، مع��اون س��ازمان حماي��ت از 
توليدكنندگان و مصرف كنن��دگان هم با بيان 
اينكه وقتي دس��تورالعملي صادر مي شود حتي 
در كوچك ترين نقاط كشور هم اجرا خواهد شد، 
گفت: ۱5۰۰ بازرس اتاق اصناف مستمراً براي 
نظارت اقدام مي كنند. ۷۸۰۰ بازرس اتحاديه به 

صورت روزانه به اين كار اقدام مي كنند. 
وي اعالم كرد: روز گذش��ته ۴۳۰۰ بازرس اتاق 
اصناف ۳5 هزار مورد بازرسي انجام دادند و قريب 

به ۲ هزار پرونده به تعزيرات ارسال شده است. 
عباس قبادي، معاون بازرگان��ي وزارت صنعت 
معدن تجارت هم در رابطه ب��ا دليل اجراي اين 
طرح در شرايط فعلي بيان كرد: در دو ماهه اخير 
بازار شرايط خوبي را طي مي كرد. در بخش هاي 
مختلف صنعتي و كشاورزي امسال سال خوبي 

براي توليد داخل داشتيم. 
وي با بيان اينك��ه در توليد مواردي مانند مرغ و 
سيب و مركبات شرايط مطلوبي داشتيم، اظهار 
داش��ت: در م��ورد واردات و ثب��ت س��فارش و 
خريدهايي كه انجام شده بود و خريدهاي گمرك 
و بانك مركزي با توجه به انباشتي كه در انبارها 

داشتيم در شرايط خوبي هستيم. 
    ورود جدي سازمان تعزيرات 

همچنين جمال انصاري، معاون وزير دادگستري 
در ادامه اين نشس��ت خبري گفت: در ش��رايط 
عادي اقتصادي س��ازمان تعزي��رات حكومتي 
يك ميليون گردش پرونده دارد از اين رو دولت 
تجربه اين رويكردها را داشته اس��ت. وي افزود: 
س��ازمان تعزيرات در كنار همه سازمان ها براي 
اجراي اين طرح مداخله نظارتي و كنترلي را در 
مقدمات كار خود داشته اس��ت. افزايش دو، سه 
روزه پرونده ها نس��بت به دوره گذش��ته درصد 
متعارفي دارد كه نشان مي دهد اين اقدام تأثيري 

در بازار نداشته است. 

    آغاز واريز
بر اس��اس گفته هاي ربيع��ي و اخب��اري كه در 
رسانه ها منتشر شده اس��ت، مبلغ حمايتي براي 
حدود ۲۰ ميليون نفر روز گذشته واريز شد؛  گروه 
ديگر تا پايان هفته و گروه سوم نيز تا اوايل هفته 
آينده واريز خواهد ش��د كه در مجموع ش��امل 

۶۰ ميليون نفر )۱۸ ميليون خانوار( مي شود. 
قرار اس��ت هر ماه ع��الوه بر يارانه نق��دي، براي 
خانوارهاي تك نفره 55 هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره 
۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بيش��تر ۲۰5 هزار 

تومان واريز شود. 
در همين ارتباط، معاون وزير رف��اه خبر داده: از 
چند روز ديگر مردم مي توانند كدملي سرپرست 
خانوار را به شماره ۶۳۶۹ پيامك كنند و از وضعيت 

خود در طرح يارانه حمايتي با خبر شوند. 
   فعاليت كد دس�توري #۶۳۶۹* از هفته 

آينده
مطابق اطالعيه وزارت كار افرادي كه در فهرست 
مش��موالن طرح حمايت معيش��تي دولت قرار 
نگرفته اند مي توانند از اواس��ط هفت��ه آينده از 
طريق كد دس��توري #۶۳۶۹* از وضعيت خود 
مطلع ش��وند.  در اين اطالعيه آمده است دولت 
براي حمايت از معيش��ت مردم از محل افزايش 
قيمت بنزين كه در برگيرنده ۶۰ ميليون ايراني 
اس��ت، مبالغ تعيين ش��ده براي اولين گروه از 
مشموالن طرح ش��امل ۲۰ ميليون نفر را امروز 
به حس��اب آنان واريز خواهد كرد. در ادامه اين 
اطالعيه آمده است: همچنين در دو نوبت بعدي 
تا اوايل هفت��ه آينده ۴۰ ميليون نفر مش��مول 
باقيمانده، مبالغ خ��ود را دريافت خواهند كرد. 
چنانچه درخواس��ت اين گروه از هموطنان هر 
زمان مورد تأييد قرار گيرد، مبلغ بسته حمايت 
معيشتي از ابتداي اجراي طرح به حساب آنان 
واريز خواهد شد. در پايان تأكيد مي شود: افراد 
از هرگونه مراجعه حض��وري به اين وزارتخانه و 

ادارات استاني خودداري كنند.
    مالكان چند خودرو نهايتاً يك س�هميه 

مي گيرند
 همچني��ن مديرعام��ل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با بي��ان اينكه زمان 
مي برد ت��ا اف��رادي كه چن��د خ��ودرو دارند 
شناسايي ش��وند، گفت: نهايتاً سهميه به يك 

خودرو تعلق مي گيرد. 
امير وكي��ل زاده مديرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران در گفت وگو با فارس، 
در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال ك��ه وضعي��ت كارت 
س��وخت خودروهاي باالي ۳۰ س��ال كار كرده 
چه مي ش��ود، آيا كارت س��وخت به آنه��ا تعلق 
مي گيرد، اظهار داشت: اگر اسم اينها را خودروي 
فرس��وده بگذاريم كارگروهي روي اين موضوع 
كار مي كند و نيت همه اين اس��ت ك��ه براي اين 
خودروها تمهيد مؤثري انديش��يده شود؛ راهش 
را كم و بي��ش پي��دا كرديم وقتي مصوب ش��د 

اطالع رساني مي كنيم.  
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر فردي صاحب دو 
خودروي شخصي باشد سهميه به هر دو خودرو 
تعليق مي گيرد، گفت: بله در حال حاضر به هر دو 

خودرو شخصي سهميه تعلق مي گيرد. 
وكيل زاده در پاس��خ به اين س��ؤال كه عده اي 
معتقدند، چرا بايد س��هميه و يارانه س��وخت به 
افرادي ك��ه داراي چند خودرو هس��تند تعلق 
بگيرد، گفت: اين س��ؤال ش��بيه به س��ؤال قبل 
است در حال حاضر اين سهميه به چند خودرو 
براي يك فرد اختصاص مي يابد زمان مي برد تا 
شناسايي كنيم كه مثاًل از چهار خودرو يك فرد 
به كدام آن س��هميه بدهيم. زمان كوتاهي اين 
كار انجام مي شود و نهايتاً سهميه به يك خودرو 

داده خواهد شد.
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نشست خبري دولتي ها درباره اصالح قيمت بنزين 

آغاز واريز يارانه هاي جديد به حساب خانوارها

بازار بزرگ تهران در آرامش كامل است علي نقوي*
رئي�س اتاق اصن�اف تهران گف�ت: تم�ام واحدهاي صنف�ي بازار 
ب�زرگ ته�ران بازن�د و ب�ازار در كم�ال آرام�ش به س�ر مي برد. 
قاس��م نوده فراهاني در گفت وگو با »ف��ارس« گفت:تمامي واحدهاي 

صنفي بازار بزرگ تهران ديروز باز و بازار در كمال آرامش قرار دارد. 
رئيس اتاق اصناف تهران با تأكيد بر اينكه امروز هيچ گزارشي از اغتشاش 
و ناامني از بازار تهران گزارش نشده است، گفت: با مديريت همه جانبه 
اصناف و نيروهاي انتظامي خوشبختانه آرامش به بازار بازگشته است و 
بازارياني كه روز گذشته از ترس اغتشاشگران واحدهاي صنفي خود را 

بسته بودند، امروز مغازه هاي خود را باز كردند. 
........................................................................................................................

 سهميه سوخت سرويس مدارس
بر اساس پيمايش و اعتباري است

فرآورده ه�اي  پخ�ش  مل�ي  برنامه ري�زي ش�ركت  مدي�ر 
س�رويس  س�وخت  س�هميه  تخصي�ص  از  اي�ران  نفت�ي 
م�دارس براس�اس پيماي�ش و ب�ه ص�ورت اعتب�اري خب�ر داد. 
شهرام رضايي، مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران از تخصيص سهميه سرويس سوخت مدارس براساس پيمايش و 

به صورت اعتباري خبر داد. 
 رضايي با تأكيد بر اينكه سهميه پيش بيني شده براي سرويس مدارس 
به صورت اعتباري خواهد بود و براساس پيمايش محاسبه و اختصاص 
مي يابد، گفت: اداره  كل آموزش وپرورش، مدارس و شهرداري ها موظف 
ش��دند همه اطالعات رانندگان س��رويس هاي مدارس را در س��امانه 
س��پند ثبت كنند و پس از تأييد كارگروه، اعتبار پيش بيني ش��ده بر 
اس��اس پيمايش انجام ش��ده در پايان ماه به صورت اعتباري در كارت 
بانكي آنه��ا منظور مي ش��ود. وي همچنين درباره س��هميه وانت بار و 
موتورسيكلت هاي حمل بار شهري گفت: در صورت ساماندهي و ثبت 
پيمايش اين ناوگان با تأييد وزارت كشور، سهميه آنها بر اساس پيمايش 
ثبت شده، افزايش خواهد يافت. مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران درباره سهميه تاكسي هاي ون شهري گفت: اين 
خودروها تاكنون كارت سوخت نداشته اند، بنابراين اعمال سهميه آنها 
منوط به صدور كارت سوخت خواهد بود. رضايي با بيان اينكه سهميه 
اين ناوگان به ميزان ۶۰۰ ليتر در ماه پس از دريافت اطالعات از وزارت 
كشور تعيين شده است، گفت: اين سهميه پس از صدور كارت جديد 

سوخت براي اين خودروها اعمال خواهد شد. 
........................................................................................................................

اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ نهايي شد
منابع و مصارف اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در ستاد بودجه 
كه با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار مي شود، نهايي شد. 
محمدباقر نوبخت در هفدهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۹ كل كش��ور افزود: اكنون با توجه به نهايي شدن مراحل 
تدوين اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، اين اليحه تا دوازدهم آذر 
ماه امسال بايد در دولت نهايي شود تا در زمان مقرر قانوني، به مجلس 
ش��وراي اس��المي ارائه ش��ود. وي اضافه كرد: همراه با اليحه بودجه، 
برنامه هاي ساالنه، طرح هاي عمراني و اشتغال نيز با تصوير روشني از 
وضعيت كشور ارائه خواهد شد. نوبخت با بيان اينكه در حوزه هدفمندي 
يارانه ها و خريد تضميني گندم، عملكرد امسال خوب بوده، گفت: اين 

روند در سال آينده نيز همچنان استمرار خواهد داشت. 

بورس تغيير جهت داد
رش�د   ۳۸5 توانس�ت  گذش�ته  روز  ب�ورس  كل  ش�اخص 
بيش�ترين  و خودروي�ي  بانك�ي  گ�روه  نماده�اي  و  كن�د 
داش�تند.  س�رمايه  ب�ازار  ش�اخص هاي  روي  را  تأثي�ر 
با رشد قيمت سهام شركت هاي بزرگ همچون ايران  خودرو و پااليش 
نفت تبريز، پتروش��يمي پارس و بانك ملت ش��اخص كل بازده نقدي 
و قيمتي توانس��ت ۳۸۷ واحد افزايش يابد و به رق��م ۳۰۲ هزار و ۷۲۷ 
واحدي برس��د، اما در عين حال با رشد عرضه در بس��ياري از سهم ها و 
كاهش قيمت آنها شاخص كل هم وزن ۲۱۲ واحد افت كرد و تا تراز ۸5 
هزار و ۲۲۴ واحدي پايين رفت. همان طور كه گفته شد بانك ملت، ايران 
خودرو، پااليش نفت تبريز، پتروشيمي نوري از جمله نمادهاي تأثيرگذار 
روي شاخص هاي بازار س��رمايه بودند؛ به طوري كه هر كدام از آنها به 
ترتيب ۹۴، ۸۳، ۸۱ و ۷۹ واحد تأثير افزايش��ي روي شاخص هاي بازار 
داشتند. در مقابل گروه مديريت سرمايه  گذاري اميد، معدني و صنعتي 
گلگهر، صنعتي و معدني چادرملو، بانك پارسيان و گروه مپنا نمادهايي 
بودند كه سعي كردند شاخص هاي بازار را به سمت پايين هدايت كنند. 
گروه بانك ها و مؤسسات اعتباري ديگر گروهي بودند كه امروز ارزش 
قابل توجهي را نس��بت به ديگر گروه ها تجربه كردند. بانكي ها شاهد 
معامله 55۰ ميليون س��هم واوراق مالي ب��ه ارزش حدود ۷۰ ميليون 
تومان بودند. همانگونه كه گفته شد بانك ملت در اين گروه بيشترين 
تأثير را روي ش��اخص هاي بازار س��رمايه داش��ت. در ب��ورس تهران 
تعداد نمادهاي مثبت به ۱۷۶ و تعداد نمادهاي منفي به ۱۶۲ رس��يد 
همچنين در فراب��ورس ايران تعداد نمادهاي مثب��ت به ۱۱۰ و تعداد 
نمادهاي منفي به ۸۸ رسيد. ارزش كل معامالت بورس به رقم ۱۱۰۹ 
ميليارد تومان دس��ت يافت كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 
بيش از ۲ ميليارد س��هم و اوراق مالي بود. تعداد معامالت اين بازار به 

عدد ۲۴۸ هزار و 55۹ رسيد.

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88۳4۱654

صادرات خدمات فني و مهندسي 
حركت در مس��ير پوياي اقتصاد غير نفتي، ايجاد اش��تغال، ارز آوري، 
انتقال و تبادل تجربه و دانش از جمله مزاياي توسعه صادرات خدمات 
فني و مهندسي اس��ت كه بايد در دستور كار ش��ركت هاي داخلي و 

دولتمردان قرار گيرد. 
اگر چه اكنون كه نرخ ارز افزايش يافته ش��رايط صادرات خدمات فني 
و مهندسي جذاب تر ش��ده اما در مقابل مشكالت جدي مانند تحريم، 
مش��كالت بروكراتيك قابل حل به عنوان عامل��ي بازدارنده نقش ايفا 
مي كند كه بايد ب��راي اين مش��كل و موانع ص��ادرات خدمات فني و 

مهندسي برنامه ريزي جدي تر و عملياتي تري را طراحي كرد. 
نگاهي به تجربه موفق تركيه با توجه به اشتراكات فرهنگي و منطقه اي 
و وجود ش��ركت هاي آماده به كار در حوزه خدمات فني و مهندس��ي 
كه دستكمي از ش��ركت هاي تركيه اي ندارند، مي تواند ما را در مسير 
درست تري در حوزه خدمات فني و مهندسي در منطقه سوق دهد، به 

خصوص كه نيروي تحصيل كرده توانمند و آماده به كار هم داريم. 
بنابر آمار تركيه بع��د از تدوين راهبرد ورود ب��ه بازارهاي جهاني 
خدمات فني و مهندسي، از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۲ در ۹۴ كشور دنيا 
۶5۴۷ پروژه را با اعتباري بالغ بر ۲۱5 ميليارد دالر پذيرفته است، به 
ويژه از سال ۲۰۰۳ ميالدي حجم فعاليت خدمات فني و مهندسي 
توسعه قابل مالحظه اي را تجربه كرده به نحوي كه از سال ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۱۲ در مقابل صادرات ۷۲۷ ميليارد دالري كاال ۱۴۳ ميليارد 
دالر ق��رارداد پروژه هاي فني و مهندس��ي توس��ط ش��ركت هاي 
تركيه اي بسته شده  و سهم اين نوع صادرات از كل صادرات تركيه 

به ۲۰  درصد رسيده  است. 
 نكته قابل تأمل آنجايي اس��ت كه عمده فعاليت شركت هاي تركيه اي 
در خارج از كشورش��ان از يك سو در كش��وهايي مانند تركمنستان، 
قزاقستان، ليبي، عراق، امارات متحده، قطر، روماني و الجزاير فعاليت 
داشته اند كه تقريباً اين بازارها در دسترس ما نيز بوده است و از سوي 
ديگر مهم ترين گروه هاي فعاليتي آنها نيز مسكن، ارتباطات جاده اي، 
تونل، پل، مراكز تج��اري و فرودگاه ه��ا بوده كه ش��ركت هاي ايراني 
موفقيت هاي بسياري در عرصه بين المللي را در اين باره ثبت كرده اند؛ با 
اين حال سهم شركت هاي ايراني در قياس با شركت هاي تركيه اي در 

كشورهاي منطقه ناچيز است. 
 اكنون با اين توصيفات و وجوه مش��ترك مش��كل كجاست و چه بايد 

كرد؟ 
پاس��خ را مي توان در نحوه اعزام نيروي كار توسط دولتي ها، دوره هاي 
آموزشي مناسب، حمايت از نيروي انساني در خارج از كشور يافت كه 
با اقداماتي مانند راه اندازي رايزن هاي كار و تأمين اجتماعي، تسهيل 
در قوانين بيمه اي، تفاهمنامه هاي همكاري در تبادل نيروي كار تحقق 

يافته است. 
 تركيه اي ه��ا در برنامه پنج س��اله هش��تم ) ۲۰۰۱- ۲۰۰5( خود به 
دليل اينكه با كمبود منابع مالي و كيفيت پايين نيروي انساني مواجه 
بودند، دست به سياس��ت هاي حمايتي و تش��ويقي زدند تا راه را براي 

شركت هاي تركيه اي در كشورهاي ديگر هموار كنند. 
 حمايت هايي چون تأس��يس دفت��ر در خارج از مرزه��ا حمايت هاي 
تحقيق و بررس��ي بازار، كمك به برگزاري س��مينارها و كنفرانس ها، 
كمك به خريد استانداردهاي بين المللي پيمانكاري از جمله مواردي 
اس��ت كه پيمانكاران خود را در غربت تنها نمي بينند.  به عبارت بهتر 
تركيه با طراحي مدل مناسب همكاري دولت- بخش خصوصي كه در 
آن صادرات خدمات فني و مهندسي به عنوان موتور محرك اقتصادي 
به شمار مي رفت؛ توانست پاي شركت هاي تركيه اي را در رقابت هاي 
جهاني باز كند.  بنا به آنچه گفته شد، به نظر مي رسد كه حمايت هاي 
فعلي در كشور از شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي اگر 
چه شايد الزم و اجرايي شده اما كافي نيس��ت و بايد نسبت به تدوين 
سندي راهبري براي اصالح مدل همكاري دولت – شركت هاي بخش 
خصوصي در اين حوزه هر چه س��ريع تر اقدام كرد كه در آن برنامه اي 

كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ديده شده باشد. 
* عضو كميسيون احداث وخدمات فني و مهندسي اتاق ايران

اسالمي: سهميه بندي بنزين بر قيمت مسكن 
تأثيري ندارد

وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: س�هميه بندي بنزين ب�ر افزايش 
قيم�ت خان�ه تأثي�ري ندارن�د و بخ�ش خصوص�ي و دولت�ي 
نمي توان�د ب�ه اي�ن بهان�ه ب�ر قيم�ت حم�ل كاال اضاف�ه كن�د. 
»محمد اس��المي« در حاشيه مراسم شش��مين كنفرانس بين المللي 
منطقه اي تغيير اقليم كه در محل كتابخانه ملي در تهران برگزار شد، 
در پاسخ به »ايرنا« در خصوص تأثير احتمالي سهميه بندي بنزين بر 
قيمت حمل مصالح ساختماني و نهايتاً افزايش قيمت خانه گفت:اين 

اقدام هيچ تأثيري بر قيمت مسكن ندارد. 
وي گفت: اينكه در پي اين تصميم گيري، رفتارهاي هيجاني ديده شود و 
كسي بخواهد با تشخيص خود افزايش قيمت اعمال كند حتماً از سوي 

نهادهاي نظارتي مورد برخورد قرار مي گيرد. 
اس��المي با بيان اينكه س��هم بنزين در قيمت كاالي تمام ش��ده زياد 
نيست، افزود: حتماً بايد تعزيرات و سازمان هاي مربوطه نظارت هاي الزم 
را داشته باشند؛ نه در بخش دولتي و نه در بخش خصوصي اجازه افزايش 

قيمت حمل به دليل افزايش قيمت بنزين وجود ندارد. 
اس��المي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا درآم��د حاص��ل از افزايش 
قيمت بنزين صرف نوس��ازي ناوگان مي ش��ود، گفت: منابع حاصل از 
سهميه بندي بنزين به طور كلي در اختيار خانواده هايي قرار مي گيرد 

كه براي كمك معيشتي انتخاب شده اند. 
وزير راه اضافه كرد: نوس��ازي از محل منابع صندوق توسعه ملي انجام 
خواهد شد و تالش ما اين اس��ت كه بتوانيم از ظرفيت ساخت داخلي 
استفاده كنيم. امروز- دوشنبه - هم با وزيرصنعت جلسه داريم تا بتوانيم 
نوسازي ناوگان را با به كارگيري همه ظرفيت هاي داخل فعال كنيم تا 

هم كارخانه ها فعال شوند و هم نوسازي انجام شود.

وحید حاجی پور
  گزارش   یک


