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بررسي بودجه سال آينده توسط تيم اقتصادي دولت رئيسي در حالي به 
روز هاي پاياني خود نزديك مي شود كه قرار است تا 15آذر سند بودجه 
را به مجلس ارائه دهند. بايد ديد رويكرد تيم اقتصادي دولت رئيس��ي 
مبني بر كسري نداشتن بودجه سال آينده از جمله كاهش تورم و رشد 
اقتصادي كه تحقق يكي بدون ديگ��ري امكانپذير نخواهد بود، چطور 

محقق خواهد شد. 
بودجه بدون كسري يعني افزايش درآمد و كاهش هزينه ها. هر چقدر 
كسري بودجه كمتر باشد، كنترل نقدينگي و مهار تورم هم راحت تر 
صورت مي گيرد. دولت س��يزدهم پيش بيني كرده اس��ت از يك سو 
منابع درآم��دي خود را افزايش و از س��وي ديگ��ر هزينه هاي خود را 

كاهش دهد. 
   کاهش هزینه ها 

از رويكردهاي اصلي دول��ت براي كاهش هزينه ها، س��اماندهي نظام 
حقوق است، از اين رو بيشترين هزينه دولت مربوط به پرداخت حقوق 
و دستمزد به كارمندان و بازنشستگان دولت است كه حدود 5 ميليون 
نفر می شود. در چنين شرايطي دولت بايد براي افزايش حقوق ها سقف 
تعيين كند تا هيچ فردي از كارمندان دولت بيش از اين سقف مشخص 

حقوق دريافت نكند و عدالت برقرار شود. 
   افزایش درآمدها 

عالوه ب��ر كاه��ش هزينه ها، س��اماندهي نظ��ام مالياتي ني��ز يكي از 
پيش نيازهاي اصلي در تحقق اهداف اقتصادي دولت است. دولت بايد 
با جلوگيري از فرار مالياتي، درآمدهاي خود را افزايش دهد. بر اساس 
آمار در ايران بيش از 1۰۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد. 
دولت مي تواند از طريق جلوگيري از فرار مالياتي بخش قابل توجهي از 

اين كسري را جبران كند. 
   خلق پول 

از آنجا كه بانك ها مهم ترين عامل رش��د نقدينگي هس��تند، چندين 
برابر سپرده هاي مشتريانش��ان پول خلق مي كنند، خودداري از چاپ 
پول هم يكي از اقدامات مثبت جهت كنترل نقدينگي و تورم وكسري 
اس��ت. دولت بايد در زمينه اصالح و نظارت بر نظام بانكي كش��ور نيز 
گام هايي اساسي بردارد. اگر كسري بودجه در كار نباشد، پولي كردن 
آن نيز رخ نخواهد داد، يعني دولت مجبور نخواهد شد براي جبران كم و 
كاستي هايش پول چاپ كند كه افزايش نقدينگي و رشد لجام گسيخته 

تورم را موجب شود. 
طبق گفته هاي احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه 
سي و يكمين همايش بانكداري اسالمي با عنوان »بانكداري اسالمي با 
نگاهي به بيانيه گام دوم انقالبي« حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدينگي 

توسط بانك ها صورت مي گيرد. 
   فروش نفت 

در بودجه سال جاري قيمت هر بشكه نفت 5۰ دالر و همچنين ميزان 
صادرات روزانه حدود 2/3ميليون بشكه در نظر گرفته شده كه طبق 
اين اعداد، ح��دوداً 42 ميلي��ارد دالر منابع حاصل از ص��ادرات نفت 

تحصيل می شود. 
   فروش اوراق

يكي ديگر از منابع درآمدي دولت فروش ام��وال و دارايي هاي متعلق 
به دولت است. درآمد حاصل از فروش اموال و دارايي دولت در بودجه 
14۰1 عدد بااليي نيست و آنچه تعيين شده نزديك به 3۰ هزار ميليارد 
تومان است كه بايد ديد فروش اين اموال و دارايي ها تا چه ميزان محقق 
خواهد شد. دولت فعاًل ميزان فروش اوراق را 4۰ هزار ميليارد تومان در 

نظر گرفته است.
   پیش بیني 8 درصدي رشد اقتصادي 

در فصل اول امسال رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال 13۹5 
بيش از ۶ درصد بود. دولت بنا را بر اين گذاشته است كه نه تنها اين رشد 
در سال 14۰1 به ۸ درصد برسد، بلكه اين ميزان رشد براي سال هاي 

بعد نيز تداوم داشته باشد. 
عالوه بر تالش دولت براي س��اماندهي اقتصاد كالن، كنترل بيماري 
كرونا و چش��م انداز رفع تحريم ها نيز به ياري تحقق يك رش��د پايدار 

اقتصادي قابل توجه خواهد بود.

 محاسبه بهای برق صنايع پرمصرف
با قیمت خريد تضمیني

مدیرعام�ل ش�رکت توزی�ع ب�رق حرارت�ي از ال�زام صنای�ع 
پرمص�رف ب�ه پرداخ�ت به�ای برق ب�ا قیم�ت خری�د تضمیني 
بی�ن 4۵0 ت�ا ۵00 تومان ب�ه ازاي هر کیلووات س�اعت خب�ر داد. 
محسن طرزطلب در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما با 
اشاره به اينكه قانون اين پرداخت ها در بودجه14۰۰ تصويب شده است، 
افزود: از امس��ال در اليحه بودجه14۰۰ مصوب شده كه صنايع باالي 
دو مگاوات كه مصرف كننده عمده هستند، بهای برق را به قيمت خريد 

تضميني برق، يعني بين 45۰ تا 5۰۰ تومان پرداخت كنند. 
وي با بيان اينكه از اين طريق ۸ هزار ميليارد توم��ان اعتبار به صنعت 
برق تعلق مي گيرد، گفت: باوجود تصويب اين قانون در مجلس شوراي 
اسالمي، رقم اندكي به صنعت برق تعلق خواهد گرفت، زيرا بر اساس 
تصميم نمايندگان مجلس، بخش��ي از اين بودجه به تأمين آب شرب، 

انتقال و مخابرات اختصاص يافته است. 
مديرعامل شركت توزيع برق حرارتي با اش��اره به اينكه اين بودجه به 
بخش توليد اختصاص مي يافت، ادامه داد: وزارت نيرو بايد با اين رقم 
بخش��ي از بدهي هاي معوق خود را پرداخت مي كرد كه با تقسيم اين 

بودجه، رقم مناسبي به اين بخش تعلق نگرفت. 
طرزطلب با تأكيد بر اينكه در حال پيگيري ب��راي دريافت كامل اين 
اعتبار در سال آينده هس��تيم، گفت: دولت و نمايندگان مجلس بايد 
براي اينكه اين اعتبار در جاي ديگري مصرف نشود، برنامه ريزي كنند 
و اگر قرار است تقس��يم ش��ود بايد از منبع ديگري اعتبار مورد نياز ما 

تأمين شود. 
وي با اش��اره به برنامه ريزي انجام ش��ده براي اح��داث نيروگاه 
توس��ط صنايع بزرگ ك��ه مصرف كننده عمده هس��تند، گفت: 
اگر قرار ش��ود ما خريد تضميني در برق انجام دهيم، بايد طبق 
تعهدات قرارداد ها وصول ش��ود و مبلغ آن را ني��ز صنايع بزرگ 
و مصرف كنندگاني ك��ه خ��ارج از الگو برق مص��رف مي كنند، 
پرداخت كنند. مديرعامل ش��ركت توزيع برق حرارتي با اشاره 
به ضرورت تغيير ش��يوه مصرف برق با توجه ب��ه محدوديت در 
منابع و ميزان س��رمايه گذاري هاي مورد نياز ب��راي تأمين برق 
گفت: ما سرمايه هاي چنداني نداريم كه هر سال اقدام به ساخت 
چند هزار نيروگاه كنيم، بايد با آزاد سازي قيمت آب، برق و انرژي 

مصرف كننده را مقيد به كنترل مصرف كنيم.

در حالي که برخي مخالفان قانون جهش تولید مس�كن پرداخت 
تسهیالت به بخش مسكن براي ساخت 2 میلیون واحدمسكوني 
در س�ال را تورم زا مي دانند، هر س�ال صدها هزار میلیارد تومان 
تس�هیالت به بخش خدمات و بازرگان�ي پرداخت مي ش�ود، اما 
نس�بت به آثار تورمي آن نقدي مطرح نمي ش�ود. بر اس�اس آمار 
در دهه 90 س�هم تس�هیالت مس�كن و س�اختمان از 17 درصد 
به ۵ درصد رسیده اس�ت. این کاه�ش قابل توجه در تس�هیالت 
مسكن در ش�رایطي رقم خورد که هیچ کارش�ناس اقتصادي در 
این بازه زماني نگراني از ایجاد رکود کمر ش�كن در حوزه ساخت 
مسكن و یك س�وم ش�دن تولید واحدهاي مس�كوني نداشت. 
تا زماني كه ندانيم از هر يك ميليون تومان هزينه خانوار دهك متوسط 
در پايتخت، بيش��تر از 5۰۰ هزار تومان صرف تأمين سرپناه مي شود، 
نمي توانيم درك كنيم، اين كاالي غير قاب��ل واردات و صادرات تا چه 

اندازه بر زندگي اقشار مختلف مردم تأثير گذار است. 
نابس��اماني مقطعي در ب��ازار كاالهايي نظير مرغ ش��ايد ب��راي مردم 
قابل تحمل تلقي شود، اما نابساماني هشت س��اله در بازار يك كاالي 
غير قابل جايگزين نظير مس��كن به هيچ عنوان قابل تحمل نيس��ت و 

مي توان زمينه نارضايتي گسترده اجتماعي را فراهم كند. 
در طول هفت س��ال گذش��ته، يكي از پرتكرارترين اخبار ماهانه رشد 

قيمت مسكن به طور مداوم بوده است. همين مسئله سبب شده تا شاهد 
رشد ۸۰۰ درصدي قيمت مسكن در طول چهار سال اخير باشيم. به 
عبارت ديگر در ش��رايطي كه در س��ال 13۹2 با 1۰۰ ميليون تومان، 
زمينه الزم براي خريد 2۷ متر واحد مسكوني مهيا مي شود، رشد قيمت 
در طول هشت س��ال اخير سبب ش��د تا با همان 1۰۰ ميليون تومان 

زمينه خريد يك مسكن 3 متري نيز ايجاد نشود. 
   نیاز ساالنه به ساخت 1/۵ میلیون مسكن در بازار کشور

به گزارش فارس، طبيعي است يكي از موانع خانه دار شدن افراد، نبود 
منابع كافي براي خريد مسكن است. از طرف ديگر ساخت مسكن نيز 
هزينه هاي قابل توجهي دارد كه طبيعتاً قشر عظيمي از نياز جامعه از 
اقش��ار كم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. الزم به تأكيد است، اين 
مشكل منحصر به كشور ايران نيست و در كشورهاي ديگر جهان نيز 
جود دارد. در همين رابطه، راه حلي كه در كشورهاي توسعه يافته براي 
اين موضوع پيگيري مي شود اعطاي تسهيالت بلندمدت مسكن است. 
به عبارت ديگر متناسب با شرايط بازار مسكن هر كشور اين تسهيالت 

به خريد يا ساخت مسكن تعلق مي گيرد. 
در ايران، نگاهي به نياز به مسكن در آخرين نسخه طرح جامع مسكن 
كه در سال ۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه شده است، مشخص 
مي كند، از سال 13۹۶ تا سال 14۰5، با احتساب تزريق 1/4 ميليون 

واحد مسكوني به موجب قانون ماليات بر خانه هاي خالي، 1۰ ميليون 
و 5۰۰ هزار واحد مسكوني نياز است تا شاهد پاسخ به تقاضاي مسكن 
كشور باشيم. در صورتي كه بر اساس آمارها و برآوردها طي دوره چهار 
ساله، از سال 13۹۶ تا انتهاي سال 13۹۹، به صورت ميانگين ساالنه 
حدوداً 35۰ هزار واحد مسكوني شهري و روستايي توليد شده باشد. در 
طول سال هاي 13۹۶ تا 13۹۹ تنها 1/4 ميليون واحد مسكوني از نياز 

1۰/5 ميليوني به مسكن پاسخ داده شده است. 
در چنين شرايطي ساخت س��االنه 1/5 ميليون واحد مسكوني از سال 
14۰۰ تا سال 14۰5 مورد نياز اس��ت تا بر اساس طرح جامع مسكن 

شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسكن باشيم. 
بر اين اساس مطابق قانون جهش توليد مسكن، بانك ها بايد هر سال 
2۰درصد از تس��هيالت پرداختي خود را به ساخت مسكن اختصاص 
دهند تا ش��اهد پاسخ به تقاضاي مسكن باش��يم؛ سهمي كه براساس 
اولويت بخش مسكن بر همگان روشن است و بانك مركزي هم پيش از 
اين بايد همواره به بانك ها براي پرداخت حداقل 2۰ درصد از تسهيالت 
به اين بخش تأكيد مي كرد. با اين حال بانك ها و در رأس آنها بانك هاي 
خصوصي عالقه اي به پرداخت تسهيالت به اين بخش ندارند. علت اين 
امر هم سود باالتر پرداخت تسهيالت به بخش هاي غيرمولد و همچنين 

بلندمدت بودن تسهيالت مسكن است.

منابع بانكي براي بخش خدمات و بازرگاني هست اما براي ساخت مسكن نه
 بانك ها و به ویژه بانك هاي خصوصي عالقه اي به پرداخت تسهیالت برای مسكن ندارند. علت این امر هم سود باالتر پرداخت تسهیالت به بخش هاي غیرمولد

و همچنین بلندمدت بودن تسهیالت مسكن است

  گزارش 2

روز گذش�ته ن�رخ دالر تا مح�دوده 30 هزار 
تومان هم صعود ک�رد و به همین دلیل قیمت 
طال و سكه نیز با صعود همراه شد. در این بین 
اگر چه برخي از رسانه ها رشد نرخ در بازار ارز 
و طال را به نتیجه مذاکرات وین ربط دادند، اما 
آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد که تنخواه 
۵۵ هزار میلیارد توماني دولت از بانك مرکزي 
باعث رشد ۶37هزار میلیارد توماني نقدینگي 
شده اس�ت، از س�وي دیگر دولت قبل آنقدر 
انتظارات را در رابطه با رفع تحریم ها باال برده 
که نقدینگي زیادي در حالت استند باي قرار 
گرفته بود و طبیعتًا ای�ن نقدینگي با توجه به 
ریسك و بازده تصمیم مي گیرد که این روزها 
راهي کدام یك از بازارهاي موجود شود؛  اگر 
راهي بازار طال و ارز شود، خب طبیعتاً افزایش 
تقاضا این ب�ازار را با نوس�ان مواجه مي کند. 
هر چند نرخ دالر در گذش��ته ارقام��ي باالتر از 
33هزار تومان را نيز به خود ديده اس��ت، اما روز 
گذشته نرخ دالر براي لحظاتي در محدوده 3۰ 

هزار تومان قرار گرفت و بالطبع رش��د نرخ دالر 
قيمت طال و سكه نيز با جهش همراه شد. 

اگر چه برخي از رس��انه ها علت رش��د نرخ دالر 
را به نتيج��ه مذاكرات وين ربط دادن��د، اما بايد 
دانس��ت موضوع مذاكرات مذكور براي كش��ور 
آنقدر حائز اهميت است كه نوسان نرخ ارز اثري 
بر روند مذاكرات و مذاكره كنندگان و اش��خاص 
تصميم گير نداشته باشد، از س��ويي ديگر، اميد 
م��ي رود متوليان بخ��ش پولي و مال��ي آنقدر از 
پختگي الزم و كافي در اين بخش برخوردار باشند 
كه براي نوس��ان هاي قيمتي زود گذر و هيجاني 

بازار ذخاير ارزي كشور را هزينه نكنند. 
برخي از كارشناس��ان اقتصادي بر اين باورند 
كه دولت پيش با اطالع از رشد نقدينگي بدون 
پشتوانه و نگراني از ورود اين نقدينگي به بازار 
ارز و طال، پيوسته روي رفع تحريم هاي ايران 
مانور خبري مي داد، به عبارتي با اس��تراتژي 
دولت قبل نقدينگي زيادي در بانك ها در حالت 
استند باي قرار گرفت تا نتيجه مذاكرات روشن 

شود، حال كه دولت جديد روي كار آمده است 
و مذاكرات روند طبيعي خود را سپري مي كند، 
احتم��ال دارد دارن��دگان نقدينگ��ي از ميان 
گزينه هاي پيش رو قصد سرمايه  گذاري داشته 
باشند. با توجه به توضيح مذكور احتمال ورود 
نقدينگي به بازارهايي چ��ون ارز و طال دور از 
ذهن نيست، از اين رو امكان دارد عده اي نوسان 
ناش��ي از افزايش تقاض��ا و ورود نقدينگي به 
بازارهايي چون ارز و طال را به نتيجه مذاكرات 
هسته اي ربط دهند، اما بايد دانست اين رويداد 

منشأ ديگري دارد. 
در اين ميان سياستگذاران بايد هوشيار باشند تا 
ذخاير ارزي كشور را در مواقع هيجاني شدن بازار 
يا افزايش تقاضاي س��رمايه اي بي جهت هزينه 
نكنند، چراكه بهتر است بازار روند طبيعي خود 
را طي كند و بايد دانست اين هيجانات فروكش 
خواهد كرد و با توجه به تقويت صادرات غير نفتي 
و نفتي بازار ارز نيز تعادل پايدار خود را به دست 

خواهد آورد. 

   صعود همزمان قیمت دالر، درهم و سكه
روز گذش��ته قيم��ت دالر در ب��ازار ارز با ۶۰۰ 
تومان افزايش به 2۹ هزار و ۹5۰ تومان رسيد 
و در مقاطعي حتي تا مرز 3۰ ه��زار تومان نيز 

پيش رفت. 
رفتار نوساني قيمت دالر در اين روزها تشديد شده 
و ريسك معامله در بازار دالر زياد شده است. فعاليت 
نوس��ان گيران و س��وداگران در بازار ارز نيز باعث 
شده است، كنترل نوسانات قيمت دالر دشوار شود و 
اقدامات اخير بانك مركزي چندان مؤثر واقع نشود. 
قيمت درهم ب��ا افزايش قيمت دالر گران ش��د. 
قيمت درهم عصر روز پنج ش��نبه زير مرز ۸ هزار 
تومان بود و با ۷ هزار و ۹۷۰ تومان معامله شد، اما 
در بازار ارز  25۰ تومان باال رفت و با ۸ هزار و 22۰ 

تومان خريد و فروش شد. 
   قیمت دالر، قیمت سكه و طال را باال برد

قيمت اونس ط��ال در بازار جهاني روز گذش��ته با 
قيمت هزارو۷۸3 دالر معامله شد. در بازار داخلي 
هم قيمت طال نسبت به روز پنج شنبه 3۶ هزار و 
۷۰۰ تومان رشد كرد و به يك ميليون و 25۹ هزار 
و ۶۰۰ تومان رسيد. قيمت سكه هم به 13 ميليون 

تومان رسيد.
    سایه ارزهاي دیجیتال در بازار ارز تهران

در كن��ار اخبار برج��ام، خبرهاي مرتب��ط با بازار 
ارز هاي ديجيتال هم در كانال هاي تلگرامي قيمت 

دالر برجسته شد. 
 روز گذش��ته قيمت بيت كوين طي يك ش��وك 
ناگهان��ي در كمتر از چند س��اعت از مرز 5۸هزار 
دالر به زير 42هزار دالر سقوط كرد و با كمي احيا 
به محدود 4۷هزار دالر بازگش��ت. اتريوم و ديگر 
كوين هاي بازار هم مانند بيت كوين درگير سقوط 
آزاد ش��دند تا روز عجيب ب��ازار ارزهاي ديجيتال 

تكميل شود. 
   تنخواه ۵۵هزار میلیارد توماني باعث رشد 

۶37هزار میلیارد توماني نقدینگي
هر چند كانال هاي تلگرامي ارزي كه از خارج 
كش��ور هدايت مي ش��وند، روز گذشته تالش 
كردند نوسان نرخ ارز را به نتيجه مذاكرات وين 
مرتبط كنند، اما نوس��ان ارزي صاحب داليل 
ديگري نيز هس��ت، بر اس��اس اعالم سازمان 
برنامه و بودجه، با توجه به ضريب انبساط پولي 
تنها از محل تنخواه 55ه��زار ميليارد توماني 
دولت قب��ل از بانك مركزي در ابتداي س��ال 
جاري بيش از ۶3۷هزار ميليارد تومان حجم 

نقدينگي اضافه شد.

تغییرات ش�اخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
نسبت به فصل مشابه س�ال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( در فصل تابس�تان 1400 ب�ه 9/۵8 درصد 
رسید که در مقایس�ه با فصل مش�ابه سال قبل 
)0/73( 14/1 درصد کاهش داشته است. به عبارت 
دیگر با کاه�ش ت�ورم در بخش تولید، ش�تاب 
ت�ورم در بخش مصرف نی�ز اتفاق افتاده اس�ت. 
به گزارش مه��ر به نقل از مركز آم��ار، تغييرات 
ش��اخص قيمت توليدكننده كل كشور نسبت 
به فصل مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابستان 14۰۰ به ۹/5۸ درصد رسيد 
كه در مقايس��ه با همين اطالع در فصل مشابه 
س��ال قبل) ۰/۷3( 14/1 واح��د درصد كاهش 

داشته است. 
    تورم فصلي

تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده كل كش��ور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل تابستان 
14۰۰ به ۷/11 درصد رسيد كه در مقايسه با همين 
اطالع در فصل قبل )1۰/1( 1/۶ واحد درصد افزايش 
داشته اس��ت. در اين فص��ل كمترين ت��ورم فصلي 
توليدكننده مربوط به بخ��ش توليد، انتقال و توزيع 
برق )۰/1 درصد( و بيشترين تورم فصلي مربوط به 

بخش كشاورزي )21/۷ درصد( بوده است. 

   تورم نقطه به نقطه
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل كشور نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
تابستان 14۰۰ به ۹/5۸ درصد رسيد كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل مشابه سال قبل )۰/۷3( 14/1 
واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين 
قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد 
كاالها و خدماتشان در داخل كشور، در فصل تابستان 
14۰۰ نسبت به فصل تابس��تان سال 13۹۹، 5۸/۹ 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. در ميان بخش هاي 
مختلف توليدي كمترين نرخ مربوط به بخش توليد، 
انتقال و توزيع برق )۰/1۹درصد( و بيش��ترين نرخ 

مربوط به بخش معدن )1۰1/۶ درصد( است. 
   تورم ساالنه

تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده در 
چهار فصل منتهي به فصل تابس��تان 14۰۰ نسبت 
به دوره مشابه در س��ال قبل به ۶/۶4 درصد رسيد 
كه نس��بت به همين اطالع در فصل قب��ل )۰/۶۰( 
4/۶ واحد درصد افزايش داشته است. در فصل مورد 
بررسي، در ميان بخش هاي اصلي توليدي در كشور، 
كمترين تورم ساالنه مربوط به بخش توليد، انتقال 
و توزيع برق )3۷/۷ درصد( و بيشترين آن مربوط به 

بخش معدن )11۶/1 درصد( است. 

طبق اعالم مرکز آمار
شاخص قيمت توليد كننده ۱۴ درصد كاهش يافت

 استقبال ۸۷ درصدي ديپلمه ها
 از طرح اشتغال روستايي

روس�تایي  اش�تغال  ط�رح  از  دیپلمه ه�ا  87 درص�د 
می�زان  بیش�ترین  ۶۶ درص�د  ب�ا  م�ردان  و  اس�تقبال 
تس�هیالت ط�رح اش�تغال روس�تایي را دریاف�ت کرده ان�د. 
قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري در سال 13۹۶ از تصويب مجلس 
گذشت و با ابالغ آيين نامه اجرايي آن از سوي هيئت وزيران به مرحله اجرا 
درآمد. طرح اشتغال پايدار روستايي و عشايري با هدف كاهش نرخ بيكاري 
در مناطق محروم و كم برخوردار روس��تايي با اذن مقام معظم رهبري در 
برداشت 1/5ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي و قرار دادن معادل 
ريالي اين اعتبار در اختيار مؤسسات عامل توزيع كننده تسهيالت از جمله 
بانك كشاورزي، بانك توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد، 
روند عملياتي خود را تاكنون دنبال مي كند. در 1۰۰روز دولت سيزدهم بيش 
از هزارو۶4۰ طرح موفق به دريافت تسهيالت طرح اشتغال روستايي شده و 
براي بيش از 4هزارو۸۹۰ نفر فرصت اشتغال به وجود آمده است. بر اساس 
اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از گزارش عملكرد س��ه ماهه اين 
وزارتخانه در دولت سيزدهم، هزارو۶43 طرح از تسهيالت اشتغال روستايي 
طي اين مدت بهره مند شده اند. طبق اعالم وزير كار، بيش از 11 هزار ميليارد 
تومان منابع براي مرحله ششم پرداخت تسهيالت طرح اشتغال روستايي 
پيش بيني شده است. رامين اسدي، مدير پروژه سرمايه گذاري طرح هاي 
اشتغال فراگير و روس��تايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارشي 
از وضعيت پرداخت هاي اين بخش از س��وي مؤسس��ات عامل مي گويد: از 
ابتداي سال 14۰۰ تا پايان مردادماه حدود 2هزارو۹4۸ طرح و از شهريور 
ماه تاكنون هزارو512 طرح مصوب شده و پيگيري آنها صورت گرفته است. 
۸۷ درصد ديپلمه ها از طرح اشتغال روستايي استقبال و مردان با ۶۶ درصد 

بيشترين ميزان تسهيالت طرح اشتغال روستايي را دريافت كرده اند. 
وي با اشاره به وضعيت طرح هاي اشتغال روستايي به تفكيك دستگاه هاي 
اجرايي مي گويد: وزارت جهاد كشاورزي 5۹ درصد، وزارت صمت 14 درصد 
و وزارت مي��راث فرهنگي نيز 11 درصد طرح ها و ب��ه لحاظ مبلغ، وزارت 
جهاد كشاورزي ۶1 درصد اين منابع را به خود اختصاص داده اند. آنطور كه 
اسدي در خصوص وضعيت تحصيلي دريافت كنندگان تسهيالت مي گويد: 
۸۷ درصد ديپلمه ها از اين طرح  استفاده كرده اند و مقاطع تحصيلي باالتر 
مثل كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا به دليل كافي نبودن 
زيرساخت هايي چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانسته اند در اين طرح ها 
مشاركت فعالي داشته باشند. به گفته مدير پروژه سرمايه گذاري طرح هاي 
اشتغال فراگير و روس��تايي وزارت كار، ۶۶ درصد مردان و 34 درصد زنان 
از تسهيالت اشتغال روستايي بهره مند شده اند و چنانچه نقدينگي به اين 
سيستم تزريق شود، 55 هزار طرح ديگر با مبلغ 3۸ هزار ميليارد تومان قابل 
اجرا و مديريت است. در اين طرح، نرخ بهره تسهيالت اشتغال روستايي و 
عشايري براي مناطق روستايي ۶ درصد و مناطق مرزي 4 درصد پيش بيني 
شده اس��ت، حداكثر مدت بازپرداخت اين تسهيالت نيز ۹ سال است كه 
دو سال براي ساخت وساز، يك سال تنفس و شش سال براي بازپرداخت 

تسهيالت در نظر گرفته شده است. 
......................................................................................................................

قاچاق خاك راستی آزمايی می شود
در حال�ي ک�ه مع�اون آب و خ�اك وزی�ر جه�اد کش�اورزي قاچاق 
خ�اك را تكذی�ب ک�رده اس�ت، عض�و هیئ�ت علمي پژوهش�كده 
آبخیزداري از قاچ�اق خاك ای�ران خب�ر داد و گفت: طب�ق آمارها و 
نظره�اي کارشناس�ي، کش�ورهاي عرب�ي حاش�یه خلی�ج  ف�ارس 
از جمل�ه ام�ارات و قط�ر، مقصد نهای�ي خاك ه�اي ایران هس�تند. 
از بدنه وزارت جهاد كشاورزي خبر هاي ضد و نقيضي از قاچاق خاك ايران 
به كشور هاي عربي منتشر مي شود. معاون آب و خاك اين خبر را تكذيب 
و پژوهش��كده حفاظت خاك، قاچاق خاك را تأييد كرده و از بي توجهي به 
قوانين حفاظت از خاك گله مند است. به گزارش سايت پژوهشكده حفاظت 
خاك و آبخيزداري، حميدرضا پيروان، رئيس گروه تحقيقات و مهندسي 
حفاظت از آب و خاك از پژوهشكده حفاظت آب و آبخيزداري در آستانه روز 
جهاني خاك با اشاره به اينكه طبق آمارها و نظرهاي كارشناسي، كشورهاي 
عربي حاش��يه خليج  فارس از جمله امارات و قطر، مقصد نهايي خاك هاي 
ايران هستند، گفت: در حال حاضر كش��ورهايي مانند امارات و قطر خاك 
ندارند، خاك هاي سواحل اين كشورها ماس��ه اي و آهكي است كه اصاًل به 
درد پوش��ش گياهي نمي خورد، از س��وي ديگر امارات براي ساخت جزاير 
مصنوعي و قطر نيز براي خشك كردن دريا و بازيافت اراضي ساحلي اش نياز 
به خاك ايران دارد. وي افزود: قاچاق خاك تنها مربوط به كشورهاي خليج 
فارس نيست. سال هاست به بهانه صادرات گل و گياه، خاك هاي حاصلخيز 
كشاورزي ايران قاچاق و از كشور خارج مي شود. متأسفانه چندي پيش شاهد 
فروش خاك هاي مرغوب كشورمان از مرزهاي شمال غرب بوديم. عده اي 
س��ودجو به بهانه فروش گل و گلدان، اقدام به قاچاق خاك هاي حاصلخيز 
ايران كرده بودند. وي يادآور شد: جدا از مسئله قاچاق خاك، اكنون با معضلي 
به نام خام فروش��ي خاك هاي صنعتي مواجهيم. اي��ن خاك ها در معادن 
استخراج مي شود كه اغلب به صورت مستقيم يا به عنوان باطله معدني به 
فروش مي رسند. وي تصريح كرد: اين خاك ها براي توليد آهن و مس كاربرد 
زيادي دارند و عناصر نادر و كمياب زي��ادي نيز در اين خاك ها وجود دارد، 
از اين رو ضروري است سطح تكنولوژي مان را ارتقا دهيم تا ديگر به سمت 
خام فروشي اين خاك هاي ارزشمند نرويم. وي تأكيد كرد: خام فروشي اين 
نوع خاك ها نيز ممنوع است اما قاچاق خاك مسئله اي نيست كه ما بتوانيم 
از آن گريزي داشته باشيم، زيرا مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز در 
كنار اين معضالت وجود دارد. پيروان گفت: اكنون ما مجموعه قوانيني داريم 
كه مي توانيم جلوي بيشتر قاچاق خاك را بگيريم. اگر قوانين تصويب شده 
حفاظت از خاك واقعاً اجرا و آيين نامه هاي اجرايي آن ابالغ شود و دولت بر 
اساس آن آيين نامه ها، جلوي قاچاق خاك را بگيرد، بسياري از معضالت و 

مشكالت اين حوزه برطرف خواهد شد.

  گزارش   یک

مفقودى
ــدل 1385 رنگ  ــمند تيپ ايكس 7 م ــبز خودرو س برگ س
ــماره پالك ( ايران78 -841 ط 65) به  خاكسترى متاليك ش
ــماره شاسى14570407  شماره موتور 12485212596ش
ــده و از درجه اعتبار  متعلق به محمد اميرى قره بابا مفقود ش

ساقط مى باشد.البرز

آگهى تجديد فراخوان پيمانكار
اداره كل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى در نظر دارد براساس قانون برگزارى مناقصات، تجديد مناقصه عمومى دو 
مرحله اى با ارزيابى كيفى پروژه برق رسانى به موتورخانه تاسيسات ساختمان توسعه ترمينال خريد، نصب و راه اندازى 
ــتاد 2000001578000013 را از طريق سامانه تداركات  چهار دستگاه پست كامپكت kva800 به شماره نياز س

الكترونيكى دولت برگزار نمايد.
ــايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات  كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگش
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شركت هاى مى بايست داراى توانمندى 

و سوابق كارى اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاريخى انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/09/13 مى باشد.

2. مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت 19:00 مورخ 1400/09/21
3. مهلت زمان ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 1400/10/07

4. زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 10 مورخ 1400/10/08
جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت «الف» با شماره و آدرس ذيل تماس حاصل گردد. شايان ذكر است بازديد 

الزامى و جهت بازديد در بازه 1400/09/22 تا 1400/10/06 با هماهنگى قبلى با شماره 33108800 مى باشد.
آدرس محل تحويل پاكات الف: دبيرخانه فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد روبروى ترمينال خارجى جنب ساختمان ادارى شماره 2.

شماره تماس: 051-33400001-7
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز سامانه 27313131

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737
شناسه اگهى 1234414

   آمار


