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تثبيت قيمت ۱۰كاالي اساسي تا پايان رمضان ۱۴۰۲

 بغضيان: طرح تثبيت قيمت كاالهاي اساسي موجب مي شود هم مردم كاالهاي اساسي و ضروري شان را انبار خانگي نكنند 
و هم اينكه دست دالالن از سفره مردم كوتاه مي شود
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در جلس�ه اي كه اخيراً با حض�ور رئيس جمهور 
برگزار شده بود، وزارت جهاد كشاورزي موظف 
ش�د قيمت ۱۰قلم كاالي اساس�ي خوراكي را تا 
پايان ماه مبارك رمضان۱4۰۲ تثبيت كند. شايد 
در ظاهر اين تصميم دولت به نفع مردم باشد اما 
با توجه ب�ه تجربه تثبيت قيمت ه�ا در دهه8۰، 
بيم آن مي رود از خرداد س�ال آينده به يك باره 
قيمت ها چندي�ن برابر گران ش�ود، مگر اينكه 
در ماه هاي آت�ي هزينه هاي توليد اع�م از مواد 
اوليه، نهاده ها و دس�تمزد كارگران ثابت بماند. 
آلبرت بغضيان اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد 
است: اين تصميم دولت براي عيد نوروز و ماه مبارك 
رمضان موجب مي شود دس��ت دالالن از بازار مواد 
غذايي كوتاه ش��ود و مردم نيازي ب��ه انبار خانگي 

كاالهاي اساسي نداشته باشند. 
طرح تثبيت قيمت ه��ا يكي از مصوب��ات جنجالي 
مجلس هفتم در س��ال1383 بود كه دولت خاتمي  
را از افزايش تدريجي قيمت برخ��ي اقالم يارانه دار، 
همچون س��وخت و كاالهاي عمومي  منع مي كرد. 
اقتصاددانان و مردم خاطره خوبي از آن دوران ندارند، 
چراكه اين طرح در س��ال89  به قانون هدفمندي 
يارانه ها گره خورد. طرح تثبيت قيمت ها موجب شد،  
قيمت انرژي آنقدر ثابت نگه داشته شود كه شكاف 
بس��يار عميقي بين قيمت انرژي در داخل و به طور 
مثال كشورهاي همسايه اتفاق بيفتد و يك ظرفيتي 
براي رانت و فساد ايجاد شود كه در نهايت تبديل به 
قاچاق هاي سنگين شد. كشور به خاطر اين شكاف 
قيمت و قاچاق گسترده اي كه صورت گرفت، دچار 

خسران بسيار گسترده ش��د. اكنون بعد از 18سال 
دولت مردم��ي براي كاهش فش��ارگرانی ها و كوتاه 
كردن دس��ت دالالن و فرصت طلبان از بازار نوروز و 
ماه رمضان تصميم گرفته است قيمت 10قلم كاالي 
اساسي خوراكي را تا پايان ماه مبارك رمضان1402 
تثبيت كند. طي س��ال ج��اري پس از ح��ذف ارز 
4هزارو200توماني، قيمت مواد غذايي با رش��دي 
قابل مالحظه مواجه و اين اقدام دولت در راستاي رفاه 
اجتماعي و بهبود معيش��ت مردم در ايام پر مصرف 
سال اتخاذ شده است.  در جلسه اي كه اخيراً با حضور 
رئيس جمهور برگزار شده بود، وزارت جهاد كشاورزي 
موظف شد پيشنهادهايي براي تثبيت 10قلم كاالي 
اساسي خوراكي شامل برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، 
گوشت، پنير، ماست، شير، شكر و ماكاروني ارائه كند 

و مصوب شد اين وزارتخانه برنامه پيشنهادي خود 
را براي كاهش و تثبيت قيمت مواد غذايي طی يك 

هفته به دولت ارائه كند. 
  بغضيان: تثبيت قيمت ها 

به شرط ثبات هزينه هاي توليد باشد
آلبرت بغضيان، اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان در 
واكنش به طرح تثبيت قيمت كاالهاي اساس��ي تا 
پايان ماه رمضان )ارديبهشت 1402( در گفت وگو 
با »ج��وان« مي گويد: با توجه ب��ه تجربه تلخي كه 
طرح تثبيت قيمت ها در سال 83 به جاي گذاشته 
است، اين طرح در شرايط فعلي اقتصادي بايد بسيار 
باظرافت و دقت اجرا شود تا مبادا به افزايش ناگهاني 
قيمت ها منجر نش��ود. وي مي افزايد: اين تصميم 
دولت اگر به شرط ثابت ماندن هزينه هاي توليد اتفاق 
بيفتد، قطعاً نتايج خوبي به همراه خواهد داشت اما 
اگر هزينه ها گران ش��ود ولی قيمت ها ثابت بماند، 
ممكن است در سومين ماه س��ال1402 قيمت ها 
به يك باره منفجر شود و نرخ تورم نيز افزايش يابد. 
وي مي افزايد: در حال حاضر با دخالت دولت در بازار 
ارز و تصميمات جديد دولت بهانه اي براي افزايش 
قيمت ها وجود ندارد. اگر اين طرح دولت مردمي با 
موفقيت اجرا شود، ثابت مي شود امكان ثابت ماندن 
قيمت ها وجود دارد، اگر صنوف با رايزني و رابطه بر 

افزايش قيمت ها اصرار نكنند.
بغضيان تأكيد مي كند: اين طرح دولت موجب مي شود 
هم مردم كاالهاي اساسي و ضروري شان را انبار خانگي 
نكنند و هم اينكه دس��ت دالالن از سفره مردم كوتاه 
مي شود، زيرا هر ساله در آستانه نوروز به دليل احتكار 
كاال ها توسط دالالن و واسطه ها يك شوك قيمتي در 
اسفند ماه اتفاق مي افتاد و ش��وك بزرگ تري در ايام 
پاياني اسفند و روزهاي نخست سال نو رخ مي داد. اگر 
وزارت جهاد كشاورزي با برنامه درست و منطقي اين 
مصوبه دولت را اجرا كند، قطعاً كارنامه خوبي به جاي 
خواهد گذاشت. اين استاد دانش��گاه تأكيد مي كند: 
متأسفانه هر ساله با افزايش دستمزد ها، قيمت كاالها به 
همان نسبت گران مي شود، در حالي كه سهم دستمزد 
در قيمت تمام ش��ده كاال صددرصد نيست. شايد با 
اجراي ثبات قيمت ها در ماه هاي نخست سال1402، 
دولت بتواند افس��ار قيمت ها را به دست بگيرد و مانع 
از رشد قيمت ها مانند سال هاي گذش��ته شود.  وي 
همچنين تأكيد مي كند: اج��راي موفقيت آميز اين 
طرح مهم نيازمند اين است كه هم هزينه هاي توليد 
باال نرود، هم اينكه كيفي��ت كاال نيز تغييري نكند و 
دولت نظارت صددرصدي در ايام نوروز و ماه رمضان 
بر بازار و سيستم توليد و توزيع داشته باشد. بغضيان 
مي گويد: اع��الم زودهنگام اين طرح ممكن اس��ت 
موجب افزاي��ش قيمت اين كااله��ا در روزهاي آتي 
شود. با توجه به اينكه توليدكنندگان مواد غذايي و 
اصناف البي بسيار قوي با سازمان حمايت دارند، بيم 
آن مي رود پيش از اجراي اين طرح، بازار موج افزايش 
قيمت ها را تجربه كند. همانطور كه اخيراً حبوبات به 

اصطالح با چراغ خاموش گران شده است.

نگاهي به بازار حبوبات نش�ان مي دهد، لوبيا سفيد با ۱7/39درصد 
باالترين افزاي�ش قيم�ت را در يك م�اه اخير تجربه كرده اس�ت. 
به گزارش مهر، مقايسه قيمت ها در يك ماه اخير )اول هفته دي تا ابتداي 
بهمن( حاكي از افزايش قيمت برخي اقالم در بازار حبوبات، نوسان قيمتي 

بسيار در بازار گوشت قرمز و تثبيت نرخ ها در بخش لبنيات است. 
سقف قيمتي مرغ از ۵2هزارو۵00تومان در ابتداي دي 1401 به ۵۵هزار 
تومان و ش��قه گوس��فندي از حداكثر كيلويي 240هزار تومان با افزايش 
29/17درصدي به 310هزار تومان در ابتداي بهمن رس��يده اس��ت. اين 

در حالي است كه وزارت جهاد كش��اورزي با راه اندازي سامانه »ستكاوا« 
مديريت يكپارچ��ه و تنظيم بازار گوش��ت قرمز را همچون ب��ازار مرغ در 

دستور كار دارد. 
تخم مرغ در هفته هاي متوالي دي تا بهمن روند نزولي داشته و از شانه اي 
82هزار تومان به 2۶هزارو۵00 تا ۶8هزار تومان رسيده است. نگاهي به بازار 
حبوبات هم نشان مي دهد، لوبيا سفيد باالترين افزايش قيمت را در طول 
يك ماه اخير تجربه كرده و با افزايش حدود 17/39درصدي و مبلغ 4۶هزار 

تومان در هر كيلو به ۵4هزار تومان رسيده است.

حبوبات گران و تخم مرغ ارزان شد
نماینزدیک
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تا پيش از اي�ن قيمت ارزي ك�ه صرافي بانك مل�ي خريداري 
می كرد و مي فروخت، فاصله زيادي با قيمت در بازار آزاد داشت 
و همين مسئله موجب مي ش�د دارندگان ارز و صادركنندگان 
انگيزه اي ب�راي ف�روش ارز به صرافي ملي نداش�ته باش�ند، 
ام�ا در راس�تاي سياس�ت جدي�د بانك مرك�زي، قيم�ت ارز 
خريداري شده توس�ط صرافي بانك ملي به باالترين سطح در 
بازار رس�يده و نرخ فروش ارز هم مماس با نرخ بازار آزاد است. 
در لحظه تنظي��م اين گ��زارش، صرافي ملي ه��ر دالر را به قيمت 
43 هزارو 400 تومان فروش و 42 هزارو 9۶۶ تومان خريداري مي كند. 
بهاي ارز در بازار متش��كل ارزي هم 43 هزارو 400 تومان درج شده 
است. الزام فروش اسكناس ارز صادركنندگان فقط به صرافي بانك 
ملي، افزايش سقف فروش ارز به هر نفر تا ۵ هزار يورو و حذف فاصله 

قيمتي ارز صرافي ملي و بازار متشكل ارزي سياست هاي جديد بانك 
مركزي براي كنترل بازار ارز است كه موجب شكل گيري سير نزولي 
ارز در اولين روز اجراي اين سياست ش��د. به گزارش فارس، بانك 
مركزي در راستاي اجراي سياس��ت هاي جديد خود براي كنترل 

بازار ارز، نقش محوري به صرافي بانك ملي داده است. 
بر اين اساس، همه صادركنندگاني كه بخشي از صادرات خود را به 
صورت اسكناس وارد مي كنند، براي رفع تعهد ارزي بايد ارز خود را 
به صرافي بانك ملي بفروشند. صرافي بانك ملي هم هر روز در بازار 
متشكل ارزي منابع ارزي خود را براي صرافي ها به حراج مي گذارد. 
تا پيش از اين قيمت ارزي كه صرافي بانك ملي خريداري می كرد 
و مي فروخت، فاصله زيادي با قيمت در بازار آزاد داش��ت و همين 
مسئله موجب مي شد دارندگان ارز و صادركنندگان انگيزه اي براي 

فروش ارز به صرافي ملي نداش��ته باش��ند، اما در راستاي سياست 
جديد بانك مركزي، قيمت ارز خريداري شده توسط صرافي بانك 
ملي به باالترين سطح در بازار رسيده و نرخ فروش ارز هم مماس با 
نرخ بازار آزاد است. اين اقدام بانك مركزی موجب افزايش تقاضاي 
فروش ارز به صرافي ملي و خريد ارز از اين صرافي مي شود كه نتيجه 
آن رهبري قيمت توسط صرافي ملي در بازار ارز خواهد بود. عالوه 
بر اين، تقاضاي كاذبي كه ناش��ي از مابه التفاوت قيمت در بازار آزاد 
و نرخ فروش ارز در صرافي ها بود از بين م��ي رود. با اين اقدام بانك 
مركزي، ديروز به��اي دالر حدود ۵00 تومان، ي��ورو ۵40 تومان و 

درهم 14۵تومان كاهش يافت. 
همچنين سكه طرح جديد 700 هزار تومان و هر گرم طالي 18عيار 

حدود 33 هزار تومان افت قيمت را ثبت كردند.

فاصله قيمت صرافي و بازار آزاد حذف شد
   خبر

با اقتصاد بايد چه كرد؟
ايران در دهه 90 تجربه گش��ايش نس��بي در حوزه تحريم ها و آزاد سازي 
دارايي هاي ارزي بلوكه ش��ده را دارد. اگر نگاهي گذرا به آن دوران داش��ته 
باش��يم، مي بينيم كه بعد از مدتي انتقادها باال گرفت ك��ه چرا پس طبق 
وعده ها بهبود اقتصادي در جامعه حاصل نشد و كارشناسان اقتصادي در 
آن زمان توضيح مي دادند كه 80درصد مشكالت در اقتصاد ايران ساختاري 
و مديريتي است و نيازمند اعمال اصالحاتي هستيم كه گام ابتدايي آن در 
ميان گذاش��تن صادقانه آن با مردم به جهت همراه ساختن آنها در مسير 
اصالحات است. امروز سال ها از آن دوران گذشته است و با دو ديدگاه روبه رو 
هستيم؛ عده اي معتقدند رفع محدوديت هاي اقتصادي بين المللي الزمه 
اعمال اصالحات اقتصادي است و عده اي ديگر نيز مي گويند با تغيير برخي 
شيوه ها و سياست ها حتي در وضعيت كنوني نيز مي توان مشكالت ساختاري 
و مديريتي اقتصادي را برطرف كرد. در نهايت كمبود منابع براي پوش��ش 
هزينه هاي درج شده در س��ندهاي مالي چون بودجه كل كشور، سيستم 
بانكي، صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي بزرگي كه محصوالت خود 
را زير بهاي تمام شده عرضه مي كنند، شرايطي ايجاد كرده كه رشد حجم 
نقدينگي و تورم براي هر سال پيش رو پيشاپيش مشخص شده است. اين 
روزها در افكار عمومي اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چرا هيچ دولتي 
نمي تواند تورم را كنترل كند، زيرا يك روز قيمت در حوزه مواد غذايي باال 
مي زند و روز ديگر در بازار زمين و ساختمان، ارز و طال و سكه، لوازم خانگي و 
خودرو. اگر چه عده اي تصور مي كنند صرفاً با احياي برجام قيمت ارز پايين 
مي آيد و روزهاي خوب اقتصادي فرامي رسد اما براي صحت سنجي اين ادعا 
بايد عنوان داشت كه ايران در سال هاي ابتدايي دهه90 تجربه گشايش نسبي 
در حوزه تحريم ها را داشت اما به رغم آزاد سازي منابع ارزي، به طور مجدد 
تورم كنترل نشد و آنجا بود كه عده اي گفتند اگر برجام نسخه رهايي بخش 
تمامی گير و گرفتاري هاي اقتصاد ايران بود، پس چرا مشكالت اقتصادي 
به قوت خود باقي اس��ت. در پاسخ كارشناس��ان گفتند اقتصاد ايران پيش 
از تحريم ها نيز با مشكالت مزمن، ساختاري و بنيادي بسيار عميق روبه رو 
بود و اينگونه نيست كه با تحريم شدن و سپس رفع تحريم تمامی مشكالت 
اساسي اقتصاد ايران برطرف ش��ود. وضعيت امروز اقتصاد ايران بي شك با 
سال هاي ابتدايي دهه90 بسيار فرق كرده است، اما با اين حال تورم و رشد 
حجم نقدينگي همچنان در اقتصاد ايران رخ نمايي مي كند. اگر در 10سال 
گذشته ميانگين تورم و رشد حجم نقدينگي حدود 20درصد بود، امروز به 
دوبرابر افزايش يافته است و حاال عده اي معتقدند احياي برجام الزمه نتيجه 
دادن مثبت اعمال اصالحات اقتصادي در ايران است. از سوي ديگر عده اي 
نيز معتقدند گشايش نسبي اقتصاد در گذشته تجربه شده است، از اين رو 
بدون احياي برجام نيز مي توان به شيوه هاي ديگر درآمدهاي اقتصادي كشور 
را باال برد و اصالحات اقتصادي را پياده سازي كرد. به هر يك از اين مسيرها 
كه معتقد باشيم بايد گفت كه ريشه رشد تورم و حجم نقدينگي و رشد هر 
روزه قيمت كاالها در اقتصاد ايران به ناترازي هاي موجود در بودجه، سيستم 
بانكي، صندوق هاي بازنشسته، ش��ركت ها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به 
ويژه بنگاه هايي كه عمده ۶۵درصد از تأمين مالي نظام بانكي را به بهانه اخذ 
س��رمايه در گردش مي بلعند و جالب آنكه اصاًل زير بار فروش سرمايه هاي 
خود و اعمال اصالحات در بعد مديريتي، نيروي انساني، ساختار تأمين مالي، 
فروش و توزيع نمي روند، مربوط می شود. اظهر من الشمس است كه براي 
اعمال اصالحات اقتصادي به همراهي مردم نياز داريم و بايد صادقانه مردم 
را در جريان مشكالت اقتصادي قرار دهيم، زيرا اقتصاد ايران دهه هاست در 
تحريم است و اين تحريم ها چالش هاي مختلفي را در اقتصاد ايران رقم زده 
است. اين روزها كه اليحه بودجه1402در مجلس است شايد بايد در رابطه 

با اصالحات بودجه اي بسيار تأمل كرد. 

تبصره ۱۴ به بودجه عمومي آمد
بخش اعظ�م ميزان رش�د مجم�وع بودج�ه س�ال آينده ك�ه بعضًا 
واكنش هايي در برداشته، ناشي از انتقال تبصره ۱4 به داخل بوده است.

سيداحسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در نشست با خبرنگاران 
درباره بودجه1402 با اشاره به موضوع فوق بيان كرد: بخش اعظم ميزان 
رشد مجموع بودجه سال آينده كه بعضاً واكنش هايي در برداشته، ناشي از 
انتقال تبصره 14 به داخل بوده و اين امر به  جهت شفاف سازي انجام گرفته 
است. افزايش ميزان حقوق كاركنان كه در ميانه سال اضافه شده بود و جزو 
بودجه1401 نبود، رقمي را به  عنوان هزينه جاري اضافه كرد كه بايد در 
مقايسه اعداد اليحه با قانون دقت شود. وي افزود: احساس اينكه دولت در 
حال حركت به  سمت انبس��اط بودجه است صحيح نيست، در حالي كه 
حركت اصلي دولت كنترل نقدينگي و ايجاد ثبات اس��ت تا مهار تورم را 
در برداشته باشد. سقف تسهيالت تكليفي شبكه بانكي براي اولين بار در 
بودجه سال آينده تعيين شده است و اميدواريم با همكاري مجلس تغييري 
نكند. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، بستر بهتري براي فروش اموال مازاد باز شده است و كار 
تسهيل مي شود. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنيم درباره فاز دوم طرح 
هوشمندس��ازي تخصيص آرد، عنوان كرد: چون مسئله دسترسي مردم و 
طبقات ضعيف به نان اهميت داشت، دولت در اين باره تدبير متفاوتي نسبت 
به ساير كاالهاي اساسي داش��ت. در فاز اول بيش از 98درصد نانوايي هاي 
كشور به مكانيسم رصد توزيع هوشمند آرد در كشور متصل شدند. اجراي 
فاز اول طرح نشان داد بخشي از آرد يارانه اي از شبكه كشور خارج مي شده 
است. نكته مهم اينكه متأسفانه آسيب شناسي مشكلي كه در گذشته وجود 
داش��ت، مورد جهت گيري رس��انه اي قرار گرفت. اين طرح اين آس��يب را 
شناسايي كرد و اميدواريم تا پايان سال مسئله فاز دوم اجرا شود. سخنگوي 
اقتصادي دولت ادامه داد: خبري از آزادسازي قيمت نان نيست و محدوديتي 

براي خريد نان وجود ندارد.

 ۲/9 ميليون خودروي فرسوده 
در تهران تردد مي كند

رئيس سازمان ملي اس�تاندارد ايران به تردد ۲ ميليون و 9۰۰هزار 
خودروي فرسوده در س�طح شهر تهران اش�اره كرد و افزود: اين 
خودروها حتي با بهترين سوخت هم آلودگي ايجاد مي كند. از بابت 
عقب ماندگي در انجام تكاليف قانون هواي پاك در سال هاي گذشته 
كه ما را به شرايط امروز دچار كرده است، از مردم عذرخواهي مي كنم. 
به گزارش تسنيم، سيدمهدي اسالم پناه با بيان اينكه بيش از 9۵درصد 
از تكاليف س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران در قانون ه��واي پاك در يك 
سال گذش��ته اجرايي ش��ده اس��ت، افزود: اين قانون به صراحت چهار 
تكليف اساسي براي سازمان مشخص كرده كه به  طور عمده در رابطه با 
استانداردنويسي و استانداردسازي است. وي افزود: از بابت عقب ماندگي 
در انجام تكاليف قانون هواي پاك در سال هاي گذشته كه ما را به شرايط 
امروز دچار كرده است، از مردم عذرخواهي مي كنم. با اجراي مصوبات تا 
پايان سال، سازمان ملي استاندارد ايران 100درصد از تكاليف خود را در 
موضوع قانون هواي پاك اجرا مي كند. اس��الم پناه عوامل آلودگي هوا را 
منابع متحرك، منابع غيرمتحرك، سوخت، ناوگان فرسوده و نرفتن به 
سمت نوسازي  و قسمتي را مربوط به خودروهاي در حال تردد برشمرد و 
گفت: در كشور حدود 27 يا 28 ميليون خودروي سواري، تجاري سنگين و 
نيمه سنگين تردد مي كنند كه بعضاً احتراق كاملي ندارند و حتي با استفاده 

از سوخت استاندارد آلودگي ايجاد مي كنند. 
وي تصريح كرد: در اجالس��يه اخير شوراي عالي، اس��تاندارد تجهيز و 
كاليبراسيون مراكز معاينه فني خودرو، نفت كوره و بخشي از قانون هواي 
پاك به تصويب رسيد كه در اين راستا با برخي مخالفت هايي نيز مواجه 
مي شويم اما از اعمال قانون كوتاه نمي آييم. اين مقام مسئول با بيان اينكه 
در تهران و برخي كالنشهرها بنزين يوروEURO4( 4( عرضه مي شود، 
گفت: نمونه برداري ها از سوخت پيش از اين به  صورت فصلي بوده است، 
اما براي نخستين بار نمونه برداري در پااليشگاه به  صورت ماهانه انجام 
مي ش��ود. وي به تردد 2 ميليون و900هزار خودروي فرسوده در سطح 
شهر تهران اشاره كرد و افزود: اين خودروها حتي با بهترين سوخت هم 

آلودگي ايجاد مي كند. 
........................................................................................................................

 فرار رندانه شركت نفت 
از واگذاري شركت هاي زيرمجموعه

رئيس كميس�يون تلفيق مجلس ش�وراي اس�امي با بيان اينكه 
برخي ش�ركت ها از ليس�ت گروه ه�اي۲ و 3 خارج ش�دند اما در 
هيچ گروه ديگري قرار نگرفتند، گفت: اين ش�يوه رندانه اي است 
كه براي جلوگي�ري از واگذاري ش�ركت ها صورت گرفته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، سيدشمس الدين حسيني، رئيس كميسيون تلفيق با 
بيان اينكه در حال حاضر گزارش اول كميس��يون تلفيق در خصوص تراز 
مالي را بررس��ي مي كنيم، گفت: موضوع مولد س��ازي دارايي هاي دولت 
مربوط به تراز سرمايه اي است كه در آينده بررسي خواهد شد. وي با اشاره 
به اينكه سهام و اوراق شامل تراز مالي مي شوند، گفت: در حوزه بررسي دو 
سطح راهبردي و سطح بودجه را داريم. در سطح راهبردي نبايد موضوع را 
به سطح تراز حسابداري بودجه تقليل دهيم. در حقيقت بايد سياست هاي 
اصل44 را پيگيري كنيم. رئيس كميسيون تلفيق ادامه داد: در دهه90 رشد 
سرمايه گذاري نداشتيم. اين به اين معنا بود كه بخش خصوصي مشاركت 
جدي در اقتصاد كشور نداشت. در سال1402 بايد به كيفيت واگذاري ها 
دقت كنيم. در سال هاي اخير به بهانه كيفيت از واگذاري شركت ها از جمله 

شركت هاي زيرمجموعه شركت نفت استنكاف شده است. 
وي افزود: اينكه برخي شركت ها از ليست گروه هاي2 و 3 خارج شدند اما در 
هيچ گروه ديگري قرار نگرفتند. اين شيوه رندانه اي است كه براي جلوگيري 
از واگذاري شركت ها صورت گرفته است. اين موضوع از جانب مجلس دنبال 
خواهد شد. بخشي از درآمدهاي واگذاري در سال جاري با واگذاري هلدينگ 
خليج فارس محقق شد اما مجموع درآمدهاي در نظر گرفته  شده براي واگذاري 
كه بيش از 100هزارميليارد تومان اس��ت، با اين ش��يوه محقق نخواهد شد. 
حسيني با اشاره به اينكه اوراق بدهي ابزار جبران كسري دولت است اما بايد 
ابتدا ببينيم علت كسري چيست، گفت: اگر اوراق را بفروشيم اما بازپرداخت آن 

را با ايجاد بدهي جديد پرداخت كنيم، قطعاً به بيراهه خواهيم رفت. 
........................................................................................................................

هشدار سوداگري خانه هاي وياليي نهضت 
ملي مسكن در شهرهاي خوش آب و هوا

معاون شهرسازي و معماري از ساخت خانه هاي ويايي نهضت ملي 
مسكن در هزارو۲۰۰ شهر خبر داد و گفت : خطر سوداگري  به بهانه 
اجراي قانون جهش توليد مسكن در شهرهاي خوش آب و هوا باالست. 
به گزارش تسنيم، فرزانه صادق مالواجرد با بيان اينكه پيشرفت پروژه هاي 
نهضت ملي مسكن در برخي استان هاي كم برخوردار چشمگير است، اظهار 
كرد: نقطه قوت طرح نهضت ملي مس��كن، فني و كارشناسي بودن همه 
مراحل اين طرح در شناسايي، تأمين اراضي، احداث شهرك ها و واحدهاي 
مسكوني است. وي درباره شهرك س��ازي گفت: بر اساس مصوبه شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري درباره تراكم  زمين ها و تأكيدات انجام ش��ده 
براي جلوگيري از مشكالت روي داده در مسكن مهر، در شهرهايي كه طرح 
جامع شهر به ساخت يك طبقه يا دو طبقه واحدهاي مسكوني اشاره كرده، 
بايد واگذاري اراضي براي ساخت واحدهاي مسكوني بر اساس همان طرح 
انجام شود. بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته از حدود هزارو442شهر، 

هزارو200 شهر مشمول ساخت مسكن وياليي و زير دو طبقه مي شوند. 
وي با بيان اينكه خطر سوداگري به بهانه اجراي قانون جهش توليد مسكن 
در شهرهاي خوش آب و هوا كه ارزش زمين هاي آنها باالست، وجود دارد، 
 تصريح كرد: در اين موارد بايد مراقبت هاي ويژه براي عرضه زمين و ساخت 
واحدهاي وياليي به واجدان شرايط مدنظر قرار گرفته شود. معاون وزير راه و 
شهرسازي بيان كرد: تقريباً يك چهارم مساحت همه شهرها در بافت فرسوده 
است و متأسفانه طي سال هاي گذش��ته چندان مورد توجه قرار نگرفته و 
حاشيه نشيني نيز افزايش يافته اس��ت، به همين  منظور بسته تشويقي در 
خصوص نوسازي بافت فرسوده در شوراي عالي شهرسازي مصوب و به كل 
كشور ابالغ ش��ده كه در آن ضوابط عام براي تشويق ديده شده است و بايد 
بيشتر براي اجرا مورد استقبال قرار گيرد. مالواجرد توصيه كرد: مديران كل 
استان ها مي توانند بر اساس اين ضوابط عام با توجه به شرايط شهرها ضوابط 

خاصي نيز در نظر بگيرند و در كميسيون ماده۵ بررسي شود.

نوبت  دوم
شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد تجديد مناقصه پيگراني 
هوشمند خطوط لوله 8 اينچ را با مشخصات كلي ذيل به روش 
مناقصه عمومي يك مرحله اي و ارزيابـي كيفي (همزمان) به 
شـماره كد فراخوان2001092036000053 و از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به پيمانكار واجد شرايط 
واگذار نمايد. كليه مراحـل برگزاري فراخوان مناقصه ازطريـق درگاه مذكور به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به درخواسـت ها و مدارك، خارج از سامانه، 
ترتيب اثر داده نخواهد شـد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
1- دستگاه مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران

2- مدت اجرا: دو سال شمسي 
3-تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار:  45,611 يورو

4-برآورد كلي(اوليه): 1,302,000 يورو
5- محل اجراي پيمان: شركت انتقال گاز ايران

6-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابي كيفي: مورخ 1401/11/4 تا 
مورخ 1401/11/10

7-جلسـه توجيهي: سـاعت 8:00  تا 9:00 صبح  مورخ 1401/11/16 در تهران- خيابان 
نلسون ماندال (جردن)- بلوار اسـفنديار –پالك 27- شـركت انتقال گاز ايران-طبقه 

اول- سالن كنفرانس

8- مهلت زمان بارگذاري اسناد مناقصه و استعالم ارزيابي كيفي: مورخ 1401/11/26
9- زمان بازگشايي پاكات استعالم ارزيابي كيفي:  مورخ 1401/11/30

10- شرايط الزم جهت شركت در مناقصه: 
الف- داشتن شخصيت حقوقي .

ب- داشتن تجربه،  توان مالي و حسن سابقه براي اجراي موضوع پيمان.
ج- گواهـي صالحيـت معتبـر از مراجع ذيصـالح به همـراه گواهي صالحيـت ايمني 

پيمانكاران.
د- ارائه تصوير گواهي كد اقتصادي و كد شناسه ملي.

هـ - داشتن ظرفيت خالي.
و- بقيه شرايط در اسناد استعالم ارزيابي كيفي درج شده است.

  پاكات پيشنهادات مالي در شركت انتقال گاز ايران به نشاني: تهران-خيابان نلسون 
ماندال (جردن) - بلوار اسفنديار -پالك 27- صندوق پستي 7647-15875  بازگشايي 

خواهند شد كه تاريخ دقيق  آن متعاقباً به اطالع مي رسد. 
تلفن تماس: 81314278-81314322 /  فاكس: 81314333

   توجه: ممكن است با توجه به روند برگزاري مناقصات تغييرات احتمالي در تاريخ هاي 
اعالم شده وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقيق دريافت و بارگذاري اسناد 
مناقصه و هرگونه تغيير ديگر را حتمًا از طريق شـماره فراخوان مذكور در سامانه ستاد 

ايران دنبال نمايند. 
 www.nigtc.ir       www.shana.ir  
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آگهي فراخوان

شناسه آگهى:1443918
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آگهي ارزيابي كيفي                 آگهي مناقصه عمومي                          دعوتنامه  

 شناسه آگهى: 1443600

آگهى فراخوان واگذارى و صدور مجوز مركز كودكان خيابانى
اداره كل بـهزيستى استـان كردستـان 
در نظـر دارد بــر اسـاس اجـراى بند 2 
مــاده 26 قـانــون تنظيـم بخشـى از 
مقررات مالى دولـت مـصوب 80/11/27 
مجلس شوراى اسالمى و دستـورالـعمل 
تـأسـيس، اداره و انحـالل مـراكــز و 
مـؤسسـات غيـردولتــى تحت نظارت 
سـازمـان بهزيسـتـى كشـور، نسـبت 
بـه صدور مـجوز مـركز كـودكــان خيـابـانى وفـق قـوانين 
و ضوابط جارى سازمـان اقـدام و از ظرفيت ها و تـوانمندى هاى 
بـخش غيـردولتى جهت اجراى طرح اقدام و عمل اسـتـفـاده 
نمايد. در ايـن راسـتـا از مـؤسسـات غيـردولتى داراى مجوز 
معتبـر از اداره كل بـهزيـسـتى اسـتان كردسـتان، جهت اخذ 
مـجوز مذكور و همكارى در اجـراى طـرح حمـايت اجتماعى از 
كـودكـان كار و خيـابـان، بـرنـامـه اقـدام و عمل دعـوت بـه 
عمل مى آيـد تـا درخواست مكتوب و مدارك و مستندات خود 
را در لفاف منـاسب الك و مهرشده بـا درج مـوضوع فـراخوان، 
نـام شخص متقاضى، نماينده ايشان و شماره تماس بر روى لفاف 
موصوف، ظرف مدت 10 روز كارى از تـاريخ انتشار آخرين آگهى 
(مورخ 1401/11/05) به دفتر حراست اداره كل بهزيستى استـان 
كردستـان واقع در بـلوار شبـلى، نبش خيـابـان خسروآبـاد، 
كدپـستـى 6619645963 تحويل و رسيد دريافت نمايند. جهت 
 مشاهده جزئيات اين فراخوان به وب سايت اين اداره كل به آدرس
hhttps : //www .behzisti .ir/service/province/

kurdestan مراجعه فرماييد.

  شرايط عمومى و اختصاصى:
1- مؤسسـات متقاضى بايد داراى پروانـه فعاليت معتبر از اداره 

كل بهزيستى استان كردستان باشند.
2- در اساسنامه مؤسسـات متقاضى مى بايست ارائه خدمات به 

كودكان كار و خيابان درج شده باشد.
3- مديـر و مسـئول فنى مؤسسـات غيردولتـى متقاضى بايد 
داراى مـدرك تحصيلى معتبر و مرتبط من جمله: كارشناسـى و 

كارشناسى ارشد مددكارى، روانشناسى و... باشند.
4- افراد فعال در مؤسسـات متقاضى به ويژه اعضاى هيأت 
مديـره، بازرسـان و مديرعامـل نمى بايسـت كارمند دولت 
و مشـمول قانون منـع مداخله كاركنان دولـت در معامالت 

دولتى و كشورى باشند.
5- اولويت با مؤسسـات داراى تجـارب كار با كودكان كار و 

خيابان مى باشد.
6- ارائـه مسـتندات توانايـى مديريـت مؤسسـه (رزومه 
فعاليت) و نيز تمكن مالى (گردش حسـاب هاى مالى سـال 

1400) الزامى است.
7- ارائـه تصويـر اساسـنامه، آگهى آخريـن تغييـرات، پروانه 
تأسـيس و مدارك هويتى (شناسـنامه، كارت ملى و كارت پايان 
خدمـت براى آقايان) صاحب يا صاحبان امضاى شـخص حقوقى 

ضرورى است.
8- اين اداره كل در رد يا قبول درخواسـت هر يك از متقاضيان 
در چهارچوب دستورالعمل، شـرايط عمومى و تخصصى مربوطه 

نوبت  دوماختيار تام دارد.

هاديغالمحسيني


