
شناسه آگهى: 1310095

شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي، در سايت WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذيربوده  و 
در صورت  نياز به كسـب اطالعات بيشـتر با تلفن: 37072212-051 تماس بگيريد.

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

1- مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي واقع 
در مشهد - بلوار خيام، تقاطع ارشاد

2- موضـوع مناقصه: خريد 2106 عدد شـير، رابط شـير و 
تلسـكوپى شـيرهاى پلى اتيلن قطر 63 تا 225 م.م طبق 
آخرين ويرايش استاندارد IGS شركت ملى گاز ايران (تجديد مناقصه شماره: 1400/28)

3- مدت قرارداد: دو ماه تقويمى
4-مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكرشده تا مدت 

3 ماه مي بايست معتبر باشد.
5 - مبلغ تضمين شـركت در فراينـد ارجـاع كار: -/975,000,000 ريال مي باشـد كه 
مى بايست بر اساس يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتى 

به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 94/09/22 تهيه گردد. 
6- متقاضيان ثبت شده در سامانه تدارك كاالى وزارت نفت (EP) مي توانند از تاريخ 
1401/02/28 الي 1401/03/04 ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد 
مناقصه اقدام نمايند. ضمناً بارگذارى و ارائه گواهينامه تاييد ثبت سامانه EP وزارت 

نفت در سامانه ستاد دولت الزامى است.
7- ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مى بايست عالوه بر بارگذارى در سامانه 
به صورت دستى و كاغذى نيزدر مهلت مقرر (ساعت 14 مورخ 1401/03/21) تحويل 

دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوى  گردد.
8- آخريـن مهلت بارگذارى اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد: سـاعت 14 مورخ 

1401/03/21
9- پيشـنهادهاي واصله در سـاعت 9:30 صبح مورخ 1401/03/22 دركميسـيون 
مربوطه بـاز و خوانده مي شـود و حضور پيشـنهاددهندگان و يا يك نفـر نماينده 
مجازآنها با همراه داشـتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات 

آزاد است.
 شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي

در سايت  WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذير بوده و در صورت  نياز به كسب 
اطالعات بيشتر با تلفن:  37072801-051 تماس بگيريد. 

آگهي  عمومى
شماره فراخوان سامانه ستاد: 

2001092409000028 شناسه آگهى: 1317603

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

ت اول
نوب

شـركت نفت فالت قاره ايران در نظـر دارد فراخـوان ارزيابي 
كيفي تأمين نيـروى انسـانى متخصص جهت انجـام خدمـات جنبي مورد 
نياز و انجـام فعاليت هاي برخـي از واحدهاي سـتادي و عملياتي به شـماره 
مناقصه 1400/030/م س را از طريق سـامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگـزار نمايد. كليه مراحـل برگزاري فراخـوان ارزيابي 
كيفـي از دريافت و تحويل اسـناد اسـتعالم ارزيابـي كيفي تا 
تهيـه ليسـت پيشـنهاددهندگان داراي صالحيـت، از طريق 
 درگاه سـامانه تداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس

 WWW.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001093631000057 
انجام خواهد شد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت عدم 
عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـذار: تهـران، خيابـان وليعصر، 
باالتر از مسـجد بـالل، نرسـيده به تقاطـع مـدرس، خيابان 
تـورج، خيابـان خاكـزاد، شـماره 12 تلفـن: 021-23942573

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

 آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اي
 شماره  1400/030/م س

شناسه آگهى: 1317794

 تأمين نيروى انسانى متخصص جهت انجام خدمات جنبي مورد نياز 
و انجام فعاليت هاي برخي از واحدهاي ستادي و عملياتي  شركت نفت فالت قاره ايران

نوبت دوم

 خودروساز ما دو دهه 
از فناوری روز دنیا عقب است

معاون وزیر صمت: در سامانه یکپارچه خودرو قرار است در یک دوره سه ماهه به عنوان نمونه شش بار 
قرعه کشی خودرو انجام  شود و در هر دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو به فروش برسد
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 کوچ مشاوران امالک از وزارت صمت 
به وزارت راه و شهرسازی 

 ضربه مهلک تورم ناشی از سفته بازی زمین
و ساختمان به اقتصاد ملی ایران

هرچند طی سال های گذشته نرخ ارز، طال، س��که و سهام در بازار با افت 
مواجه شد و مجدد صعود کرد، اما بازار مس��کن جزو بازارهایی است که 
هیچگاه خم به ابرو نمی آورد و کاهش قیمت را تجربه نمی کند و کاهش 
نرخش به این شکل است که قیمت چند س��الی از تورم عقب تر حرکت 
می کند. در این میان از آنجایی که اغلب مشاوران امالک به مالکان بزرگ 
تبدیل شده اند و خودش��ان در حوزه خرید و فروش و ساخت و ساز رأساً 
ورود کرده اند، این ش��ائبه وجود دارد که برخی اشخاص در این صنف از 
رشد نرخ مس��کن منتفع و در رشد نرخ ها شاید دس��ت اندرکار باشند. به 
همین دلیل دولت سیزدهم تصمیم گرفت صنف مشاوران امالک از ذیل 

وزارتخانه صمت به وزارت راه و شهر سازی انتقال یابد.
رشد نامتعارف قیمت زمین و ساختمان و همچنین اجاره این کاال در افزایش 
تورم و فش��ار به دهک های پایین درآمدی مؤثر است. از این رو چندی پیش 
وزارت راه و شهرس��ازی تصمیم گرفت صنف مشاوران امالک از ذیل وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرسازی انتقال یابد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
گفت: بنگاهداران از انتقال سامانه اتحادیه مش��اوران امالک به وزارت راه و 

شهرسازی استقبال می کنند.
تاکنون کمتر به نقش گرانی زمین، س��اختمان و اجاره بها در تش��دید تورم 
اشاره شده است. وقتی زمین و ساختمان با انواع کاربری بدون ضابطه رشد 
قیمت می یابد، همچون سدی در برابر تأسیس کسب و کار جدید و همچنین 
افزایش هزینه کسب و کارهای موجودی که در مکان های اجاره ای فعالیت 

می کنند، ظاهر می شود.
بدون تعارف باید عنوان داش��ت، س��فته بازی های مک��رر در بخش زمین و 
ساختمان طی دهه های گذشته مانع شکل گیری سرمایه گذاری های جدید 
در حوزه کسب و کار و توسعه کسب و کارهای موجود بوده است. این در حالی 

است که این رخداد در اشتغالزایی نیز اثر سوء داشته است.
از سوی دیگر، گرانی زمین و ساختمان، هزینه اسکان برای خانوارها را چنان 
باال برده که بخش زیادی از درآمد خانوارها به این هزینه اختصاص می یابد و 
چه بسا اشخاصی که حتی بعد از بازنشستگی نیز موفق به خرید خانه نشده اند 
و بررسی وضعیت اجاره نشین ها نیز نش��ان می دهد که سفته بازی در حوزه 

مذکور در فقر مردم جامعه نقش داشته است.
وقتی نرخ زمی��ن در اثر س��فته بازی و دالل ب��ازی گران می ش��ود و یکی از 
اصلی ترین نهادهای تولید مس��کن را به خود اختصاص می دهد، فضایی را 
در اقتصاد ایران رقم می زند که س��اخت و س��از رش��د نکند، به همین دلیل 
حتی به رغم تأمین مالی از س��وی بانک ها جهت توسعه س��رمایه گذاری در 
بخش مسکن شاهد کندی چرخ ساخت س��اختمان های نوساز و تخریب و 
بازسازی بافت های فرسوده هستیم و این امر تا جایی ادامه می یابد که برخی 
از تولید کنندگان مسکن مدعی می شوند تعادل بازار مسکن با ساخت 5 تا 10 

میلیون واحد مسکونی جدید رقم خواهد خورد.
در این میان از آنجایی که صنف مش��اوران امالک با رش��د قیمت مس��کن 
درآمدش به جهت سهم پورسانت بیشتر و از رشد نرخ مسکن منتفع می شوند 
و گاه در حوزه س��اخت و س��از و داللی و مالکی نیز ورود داشته اند، چندی 
پیش وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت میزان رصد و بررسی این صنف 

را افزایش دهد.
یکی از ابتکارات صنف مش��اوران امالک آن اس��ت که هیچگاه نگذاشته اند 
قیمت مسکن کاهش یابد. این در حالی است که به رغم کاهش نرخ ارز، طال، 
سکه و بازار سهام در دو سال گذشته و رشد مجدد این بازارها، اما بازار زمین و 

ساختمان کاهش نرخ را تجربه نکرده است.
انتقال صنف مش��اوران ام��الک از ذی��ل وزارت صمت به ذی��ل وزارت راه و 

شهرسازی یکی از اقدامات دولت سیزدهم است. 
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با فارس، با اشاره به پیشنهاد انتقال سامانه 
اتحادیه مشاوران امالک به س��امانه وزارت راه و شهرسازی گفت: اخیراً این 

پیشنهاد مطرح شده، اما هنوز تصویب نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ضمن استقبال از این اتفاق در تشریح مزایای 
آن گفت: ارتقای صنف و ایجاد ضمانت اجرای��ی تصمیم گیری ها به معنای 
شرایط بهتر اعمال تشویق و تنبیه با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران امالک به 

سامانه وزارت راه و شهرسازی به وجود می آید.
وی در پاسخ به سؤال که انتقال مذکور آیا زمینه ساماندهی بازار اجاره را فراهم 
می کند، افزود: این مسئله امکانپذیر نیست، زیرا مسئله مالکیت محترم است 
و ساماندهی بازار اجاره تنها با افزایش عرضه مسکن در قالب طرح هایی نظیر 

نهضت ملی مسکن اتفاق می افتد.
قلی خسروی در بیان نتایج سیاست تعیین سقف اجاره بها در سال های گذشته 
گفت: تنها 40 درصد قراردادهای اجاره با رعایت سقف رشد تعیین شده بسته 

شده و 60 درصد باقیمانده بدون رعایت سقف اعمال شده است.
این مقام صنفی با اش��اره به انتقاد یک��ی از نمایندگان مجل��س به عملکرد 
مشاوران امالک گفت: به طور کلی این صحبت ها از نبود مطالعه می آید، برای 
مثل همین نماینده مجلس به ما می گوید چرا مشاوران امالک باید در اتحادیه 

مشاورین امالک حضور داشته باشند.
   تعارض منافع و مشاوران امالک

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حضور کسی که بنگاه دارد در اتحادیه 
مشمول تعارض منافع نمی ش��ود، ادامه داد: در قانون نوشته مشاور امالک 
باید در اتحادیه باشد. قلی خسروی در پاس��خ به این سؤال که چرا کسی که 
در اتحادیه فعالیت می کند، همچنان به بنگاهداری ادامه می دهد و کف این 
مسئله آن است که حداقل مسئول اتحادیه شخصاً فعالیت نداشته باشد، گفت: 
این حرف ها غلط است. آیا چنین چیزی ممکن است. شما قانون وضع کنید، 
کسی که رئیس اتحادیه می شود، باید مغازه، خانه و همه چیز خود را بفروشد و 

کنار خیابان زندگی کند، خب اگر قانون وضع شد، ما هم رعایت می کنیم.

هاديغالمحسيني

فروردین بدون استقراض
 میرکاظمی: تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از آرد
و روغن یارانه ای ایران ارتزاق می کردند

تبدیل بودجه کش�ور ب�ه هزینه های ج�اری و تأمی�ن بخش قابل 
مالحظ�ه ای  از هزینه ه�ای جاری از محل اس�تقراض س�وددار از 
نظام مالی ایران، بده�ی و تورم را برای دولت س�یزدهم به یادگار 
گذاش�ت، تا جایی که دولت س�یزدهم بالفاصله پ�س از روی کار 
آمدن، درگیر پرداخت بدهی های دولت در کنار تأمین هزینه های 
کش�ور ب�ود، هزینه هایی که ی�ک قل�م آن پرداخ�ت کورکورانه 
ارز ترجیحی ب�ه زنجی�ره ابتدایی تأمی�ن کاال، یعن�ی واردات به 
ش�مار می رفت و در طرف مقابل اش�خاصی که بیشترین مصرف 
قانونی و غیرقانونی )قاچ�اق( را از کاالهای یارانه ای داش�تند، به 
کانون دریافت ارز ترجیحی تبدیل ش�ده بودن�د. در این میان در 
ش�رایطی که هن�وز یک س�ال از روی کار آمدن دولت س�یزدهم 
نگذشته است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا شعاع 
۳۰۰کیلومتری از آرد و روغن یارانه ای ایران ارتزاق می کردند، گفت: 
دولت کش�ور را در اولین ماه سال ۱4۰۱ بدون اس�تقراض از بانک 
مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان س�ال ادامه خواهد داشت.
از کنار رش��د 60 درصدی هزینه های جاری در بودجه تنظیمی س��ال 
1400 توس��ط دولت روحانی که بگذریم، از کنار مصرف کردن تنخواه 
50 هزار میلیارد تومانی دریافتی از بانک مرک��زی در پنج ماه ابتدایی 
سال گذشته و همچنین کل بودجه ارز ترجیحی سال مذکور در ماه های 
ابتدایی سال گذشته نمی توان به سادگی گذشت، زیرا همین بی دقتی ها 
در رفتاری های کالن اقتصاد ملی ایران موجب می شود تورم و رکود در 
اقتصاد به حد آزاردهنده ای فراگیر شود. با وجودی که مشاوران اقتصادی 
دولت س��یزدهم می دانس��تند میدان اقتصاد توس��ط دولت دوازدهم 
مین گذاری شده و سهمیه نیمه دوم سال گذشته در بعد دریافت تنخواه 
از بانک مرکزی، ارز ترجیحی و انتشار اوراق بدهی در نیمه ابتدایی سال 
گذشته مصرف شده است، اما با همه سختی های پیش رو، دولتمردان 

سیزدهم پا به میدان مین گذاری شده اقتصاد گذاشتند.
اس��تقراض از بانک مرکزی اواخر دولت دوازدهم آنقدر رواج داشت که 
رسانه ها به آخرین رئیس کل بانک مرکزی دولت مذکور عنوان سلطان 
چاپ پول را دادند. طی سال های 97 تا پایان دولت دوازدهم، پایه پولی 
و ضریب فزاینده پولی رشد قابل مالحظه ای داشت، به طوری که  گفته   
می شد در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نظام بانکی با 
بانک مرکزی بر سر چاپ پول مسابقه گذاشتند، مسابقه ای که بازنده آن 

مردمی بودند که درآمد و پس اندازشان ریالی بود.
رشد تورم در اثر رفتارهای پولی و مالی دولت دوازدهم، آنقدر توازن ها 
و تعادل های موجود در اقتصاد ایران را به هم زد که دخل و خرج مردم 
جامعه به طور کلی به هم خورد. البته بخشی از رفتارهایی که به کاهش 
ارزش پول ملی منتج شد از تحریم های ناعادالنه و ظالمانه امریکا رقم 
خورد که مس��ئله فراگیری کرونا را هم باید در نظر داشت، اما این نقد 
وارد است که چرا سیاست هایی اعمال نشد که آثار سوءتحریم و کرونا بر 

اقتصاد ایران تا حد ممکن کاهش یابد.
به هر ترتیب سیاست های اقتصادی دولت قبل به شکلی بود که ضرورت 
آواربرداری از اقتصاد در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم را بر همگان آشکار 
کرد، به ویژه آنکه به دلیل پرداخت کورکورانه یارانه ارز ترجیحی به واردات 
در طرف مقابل مصرف کننده های صنعتی و نیمه صنعتی و حتی قاچاقچیانی 
ایجاد شده بودند که عماًل بیشترین س��هم را از ارزهای ترجیحی مردم به 
جیب می زدند. خوشبختانه در حالی که هنوز یک سال از دولت سیزدهم 
نگذشته است، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شده دولت، کشور را 
در اولین ماه سال 1401 بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. از سوی 

دیگر سیاست اصالح ارز ترجیحی نیز در کشور به اجرا درآمده است.
     کشور را با تورم 5۰درصد تحویل گرفتیم

 سیدمسعود میرکاظمی، رئیس س��ازمان برنامه وبودجه در گردهمایی 
رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با اشاره به وضعیت کشور 
در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که 
دولت تحویل گرفته شد شاخص های کالن اقتصادی در وضعیت بسیار 
بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر،  نرخ جذب سرمایه منفی 
4/6درصد، تورم 50درص��دی و نرخ باالی بیکاری بخش��ی از وضعیت 

اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: عالوه بر کاهش درآمدهای دول��ت هزینه های جاری طی 
هشت سال بیش از 10 برابر شد، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد 
تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود، عالوه بر اینکه باید ماهانه 

10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه   می شد.
رئیس س��ازمان برنامه افزود: از مشکالت دیگر معضل خشکسالی بود که 
نه تنها در ایران، بلکه در کش��ورهای دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش 
قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده 
بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایین تر از حد 
مجاز بود. معاون رئیس جمهور مشکالت ناشی از کرونا را از دیگر معضالت 
پیش روی دولت سیزدهم دانس��ت و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از 

کرونا باال رفته بود و اجرای واکسیناسیون عقب افتاده بود.
وی اضافه کرد: دول��ت از آغاز کار با این تصویر روبه رو ب��ود، اما در نهایت 
بدون استقراض و چاپ پول مشکالت یکی پس از دیگری حل شد، نه تنها 
مطالبات معوق اقش��ار پرداخت ش��د، بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و 

اشتغال در پایان سال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید.
میرکاظمی با یادآوری اینکه برخی راه حل مشکالت را به مذاکرات و برجام 
گره زده بودند، تصریح کرد: بعضی ها می گویند دلیل مشکالت اقتصادی 
تحریم است، اما این گزاره صحیح نیس��ت، سهم تحریم مشخص است و 
نباید همه مش��کالت را متوجه آن کرد. معاون رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: هشت سال فعال اقتصادی معطل بوده است که مذاکرات چه می شود 
و نتیجه این رویکرد این شده بود که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره 
در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی کشور به مذاکره گره زده شود و 

بر همین اساس بودجه 1401 با شرایط تحریم تدوین شد.
وی افزود: در شش ماه دوم س��ال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه 
پولی باال نرود و س��ازمان برنامه  و بودجه به عکس سنوات قبل مأموریت 
داش��ت مانع باال رفتن پایه پولی در کشور ش��ود. رئیس سازمان برنامه  و 
بودجه با اعالم اینکه در دولت س��یزدهم تمرکز بر این است قدرت خرید 
مردم باال رود، ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی 
شکل بگیرد و به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اطمینان داده شود. 
میرکاظمی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی 
گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اعتماد 
کند و یکی از مهم ترین بی ثباتی ها و نابس��امانی ها در بخش اقتصاد تورم 
است. وی ادامه داد: برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول 

توسط بانک ها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه با اعالم اینکه »در فروردین امسال پرداخت ها 
بدون استقراض انجام ش��ده اس��ت«، تصریح کرد: با وجود اینکه در ماه 
فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت های این ماه بدون استقراض و 
از محل درآمد دولت واریز شده است. معاون رئیس جمهور درباره موضوع 
ارز ترجیحی و دالیل تغییر شیوه پرداخت آن متذکر شد: قاچاق کاالهایی 
که ارز ترجیحی می گرفتند بسیار باال بود، به طوری که گاهی کشورهای 
همسایه تا شعاع 300کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشمول ارز ترجیحی 
ارتزاق می کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده است قیمت اینها 
در  کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. میرکاظمی با ابراز اینکه 
اثربخش��ی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده اس��ت، ادامه داد: ارز ترجیحی 
بزرگترین ضربه را به تولید کشور زد، چون هیچ فعال اقتصادی نمی توانست 

با دریافت کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.

معاون وزیر صمت با اذعان به اینکه صنعت 
خودروس�ازی ای�ران دو ده�ه از فناوری 
روز دنیا عقب اس�ت، تأکید ک�رد واردات 
خودرو باید به تولید منجر ش�ود. از این رو 
واردکنندگان که ش�امل بخش خصوصی و 
ش�رکت های تولیدکننده می شوند باید در 
یک چارچوب تعریف  شده انتقال سرمایه 
و انتقال فن�اوری تولی�دات محصوالت به 
داخل کشور را به طور حتم در اولویت کاری 
خود ق�رار دهند و تعهداتی وجود داش�ته 
باش�د تا از ح�دود ه�زار و 5۰۰ نمایندگی 
موجود در سراسر کشور به شکل مناسبی 
در ارائه خدمات پس از فروش استفاده شود.

منوچهر منطقی، مع��اون صنایع حمل و نقل 
وزارت صم��ت در نشس��ت خبری ب��ا عنوان 
تحلیل عوامل متمرکز سازی تخصیص خودرو 
از کارکرد س��امانه یکپارچه س��ازی خودرو و 
برنامه های دولت برای واردات در سال جاری 
س��خن گفت. برخالف عامه م��ردم که تصور 
می کنند واردات خودرو مانند چهار سال قبل 
با پرداخت حقوق گمرکی وارد انجام می شود، 
منطق��ی از الزام��ات انتقال فن��اوری خودرو 
خب��ر داد و گفت: واردات خ��ودرو باید منجر 

به تولید شود.
وی افزود: لذا برای واردکنندگان خودرو چند 
راه  وج��ود دارد؛ یکی از راه ها این اس��ت که 
واردکنن��ده یکی از خودروس��ازهای کوچک 
را تملیک کند و در آنجا تولی��د انجام دهد یا 
اینکه واردکننده اگر امتیاز دارد، یک بخش از 
واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت 

مشترک تولید کنند.
منطقی تأکی��د کرد: در رون��د جدید واردات 
خودرو به دو موضوع اساسی توجه شده است، 
یکی واردکنندگان که شامل بخش خصوصی و 
شرکت های تولیدکننده می شود و باید در یک 
چارچوب تعریف  شده انتقال سرمایه و انتقال 
فناوری تولیدات محصوالت به داخل کشور را 
به طور حتم در اولویت کاری خود قرار دهند 

و دوم تعهداتی وجود داشته باشد تا از حدود 
ه��زار و 500 نمایندگی موجود در سراس��ر 
کشور به شکل مناسبی در ارائه خدمات پس از 

فروش استفاده شود.
منطقی با تش��ریح کارکرد س��امانه یکپارچه 
خودرو  گفت: ب��ا توجه به راه اندازی س��امانه 
تخصیص یکپارچه خودرو از این پس به جای 
اینکه خودروسازان هر 15 روز یک بار 5 تا 10 
هزار خودرو ب��ه صورت مج��زا عرضه کنند و 
قرعه کشی انجام دهند، این فرآیند به صورت 

یکجا در این سامانه انجام می شود.
منطقی افزود: به عنوان مثال در این س��امانه 
در یک فرآیند سه ماهه، خودرو به مشتریان 
عرضه می شود، به این صورت که تمام ظرفیت 
اعالمی توسط خودروسازان بخش خصوص و 
دولتی در یک بازه مشخص عرضه می شود و 
متقاضیان خرید خ��ودرو می توانند تقاضای 
خود را در س��امانه ثبت کنن��د و پس از پایان 

ثبت نام، قرعه  کشی انجام خواهد شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان 
داش��ت: با توجه ب��ه تجمیع می��زان ظرفیت 
خودروس��ازان بخش خصوصی و دولتی برای 
عرضه در هر دوره پیش بینی می ش��ود در هر 
دوره بین 200 تا 300هزار خودرو تخصیص 
یابد و چون برای هر فرد امکان یکبار ثبت نام 
وج��ود دارد. بنابراین متقاضی��ان به راحتی 
می توانن��د از مزای��ای این س��امانه بهره مند 

شوند.
معاون وزیر صمت ب��ا بیان اینک��ه در عرضه 
متمرک��ز خ��ودرو از طریق س��امانه وضعیت 
عرضه خودروسازان مدیریت می شود، گفت: 
در گذشته برخی خودروسازان بیش از ظرفیت 
خود عرضه می کردند در نتیجه نمی توانستند 
بخش��ی از تعهدات خ��ود را پاس��خ دهند و 
مش��کالتی برای مش��تریان به وجود می  آمد. 
در مورد خودروس��ازان انبوه نیز بعضاً شاهد 
بودیم که عرضه به صورت قطره چکانی انجام  
می شد. بنابراین در سامانه تخصیص یکپارچه 

عرضه خودرو، این مش��کل رفع ش��ده و همه 
تولیدات خودرو توس��ط خودروسازان بخش 
خصوص��ی و دولتی به ص��ورت یک جا عرضه 
می شود و فرآیند عرضه هر سه ماه یکبار اتفاق 

خواهد افتاد.
منطقی گفت: محدود ش��دن داللی با اجرای 
طرح مالیات گرفت��ن از درآمدهای اتفاقی در 
مجلس، انجام تعهدات خودروس��ازان بزرگ 
همزمان با تحویل به موق��ع و افزایش نظارت 
وزارت صم��ت از جمله مزای��ای دیگر فروش 

خودرو در این سامانه است.
معاون وزیر صم��ت اظهار داش��ت: با کمک 
مجلس ب��ه دنبال این هس��تیم، اگ��ر فردی 
خودرویی را با قیمت 160 میلیون خریداری 
و آن را به عنوان مثال به قیمت 300میلیون 
تومان فروخ��ت باید مالی��ات پرداخت کند. 
تاکنون تولید بر مش��تری غلبه داشته است، 
اما از امروز و با ورود سازمان حمایت به بحث 
فروش خودرو، مشتری بر تولید غلبه خواهد 

داشت.
     واردات خودرو برای همه دهک های 

جامعه را مدنظر قرار داده ایم
منطقی اظهار داشت: پیش از این در واردات 
خودرو فقط دهک های پردرآمد جامعه مورد 
نظر بودند و حتی در یک دوره ش��اهد بودیم 

که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور 
ما ش��ده بود، اما در این دوره همه دهک های 

جامعه  را مدنظر قرار داده ایم.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار 
داشت: با توجه به خأل تولیدی که وجود دارد، 
واردات خودروهای اقتصادی در دس��تور کار 
قرار دارد، به عنوان مثال وقتی پراید حذف شد 
500 هزار متقاضی داشت و این در حالی بود 
که هیچ خودرویی جایگزین این خودرو نشد. 
در حال��ی که دنیا با روش ه��ای علمی دقیق، 
محصولی ارزشمند و با قیمت عقالیی تولید و 
عرضه می کند، ما هم مطالعاتی در این زمینه 

انجام داده ایم.
وی اف��زود: در واردات خ��ودروی اقتص��ادی 
ب��ه دنبال کیفیت، آپش��ن و قیمت مناس��ب 
نیس��تیم و هرگز به دنبال ای��ن نخواهیم بود 
که یک خودروی بی کیفیت وارد کنیم، ضمن 
اینکه مجوز واردات یک نوع خودرو از سازمان 
استاندارد گرفته می ش��ود و هیچگاه قوانین 
موجود اج��ازه واردات خودروهای بی کیفیت 

را نمی دهد. 
    در خودروسازی دو دهه از فناوری روز 

دنیا عقب تر هستیم
معاون وزیر صمت اظهار داشت: وظیفه ما این 
اس��ت که خودرو با قیمت مناسب و براساس 
فناوری روز وارد کنیم، زیرا مشکل کنونی ما در 
خصوص خودرو این است که االن خودروهای 
ما براس��اس فناوری روز نیس��ت و دو دهه از 
فناوری روز دنیا عقب هس��تیم. بنابراین یکی 
از برنامه های وزارت صمت حرکت به س��مت 
تولید خ��ودرو براس��اس فناوری های جدید، 

باکیفیت و قیمت مناسب است.
    امکان انجام تس�ت تصادف تا ۱8 ماه 

دیگر در کشور فراهم می شود
منطقی درباره تست تصادف خودرو نیز اظهار 
داشت: قطعه سازان ما باید یکسری تجهیزات 
در سیس��تم های خود ایجاد کنن��د . بنابراین 
کنسرسیومی ایجاد کرده ایم که امکان تست 
تصادف را در کش��ور تا 18 م��اه آینده، یعنی 
بهم��ن 1402 فراهم کنی��م و در حال تأمین 
زیرساخت های الزم هستیم. تولید خودروهای 
ناقص، موجب افت کیفیت خودروهای تولیدی 
می شود. بنابراین در نظر داریم تولید همراه با 

عبور مستقیم باشد.
  خدمات پ�س از ف�روش خودروهای 

وارداتی
وی درباره خدمات پس از فروش خودروهای 
وارداتی هم گفت: زمانی که ما خودرو به ترکیه 
ص��ادر می کردیم، ترکیه از ما خواس��ت برای 
خدمات پس از فروش خودروه��ا به تعدادی 
از نمایندگی ها این کش��ور آموزش الزم داده 
ش��ود و دس��تورالعمل های الزم و قطعات در 
اختیار آنها قرار گیرد، با این شرط این کشور 
اجازه واردات را می داد. ما ه��م در نظر داریم 
همین سیستم را برای خدمات پس از فروش 

خودروهای وارداتی اجرا کنیم.
منطقی با اش��اره به موضوع حذف ارز 4 هزار 
و200تومانی و واقعی شدن قیمت آن اظهار 
داشت: وزارت صمت تعرفه واردات را کاهش 
داد، یعنی اگر یک قطعه س��از باب��ت واردات 
25 درص��د تعرف��ه می پرداخ��ت، اکنون آن 
تعرفه کاهش یافته است و کمتر از 10 درصد 
می پردازد، ل��ذا با کاه��ش تعرف��ه، افزایش 

هزینه ها را جبران سازی کرده است.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

وظیف�ه ما این اس�ت که 
خودرو با قیمت مناسب 
و براس�اس فناوری روز 
وارد کنیم، زیرا مش�کل 
کنون�ی م�ا در خصوص 
خودرو این است که االن 
خودروهای ما براس�اس 
نیس�ت  روز  فن�اوری 
و دو ده�ه از فن�اوری 
روز دنی�ا عقب هس�تیم


