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دولت رئيس�ي در حالي كنترل تورم را يكي از اولويت هاي اصلي 
خود اعالم كرده است كه طبق آمارها روند صعودي تورم همچنان 
ادامه دارد و براي مهار سركشي اين متغير اقتصادي بايد سياست ها 
و برنامه هاي بلندمدتي طراحي و اجرا شود، اما در اين زمينه تاكنون 
تكليف طراح اين سياست هاي كنترلي و سكاندار بانك مركزي به 
عنوان يكي از نهادهاي قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است. 
به گزارش ايسنا، با روي كار آمدن هر دولت جديد در ايران، رويه تعيين 
رئيس كل بانك مركزي اينگونه است كه گزينه مدنظر دولت در ابتدا به 
پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايي به هيئت وزيران معرفي و پس از 
تأييد، حكم وي توسط رئيس جمهور صادر مي شود كه او به مدت پنج 
سال مديريت بانك مركزي را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد 
وي نيز بالمانع است. در اين راستا احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادی 
و دارايي ۱۳ شهريور ماه سال جاري اعالم كرده بود »براي معرفي رئيس 
كل بانك مركزي گفت وگوهايي انجام ش��ده و نتيجه آن در هفته هاي 

آينده اعالم خواهد شد« كه البته هنوز خبري نشده است. 
اكنون تقريباً يك ماه از مشخص ش��دن كابينه دولت سيزدهم و شروع 
فعاليت آن مي گذرد و دولت رئيسي هنوز براي بانك مركزي به عنوان يكي 
از سه ضلع مهم تدوين و اجراي سياست هاي اقتصادي كشور، گزينه اي 
براي سكانداري آن معرفي نكرده اس��ت، اين در حالي است كه وظايف 
مهمي بر عهده بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري 
كشور از تنظيم و اجراي سياس��ت هاي پولي و ارزي گرفته تا نظارت بر 
بانك ها و مؤسسات اعتباري قرار دارد و اگر دولت به رئيس فعلي اعتقادي 
ندارد بايد هرچه سريع تر گزينه مدنظر خود براي هدايت بانك مركزي را 
معرفي كند. همچنين به اذعان كارشناسان و تحليلگران اقتصادي از آنجا 
كه مهار تورم در كنار ساير مسائل و مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران 
از اولويت بيشتري برخوردار است، يكي از گام هاي ابتدايي دولت براي 
ريشه  كن كردن يا كنترل تورم معرفي رئيس كل بانك مركزي است، زيرا 
صالحيت و تخصص فردي كه براي اين سمت انتخاب مي شود، در مهار 
تورم نقش مهمي دارد و مي تواند تا حدودي بر كاهش يا كنترل انتظارات 
تورمي كه يكي از عوامل مؤثر بر تورم باالس��ت، اثرگذار باش��د. از سوي 
ديگر، حضور تورم در اقتصاد ايران ريش��ه اي و ساختاري است و اجراي 
سياست هاي كوتاه مدت تنها براي مدتي مي تواند كمی از روند صعودي 
اين متغير را كم كند، اما ريشه كن شدن اين بيماري در اقتصاد ايران به 
مجموعه اصالحات ساختاري و سياست هاي بلندمدت نياز دارد كه در اين 
زمينه بايد سرنوشت سياستگذار بانك مركزي )رئيس كل بانك مركزي( 

براي بلندمدت مشخص شود تا سياست هاي آن مؤثر واقع شود. 
در حالي كه دولت رئيس��ي همچن��ان گزينه خود را ب��راي هدايت بانك 
مركزي معرفي نكرده است، آخرين آمارها از نرخ تورم حاكي از تداوم روند 
صعودي آن و رسيدن نرخ تورم ساالنه شهريور ماه ۱٤٠٠ براي خانوارها به 
٤5/8درصد است كه نس��بت به همين اطالع در ماه قبل ٠/6 واحد درصد 
افزايش را نشان مي دهد. عالوه بر اين، يكي ديگر از وظايف مهم بانك مركزي 
كنترل نقدينگي است، زيرا افزايش اين متغير اقتصادي و در پي آن رشد پايه 
پولي از جمله عوامل كليدي رشد تورم است كه قدرت خريد مردم را بيش 
از پيش كم مي كند. در اين زمينه بانك مركزي بايد سياست هاي احتياطي 
و كنترلي جدي براي بانك ها در راستاي رشد ترازنامه داشته باشد كه در 
اين بين، نقش رئيس كل بانك مركزي و شخصيت وي بسيار اهميت دارد. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، شخصيت مقتدر و مستقل رئيس كل بانك 
مركزي از دولت باعث مي شود وي در مقابل درخواست ها و زياده خواهي هاي 
دولت براي چاپ پول بايستد و اجازه ندهد برداشت از بانك مركزي در جهت 

تأمين كسري بودجه وسيله اي براي سركشي نقدينگي شود. 

حمايتازصنعتلوازمخانگيمطلقنيست
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: حمايت 
از صنعت ل�وازم خانگ�ي حمايت مطلق نيس�ت، بلكه مش�روط 
به حض�ور در بازار هاي خارج�ي و مش�اركت ب�ا توليدكنندگان 
خارج�ي جه�ت ب�ه دس�ت آوردن بازار ه�اي منطقه اي اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، محمدرضا پورابراهيمي درب��اره توانايي تأمين لوازم 
خانگي بازار كش��ور توس��ط توليدكنندگان داخلي ابراز كرد: با توجه به 
تصميم هايي كه در حوزه حمايت از توليد طي سال هاي اخير انجام شده 
است، به ويژه مصوبه اي كه در سال 97 درباره عدم واردات حدود هزار و٤۳٠ 
قلم كاالي وارداتي كه امكان ساخت در داخل كشور داشت؛ ما اين ظرفيت 
را در حوزه لوازم خانگي در كشور شاهد بوديم كه هم بتواند ظرفيت توليد را 
افزايش دهد و هم عمق ساخت داخل را به شكلي ارتقا ببخشد. پورابراهيمي 
گفت: ما در بعضي از اقالم نيازمند اين هس��تيم كه تصميم گيري بهتري 
داشته باشيم. در بعضي از اقالم صددرصد ظرفيت توليد پاسخگوي نياز 
كشور است و ظرفيت صادراتي هم ايجاد شده است و االن ميانگين صادرات 
ما ساالنه حدود ۳٠٠ميليون دالر است كه به راحتي مي تواند تا يك ميليارد 

دالر افزايش پيدا كند و اين ظرفيت وجود دارد. 
وي با بيان اينك��ه در توليد لوازم خانگي، عمق س��اخت متفاوت اس��ت، 
خاطرنشان كرد: در بعضي از اقالم لوازم خانگي، عمق ساخت تا صددرصد، 
در بعضي از اقالم تا 8٠ درصد و در بعضي از اقالم هم حدود ۳٠ تا ٤٠ درصد 
است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درباره حق انتخاب 
براي كيفيت، تنوع و قيمت لوازم خانگي در بازار هم گفت: در بعضي از اقالم 
اينچنين است، ولي در بعضي اقالم نيازمند اين هستيم كه كيفيت، ارتقاي 
بيشتري داشته باشد و در رقابت با همكاري هاي مشترك سرمايه گذاري 
بتوانيم اين ظرفيت را افزايش دهيم، اما در بعض��ي از اقالم اين اتفاق رقم 
خورده است. االن شركت هايي هستند كه ما صادرات آنها را در توليداتي 
مانند بخاري و پكيج به كشور هاي اروپايي داريم و حتي آنها مشاركت در 
سرمايه گذاري در ايران كرده اند. بنابراين اين ظرفيت در ايران وجود دارد و 
نمونه هايي از اين لوازم خانگي امروز به اروپا صادر مي شود، حتي قرارداد هاي 

يك ساله و دوساله براي صادرات از ايران را در دستور كار دارند. 
........................................................................................................................
بازسازيمسيرجديدبرايكاميونهايايراني

از  گمرك�ي  تعرف�ه  و  ع�وارض  اخ�ذ  آغ�از  ب�ا  همزم�ان 
كاميون ه�اي ايران�ي، ارمنس�تان ب�ه دنب�ال بهس�ازي ج�اده 
تات�ف ب�راي جايگزين�ي ب�ا مس�ير گوري�س- قاپ�ان اس�ت. 
به گزارش مهر، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: دولت ارمنستان اعالم كرده است با 
توجه به اتفاقي كه رخ داده، قبل از ورود به قسمت قاپان در خاك اين كشور و 
8٠ كيلومتر بعد از نوردوز، يك جاده فرعي به نام تاتف وجود دارد كه در حال 
احياست، البته مشخصات اين جاده براي عبور كاميون هاي سنگين مناسب 
نيست. با اين حال دولت ارمنستان در حال كار كردن روي اين مسير است 
تا قبل از رسيدن فصل سرما، اين مسير جايگزين را احيا و مشكل پيش آمده 
را تا حدودي رفع كند. محمدجواد هدايتي درباره بازداشت رانندگان ايراني 
گفت: دو تن از رانندگان ما توسط پليس آذربايجان در اين محدوده بازداشت 
و به باكو منتقل شده اند. وزارت امور خارجه و سفارت ايران در باكو هم به جد 
پيگير آزادسازي آنهاست. وي درباره اينكه آيا اخذ عوارض و گمرك از سوي 
آذري ها، نافي توافقنامه هاي حمل و نقل ايران و آذربايجان است، گفت: به 
نظر نمي رسد اين اتفاق با توافقنامه هاي موجود ميان دو كشور در تعارض 
باشد، چون دقيقاً همان روندي طي مي شود كه در ديگر مرزهاي ايران با 
آذربايجان از جمله بيله سوار، آستارا و نخجوان در حال رخ دادن است. وقتي 
كاميون هاي ما وارد قلمرو اين مرزها مي شوند، همين ميزان عوارض را اخذ 
مي كنند، در جاده گوريس - قاپان هم با اي��ن توجيه كه خاك آذربايجان 
محسوب مي شود از كاميون هاي ما عوارض مي گيرند، فقط چون اين مسير 

كوتاه است، رقم اخذ شده بسيار سنگين است.

بر اساس آمار گمرك صادرات كشور طي پنج ماه 
نخست سال جاري در مقايس�ه با مدت مشابه 
س�ال گذش�ته به لحاظ ارزش�ي ۶۳ درصد و به 
لحاظ وزني ۲۰ درصد افزايش داشته اس�ت، اما 
همچنان با هدفگ�ذاري ص�ادرات ۳۸ ميليارد 
دالري در س�ال جاري فاصله دارد. در سال هاي 
اخير كه تورم باال داش�تيم، قدرت خريد مردم 
پايين آمده ، از اين  رو بايد با لوكوموتيو صادرات، 
قطار اقتص�اد راه بيندازيم. وزي�ر صمت وعده 
داده ت�ا پايان س�ال قي�د و بنده�اي صادراتي 
برداش�ته ش�ود و در ش�ش ماه دوم امس�ال، 
افزايش ۵ ميلياردي دالر صادرات در مقايس�ه 
با مدت مش�ابه س�ال گذش�ته داش�ته باشيم. 
بيش از دوس��ال اس��ت كه صادركنندگان از قيد 
و  بنده��اي صادراتي و قوانين دس��ت و پا گير گله 
مي كنن��د. روز گذش��ته وزير صمت در نشس��ت 
هم انديش��ي ب��ا رؤس��اي اتاق ه��اي بازرگان��ي و 
صادركنندگان وعده هايي را به صادركنندگان داد 
تا اعتماد از دس��ت رفته را بار ديگر ترميم كند. به 
گزارش خبرگزاري صدا و سيما، سيد رضا فاطمي 
امين در نشست هم انديش��ي با رؤساي اتاق هاي 
بازرگاني و صادركنندگان كشور افزود: از سال 97 
محدوديت هايي روي صادرات كش��ور اعمال شد 
كه البته من ب��ا محدوديت هاي گ��ذرا موافقم، اما 
اين دوران گذار خيلي طوالني ش��د، بنابراين اين 

محدوديت ها تا پايان سال رفع خواهد شد. 

وي با اشاره به مصوبه ديروز ستاد اقتصادي دولت 
گفت: در اين مصوبه سعي ش��ده محدوديت هاي 
صادراتي و وارداتي كش��ور رفع ش��ود. با احتساب 
امسال، چهارسال است كه تورم باالي ۲5 درصدي 
در كش��ور وج��ود دارد، معناي آن اين اس��ت كه 
بسياري از توليدات كشور تقاضاي داخلي ندارند. 
در اين شرايط بايد تقاضاي خارجي براي كاال هاي 
داخلي ايجاد شود، يعني بايد توليدات بيش از نياز 
بازار داخلي، بتواند بازار هاي صادراتي كش��ور را به 

حركت درآورد. 
  تأكيد وزير صمت ب�ر افزايش ۴۰ درصدي 

صادرات غيرنفتي
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه تا 
پايان امسال بايد بتوانيم صادرات غيرنفتي كشور را 
٤٠ درصد افزايش دهيم، افزود: در زمينه صادرات 
كاال هاي صحيح، رتبه ۱٠٠ را در دنيا داريم كه بايد 
به رتبه ٤٠ برسيم. صادرات غيرنفتي امسال خيلي 
مهم تر از سال هاي قبل اس��ت، زيرا صادرات نفت 
كاهش پيدا كرده است از اين رو تنظيم تراز تجاري 
كشور بيشتر از اينكه در حوزه نفت باشد، در اختيار 

صادركنندگان غير نفتي است. 
 سيد رضا فاطمي امين با اشاره به اينكه در شش ماه 
دوم امس��ال، افزايش 5 ميليارد دالری صادرات در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته داشته باشيم، 
افزود: بحث رتبه بندي مطرح است، نبايد به قيمت 
صادرات توجه كنيم بلكه بايد ببينيم چه چيزي و 

به چه كشوري صادر مي كنيم. از اين رو سال آينده 
صادر كننده نمونه را براساس بهبود تراز مشاغل، آب 
و معادن مشخص مي كنيم، يعني مي خواهيم بدانيم 

كه چه كااليي را به چه كشوري صادر كرده  است. 
وي گفت: باي��د در بخش تنظيم گ��ري، قواعدي 
بگذاريم تا هر دو كشوري كه تجارت مي كند، سود 
داشته باشد البته بند هايي در سال  97 تصويب شده 
كه من با آنها مخالف هستم. وزير صمت با بيان اينكه 
هماهنگي بسيار خوبي در دولت وجود دارد، ادامه 
داد: هر جا كه سفارت داريم، بايد رايزن اقتصادي 
وجود داشته باشد و اين كاري است كه انجام خواهيم 
داد. وقتي ما مي گويم اولويت ما تنظيم گري، نظارت 
و تسهيل گري است، بايد برنامه هاي صادرات نيز بر 

اساس صادركنندگان نوشته شود. 
وي گف��ت: بايد حداكثر ت��ا نيمه آبان م��اه، برنامه 
يك ماهه اي را به اتفاق صادركنندگان آماده كنيم، 
ت��ا در آن، صادركنندگان، الزام��ات و هر بخش از 
توليدات مد نظر ما را ك��ه مي توانند تأمين كنند، 
اطالع دهند. صادركنندگان باي��د اهداف و برنامه 
خود را تا يك ماه آين��ده تحويل دهند. اين موضوع 
اطمينان مي دهد كه برنامه ما براي خودمان نيست 

و صادركنندگان هم بايد به آن توجه كنند. 
   مالي�ات صادركنندگان يكماهه مس�ترد 

مي شود
سيدرضا فاطمي امين در حاش��يه اين نشست در 
جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات مشترك وزارت 

صمت با وزارت اقتصاد مبني بر اس��ترداد به موقع 
ماليات بر ارزش افزوده صادرات افزود: مطابق قانون 
ماليات بر ارزش افزوده صادرات بايد حداكثر ظرف 
مدت يك ماه مسترد شود، اين كار بايد بدون وقفه 
انجام شود، اين در حالي است كه هم اكنون اين كار 
متوقف است كه به تفاهم رسيده ايم وزارت صمت 
و اقتصاد س��از و كار هاي بازگشت ماليات بر ارزش 

افزوده را در مدت يك ماه تدوين كنند. 
وزير صمت در پاس��خ به اين پرس��ش كه واكنش 
وزارت صمت درباره طرح واردات خودرو چيست؟ 
افزود: بحث قانون يك بحث جداست و بحث منطق 
اقتصادي يك بحث ديگر اس��ت. مسلماً هر چه در 
قالب قانون تصويب شود ما مجري آن خواهيم بود 
اما نظر ش��خصي من و رس��مي وزارت صمت عدم 
واردات در شرايط فعلي كشور است. وي ادامه داد: 
بنابراين وقتي تراز تجاري كشور مناسب باشد من 
مخالفتي با واردات خودرو نخواهم كرد و معتقدم 
بخشي از بازار بايد با خودروي خارجي تأمين شود 
تا در رقابت، قيمت و كيفيت شاهد بهبود باشيم. در 
شرايط فعلي كه منابع ارزي محدود است اگر اين 
منابع صرف واردات خودرو ش��ود منجر به افزايش 

نرخ ارز و گراني براي همه مردم خواهد شد. 
  رئيس اتاق ايران: فقط برندكشي كرده ايم

رئيس اتاق ايران دراين نشست گفت: صادركنندگان 
در چند سال گذشته با مشكالت زيادي مواجه شدند 
و بعضاً به خيانت هم متهم ش��دند. از وزير صمت 
مي خواهم اين اعتماد از دست رفته را براي بخش 
خصوصي احيا كند. در دولت قبلي صادركنندگان 
با يكي از مقامات دولتي در مورد تعهد ارزي مالقات 
داش��تند، در جواب ابهامات صادركنندگان، مقام 
دولتي گفت ش��ما به فكر جيب خود هستيد و من 
به فكر جيب مردم. همانج��ا اميد خود را براي حل 

مشكالت از دست داديم. 
شافعي افزود: تأمين مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي 
و سرمايه اي كه براي بخش توليد مورد نياز است با 
حداقل اس��ناد و مجوزها در وزارتخانه هاي صمت، 
جهاد كش��اورزي، بانك مركزي، گمرك، سازمان 
ملي استاندارد و س��ازمان غذا و دارو تسهيل شود. 
در حال حاضر به ص��ورت مل��وك الطوايفي اداره 
مي شوند. يك هماهنگي منسجم بين اين دستگاه ها 

براي توسعه صادرات نيست. 
وي افزود: ممنوعيت ص��ادرات را كاًل لغو كنيد. ما 
اگر ممنوعيت صادرات را از بين ببريم يا بگوييم به 
استثناي برخي از كاالها صادرات باقي كاالها براي 
چهارسال آزاد است، مس��ير صادركنندگان بسيار 
تس��هيل مي ش��ود. تاكنون عملكرد ما برندكشي 
بوده اس��ت، صادركننده اي كه سختي هاي زيادي 
كش��يده و يك بازار خ��ارج پيدا ك��رده در ادامه با 
اين موضوع مواجه مي ش��ود كه ب��ه بهانه تنظيم 
بازار صادرات ممنوع شده اس��ت. جبران خسارتي 
هم نمي ش��ود. چگونه كس��ي در اي��ن فضا جرئت 

سرمايه گذاري دارد؟

از اواسط دهه 7٠ بود كه دولت وقت تصميم گرفت 
براي كاهش هزينه هاي خود، قيد استخدام دولتي را 
بزند و با ايجاد محدوديت براي آن، ساير قراردادهاي 
كار را توسعه دهد. قراردادهاي رسمي، مدت موقت، 
مدت معين و پيماني به مي��دان آمدند كه هر يك 
شرايط خاص خود را داش��تند، اما از همه جالب تر 
استخدام پيماني بود. با رويكردي كه به كار گرفته 
شد و ادامه هم داش��ته، ش��ركت هاي پيمانكاري 
تأسيس ش��دند و در قراردادهايي جذاب با ادارات 
دولتي، تأمين نيروي مورد ني��از نهادها را برعهده 
گرفتند. مدلي كه موجب ايجاد يك رانت بزرگ براي 

افرادي شد كه روابط ويژه اي با دولت ها داشتند. 
اين افراد با تأسيس اين ش��ركت ها، پول هنگفتي از 
ادارات دولتي گرفتن��د و در ازاي دريافت منابع مالي 
كه جهت تأمين نيرو بود، تنها بخشي از اين پول را به 
كارگران و نيروهاي خود پرداخت مي كردند. به عنوان 
نمونه، در صنعت نفت يك شركت خاص براي رديفي 
از شاغالن خود ماهانه ۱5 ميليون تومان از وزارت نفت 
دريافت مي كرد و فقط 5 ميليون تومان به كارمندي كه 
به وزارت نفت اعطا كرده بود، حقوق می داد. هيچ  كس 
هم سؤال نكرد دليل اين اختالف چيست؛ اما از سوي 
ديگر كاركنان پيماني كه شاهد اختالف فاحش حقوق 
خود با ساير كاركنان رسمي و قراردادي هستند يا بايد 
محل كار خود را ترك كنند يا دست به اعتراض بزنند 
يا اينكه بدون هيچ حس وابستگي به شغل خود، تعهد 
بسيار كمتري به نظام اداري داش��ته باشند. قرار بود 
شركت هاي پيمانكاري براي چابك سازي دستگاه هاي 
اجراي��ي و كاهش هزينه ها وارد نظام اجرايي كش��ور 
شوند، اما نه تنها در عمل اين اتفاق نيفتاد، بلكه به طرز 
فاجعه آميزي هم تعداد نيروهاي انساني در دستگاه ها و 
هم هزينه ها به صورت غيررسمي افزايش يافتند و اين 
امر باعث سوءاستفاده و ايجاد رانت براي عده ای خاص 

و برخی شركت ها شده است. 
   استثمار نوين

چنين فضايي كه بيشتر ش��بيه يك استثمار نوين 
است، خروجي سيستمي است كه منافع ملي كشور 
را تهديد مي كند. اوضاع به قدري به هم ريخته است 
كه كاركنان پيماني طي دو س��ال اخير با اعتراض 
به اين روند، خواستار رس��يدگي نهادهاي نظارتي 
به اين ظلم آشكار ش��دند. آنها مي گويند اگر مثاًل 
شركت ملي نفت، ماهانه براي يك مهندس مخزن 

۱5ميليون تومان پرداخت مي كند، چرا نبايد اين 
حقوق به فردي كه در استخدام شركت پيمانكاري 
است، داده ش��ود. چرا بايد واس��طه ها و دالل هاي 
نيروي كار از اين وضعيت س��ود ببرند و ساده ترين 

حقوق كارگر يا كارمند خود را رعايت نكند.
تير ماه س��ال جاري بود كه رئيس كارگروه بررسي 
طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت در مجلس 
شوراي اس��المي از اتمام بررسي طرح »ساماندهي 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي« در كارگروه ويژه آن 
خبر داد كه در آن تالش شده شركت هاي پيمانكاري 
به منظور رفع تبعيض از نظام اداري � اس��تخدامي 
كشور حذف شوند، ولي در نهايت اتفاقي كه افتاد اين 
بود كه شركت هاي پيمانكار از محل اين اتفاقات تا 
توانستند جيب خود را پر كردند. چندي پيش بود كه 
يكي از نمايندگان گفت براساس يكي از گزارش هاي 
واصله، يك شركت پيمانكاري از محل قرارداد خود با 

يك نهاد دولتي ۳٠ ميليارد تومان درآمد دارد!
   ظلم به پيماني ها

در همين خصوص، يك كارشناس حوزه كار با بيان 
اينكه رواج پيمانكاري ها در كشور نه كوچك كردن 
دولت را به ارمغان آورده و نه كم كردن هزينه هاي 
دولت را به دنبال داشته است، از وزير كار خواست تا 
در جهت تدوين آيين نامه تبصره ۲ ماده 7 قانون كار 
اهتمام الزم را داشته باشد. ناصر چمني در گفت و گو 
با ايسنا با اشاره گسترش شركت هاي پيمانكاري در 
كشور و مشكالت كارگران اين شركت ها اظهار كرد: 
مشكل اصلي، نداشتن امنيت شغلي، عدم واريز حق 
بيمه و تأخير در پرداخت به موقع مطالبات و حقوق 
كارگران است، در حالي كه پيمانكاري ها خودشان 
صورت وضعيت كرده و مطالباتشان را از مقاطعه 
كار دريافت مي كنند، ولي بحث اصلي اين است كه 
كسي نيست بگويد در كارهاي مستمر و دائم حضور 

پيمانكار چه معنايی دارد.
چمني افزود: به تدريج ديديم كه با ش��كل گيري 
پيمانكاري ها خصوصاً شركت هاي پيمانكار تأمين 
نيروي انس��اني نه تنها دولت كوچك نشد، بلكه 
هزينه هاي دولت هم ب��اال رفت، چون پيمانكاران 
كه براي خيرات و صلوات نمي آيند، آنها هم به سود 
خود فكر مي كنند و صرف نظر از پرداخت حقوق 
كارگران بايد سودي نيز براي خود بردارند كه اين 

هزينه اضافي به دولت تحميل مي شود.

ظلمي به نام قراردادهاي پيماني

گيرتخممرغدرگمرك
قيمت تخم مرغ به شانه اي ۵۵ هزار تومان رسيده و انتظار مي رود 
با برگشتن قانون انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي بازار محصوالت 
كشاورزي كنترل ش�ود. در اين ميان مرغداران استاني مي گويند 
س�هميه خوراك مرغ و دام هايش�ان را به نصف كاه�ش داده  اند. 
به گزارش فارس، طبق آخرين مصوبه س��تاد تنظيم ب��ازار قيمت هر 
كيلوگرم تخم مرغ ۱7 هزارتومان و هر شانه دو كيلويي ۳٤ هزارتومان 
براي مصرف كنندگان تعيين شده اس��ت، اما اكن��ون نزديك دو برابر 
اين قيمت به فروش مي رود. ملك نيا مديركل امور طيور وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: چندين ماه است كه وزارتخانه جهاد كشاورزي درگير 
تأمين ارز مورد نياز ترخيص نهاده هاي دپو ش��ده در گمرك است، اما 
تأمين ارز صورت نگرفته، ارزي هم كه بانك مركزي مدعي است جهت 

ترخيص كاال تأمين كرده نمي دانيم كجا رفته است. 
صحبت هاي اين مسئول نشان مي دهد كه تأمين خوراك كه بيش از 7٠ درصد 
قيمت تمام شده اين محصول پروتئيني را تشكيل مي دهد هنوز مشكل دارد 
و تأمين ارز همچنان پاشنه آشيل تأمين خوراك است. ايران بيش از 7٠ درصد 
نياز خوراك طيور را وارد مي كند كه مشكالت ارز واردات آن را سخت تر كرده 
و نيز وجود رانت، فساد و اشكال در توزيع، دسترسي توليد كنندگان را به اين 
نهاده با ارزش با مشكل مواجه كرده است. مشكل تأمين نهاده خوراك مرغداران 
و دامداران مسئله تازه اي نيست و به ويژه در دو سال اخير بارها به دليل عدم 
تأمين ارز، عدم ترخيص از گمرك، اشكال در س��امانه بازارگاه، وجود فساد و 
انحصار كامل به دست دامدار نمي رسد و آنها مجبور مي شوند به چندين برابر 

قيمت از بازار تهيه كنند. 
....................................................................................................................

بياطالعيسازمانمالياتازخانههايخالي
مع�اون س�ازمان ام�ور ماليات�ي گف�ت:  وب س�رويس رس�مي 
ارس�ال داده ه�اي خانه ه�اي خال�ي از س�وي وزارت راه و 
شهرس�ازي به س�ازمان امور ماليات�ي تحويل داده نشده اس�ت. 
به گزارش ايلنا، طبق قانون شناس��ايي خانه ه��اي خالي جزو وظايف 
وزارت راه و شهرسازي محسوب مي شود و اين وزارتخانه موظف است، 
اطالعات خانه هاي خالي را در اختيار س��ازمان امور مالياتي قرار دهد. 
طبق قانون ماليات بر خانه هاي خالي، خانه هايي كه چهارماه خالي از 
سكنه باشند، مشمول ماليات مي شوند، بنابراين تمام خانه هايي كه از 
ابتداي امس��ال تا مرداد ماه خالي باقي مانده باشند، بايد ماليات آن را 
بپردازند. در حالي قرار بود مرداد سال 99 اولين برگه مالياتي براي مالكان 
خانه هاي خالي صادر شود، تا به امروز هيچ يك از مالكان اين خانه هاي 
خالي مالياتي نپرداختند و در وعده اي جديد، سازمان امور مالياتي اعالم 

كرده  است كه دي ماه امسال اولين برگه صادر خواهد شد. 
هرچند كه از س��ال گذش��ته وزارت راه و شهرس��ازي اعالم ك��رد بيش از 
يك ميليون و ۳٠٠ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه را شناسايي كرده است، 
اما س��ازمان امور مالياتي مي گويد هنوز اطالعاتي از خانه هاي خالي ندارد. 
هادي خاني، معاون فناوري هاي مالياتي در اين باره گفت: فعالً اطالعات هيچ 
يك از خانه هاي خالي شناسايي شده، در اختيار سازمان امور مالياتي نيست. 
معاون سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه با اين شرايط چگونه از 
دي ماه برگه هاي مالياني براي خانه هاي خالي صادر مي شود، اظهار داشت: 
احتماالً منظور از صدور برگه هاي مالياتي براي خانه هاي خالي از دي ماه اين 
است كه در اين بازه زماني س��رويس برقرار و به سامان امور مالياتي تحويل 
مي شود. خاني ادامه داد: درصورت تحويل اين سامانه صدور برگه هاي مالياتي 
بالفاصله انجام مي شود، اما در حال حاضر ديتا و اطالعاتي تحويل نگرفته ايم 

كه بر اساس آن برگه مالياتي براي خانه هاي خالي صادر كنيم.  
....................................................................................................................

جديدترينقيمتگوشتقرمزدربازار
مش�اهدات ميدان�ي حاك�ي از كاه�ش قيم�ت گوش�ت قرم�ز 
در ابت�داي مه�ر م�اه نس�بت ب�ه ماه ه�اي گذش�ته  اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات ميداني از خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران قيمت هر كيلو شقه گوسفندي ۱۱5 تا ۱۳٠ هزار تومان، ران 
گوسفندي ۱۲٠ تا۱٤٠ هزار تومان، سردست گوسفندي ۱۱6 تا ۱۱9 هزار 
تومان، ماهيچه گوس��فندي ۱8٠ تا ۲٠٠ هزار تومان، راسته گوسفندي 
۱۳٠ تا ۱٤٤ هزار تومان، قلوه گاه گوسفندي۱۱٠ تا ۱۱8 هزار تومان، ران 
گوساله ۱٤9 تا ۱55 هزار تومان، راسته گوساله ۱68 تا ۱85 هزار تومان، 
ماهيچه گوساله ۱۳٠ تا ۱6٠ هزار تومان و قلوه گاه گوساله ۱۱٠ تا ۱۲٠ هزار 
تومان است. گفتني است قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است 

در برخي مناطق بيشتر يا كمتر باشد.
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مناقصه عمومي يك مرحله اي 
ــتان گيالن در نظر داردمناقصه عمومى يك مرحله اى واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه شركت توزيع نيروى برق استان گيالن    شركت توزيع نيروى برق اس
ــركت توانير از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه  بشرح جدول بند 4 ازمحل اعتبارات عوارض برق (منابع داخلى )ش
www.setadiran. : از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام درسايت مذكورودريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت درمناقصه محقق سازند. تاريخ 
انتشارمناقصه در سامانه1400/07/12  مى باشد.

نشانى دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروى برق استان گيالن (سهامى خاص) به نشانى رشت– بلوار امام خمينى- باالتر از ميدان مصلى.
موضوع مناقصه :واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه شركت توزيع نيروى برق استان گيالن ازمحل اعتبارات بشرح ذيل وجدول بند 4                  

الف-اعتبارات عوارض برق (منابع داخلى )شركت توانير
شرايط پرداخت : بشرح مندرج دربرگ شرايط عمومى مناقصه مى باشد.  

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: تضمين قابل قبول كارفرما برابربرگ شرايط وبه شرح مبلغ مندرج درجدول ذيل:

ف
شرح تجديدمناقصهردي

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردى
(ريال)

شماره فراخوان در سامانه 
ستاد

مبلغ تضمين 
شركت در 

فرآيندارجاع كار

1563,080,812,7172000005104000325154,100,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق انزلى1

1573,057,948,0372000005104000326152,900,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق آستارا2

1585,363,230,0802000005104000327268,200,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق سياهكل3

1594,903,918,6032000005104000328245,200,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق رضوانشهر4
1607,477,615,3642000005104000329373,900,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق الهيجان5

1612,719,939,0282000005104000330136,000,000-1400واگذارى كليه عمليات برق رسانى درحوزه امورتوزيع برق صومعه سرا6

http://www.setadiran.ir5- محل دريافت اسناد مناقصه: ازطريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به نشانى
6- شرايط پيمانكاران : كليه پيمانكاران مى بايستى داراى حداقل رتبه پنج نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزى باشند.

7-قيمت خريد اسناد: به مبلغ 500000 ريال(پانصد هزار ريال) ازطريق سامانه ستاد وبصورت الكترونيكى صورت مى پذيرد.
8- مهلت دريافت اسناد : ازتاريخ 1400/07/12 لغايت تاريخ 1400/07/19  

9-زمان و محل تحويل پيشنهادها: ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت و حداكثر تا ساعت15:30 مورخ 1400/08/01 مى باشد.
ــامانه فوق مى بايست بصورت فيزيكى حداكثر تا ساعت 15:30 1400/08/01 تحويل   تبصره :پاكت الف شامل تضمين شركت درفرآيند ارجاع كارعالوه بربارگذارى درس

اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروى برق استان گيالن گردد.
10- زمان گشايش پاكات مناقصه: پاكات مناقصه به تاريخ 1400/08/03 رأس ساعت09:00با حضور شركت كنندگان در مناقصه ومطابق بازمانبندى تعيين شده دربرگ 

شرايط مناقصه درسالن جلسات شركت توزيع نيروى برق استان گيالن بازگشايى مى گردد.
تبصره: حضور شركت كنندگان در مناقصه   با ارائه معرفى نامه كتبى بالمانع است

11-  تضمين انجام تعهدات موافقتنامه : 5درصد مبلغ كل موافقتنامه به صورت تضمين معتبروقابل قبول كارفرما براساس برگ شرايط مناقصه.
12- پيش پرداخت موافقتنامه : 25درصدمبلع كل موافقتنامه به صورت تضمبن قابل قبول كارفرما.

13- اطالعات تماس سامانه ستادجهت كسب اطالعات بيشتروثبت نام درسامانه مذكور021-41934
14- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 33621750-33606571- 013-33663006 

15-  كارفرمادر قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
16- هزينه چاپ آگهى در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شركت توزيع نيروى برق استان گيالن) مى باشد.

در صورت نياز به اطالعات بيشتر به پايگاه هاى اينترنتى شرح زير مراجعه فرماييد:
  http://www.setadiran.ir ، http://www.gilanpdc.ir  ،  http://tender.tavanir.org.ir،             http://iets.mporg.ir :  آدرس اينترنتى  

     tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الكترونيكى  
شركت توزيع نيروى برق استان گيالن

بهناز قاسمی
  گزارش   یک


