
خودروهاي وارداتي كه قرار بود به قول معروف 
اقتصادي باشد و براي اقش�ار متوسط جامعه 
وارد ش�ود، پي�ش از ورود ب�ه كش�ور قيمت 
770 ميليون تا یک  ميليارد تومان قيمت خورد. 
فعاالن بازار افزایش قيمت دالر را در هفته هاي 
اخير دليل گراني قيم�ت خودروهاي وارداتي 
مي دانن�د و معتقدن�د برخالف وع�ده دولت 
متأس�فانه خودروهاي وارداتي براي مرفهين 
جامعه وارد مي ش�ود نه دهک متوسط جامعه. 

    
دولت سيزدهم براي س��اماندهي صنعت خودرو و 
افزايش كيفيت و جل��ب رضايت مردم تصميماتي 
اتخاذ كرد، به طوري كه صنعت خودرو تا پايان سال 
جاري س��ه رخداد را تجربه خواهد كرد: نخس��ت، 
قيمت دس��توري از بين مي رود. دوم، قرعه كشي 
حذف خواهد شد و س��وم، عرضه خودرو از طريق 
بورس انجام مي ش��ود. ايران خودرو ح��دود دو ماه 
است عرضه خودرو در بورس را آغاز كرده و قيمت 
خودروي207 كه 460 ميليون توم��ان بود، بعد از 
عرضه در بورس به 370 ميليون كاهش يافت و به اين 
ترتيب فاصله قيمت بازار تا كارخانه اينگونه كاهش 
پيدا كرده اس��ت. همزمان آغ��از ورود خودروهاي 
خارجي تا پايان آذر ماه و عرض��ه آن در بورس نيز 

مي تواند به تعادل قيمت ها در بازار كمك كند. 
از ابتداي امسال كه دولت وعده واردات خودروهاي 
اقتصادي را مطرح كرده است، بازار با ركود مواجه 
ش��ده و خودروهاي ثبت نامي خودروس��ازان نيز 
هنوز عرضه نشده اس��ت تا بازار خودرو به تعادل 

برسد. تمامي اميد ها فعاًل به واردات خودروهاي 
اقتصادي در سه ماهه پاياني امسال است تا شايد 
يخ بازار ذوب ش��ود و متقاضي خريد خودرو نيز 
متضرر نشود، به شرطي كه خودروهاي وارداتي به 

معناي واقعي ارزان و اقتصادي باشند. 
   آغاز تبليغات پيش از ورود به خاك ایران 

آغاز تبليغات محيطي برخي شركت هاي واردكننده 
خودرو در سطح شهر تهران، نشان مي دهد واردات 
خودرو پس از پنج سال، يك گام ديگر به عملي شدن 
و تحقق نزديك شده است. گفته مي شود 23شركت 
واردكننده وارد فرايند ارزيابي خدمات پس از فروش 

و ساير الزامات الزم براي واردات شده اند. 
خبر ه��اي رس��يده از وزارت صمت حاكي اس��ت 
سرانجام بعد از گذش��ت 9ماه وعده و وعيد واردات 
خودروها با قيمت ارزان و اقتصادي محقق شده و 
بخشي از وارداتي ها به پشت مرزهاي ايران رسيده 
است، اما آنچه موجب نگراني متقاضيان خودرو شده، 
اين است كه متأسفانه خبري از خودروهاي خارجي 
ارزان نيس��ت و هنوز پاي اين خودروه��ا به ايران 
نرس��يده قيمت 770 ميليون تا يك  ميليارد تومان 
براي آنها تعيين شده اس��ت. فعاالن بازار افزايش 
قيمت دالر را دليل گران��ي وارداتي ها مي دانند اما 
برخي صاحبنظران همچنان معتقدند گراني قيمت 
دالر بهانه است و مافياي صنعت خودرو هرگز اجازه 
نمي دهد خودروهاي وارداتي با كيفيت ارزان تر از 

توليد داخلي در بازار عرضه شود. 
   كيا پيكانتوی جدید با كوشاخودرو به ایران مي آید

با ابالغ آيين نامه جديد واردات و در نظر گرفتن سقف 

قيمتي براي آن، كيا پيكانتو از جمله خودروهايي 
بود كه يكي از گزينه هاي كره اي ب��راي واردات در 
نظر گرفته مي شد. حاال كه كوشاخودرو به عنوان 
نمايندگي واردات اين برند توس��ط وزارت صمت 
پذيرش شده اس��ت، به نظر مي رس��د پيكانتو به 
زودي توسط اين شركت به بازار ايران ورود كند. كيا 
پيكانتو2023 در بازار جهاني بسته به تريم، قيمتي 
در محدوده ۱2 تا ۱6 ه��زار دالر دارد و اين يعني با 
توجه به نرخ ارز، هزينه هاي جاري و تعرفه واردات 
بايد در انتظار كشف قيمتي در محدوده يك  ميليارد 
تومان )براي نس��خه فول( در بورس كاال براي اين 
خودرو باشيم. اين قيمت براي يك خودروي كوچك 
بسيار باال به نظر مي رس��د و بايد ديد واكنش بازار 

تشنه به واردات به اين تازه وارد كوچك چيست. 
   واردات از كشور عمان 

به گزارش تس��نيم، روز گذش��ته مقامات وزارت 
صمت اعالم كردند تا پايان سال حدود ۱00 هزار 
دس��تگاه خودروي خارجي به كشور وارد خواهد 
شد. همچنين س��خنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به سرعت گرفتن فرايند واردات 
خودرو به كشور، از رسيدن برخي مدل ها به پشت 
مرز و آغاز تبليغات براي آنها خبر داد. پيگيري ها 
نش��ان مي دهد تا دو هفته آينده اولين محموله 
خودروهاي خارجي وارد گمركات جنوبي كشور 

در بنادر هرمزگان و بوشهر خواهد شد. 
واردات اي��ن خودروها ظاهراً از كش��ور واس��ط 
عمان انجام خواهد ش��د. همچنين طبق مصوبه 
هيئت دولت به هيچ عنوان موضوع پيش فروش 

خودروهاي وارداتي مطرح نبوده است و متقاضيان 
بايد براي خريد خودرو از سازوكار بورس كاال و با 

تعرفه شناور استفاده كنند. 
همچنين اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان از آماده 
بودن زيرس��اخت هاي الزم براي واردات خودرو 
مي گويد: رايزني هاي الزم در حوزه هاي استاندارد، 
محيط زيس��ت و ساير دس��تگاه هاي مرتبط نيز 
انجام ش��ده اس��ت. در حال حاضر خودروسازان 
براي انتقال فناوري نيز با شركاي خارجي خود در 
تعامل هستند و در آينده اي نزديك شاهد حضور 
خودرو هاي وارداتي خواهيم بود تا بازار خودروي 

كشور به سمت رقابت پيش برود. 
وي با اشاره به رشد 380درصدي توليد خودروی 
كامل تا پايان سال جاري مي افزايد: قيمت خودرو 
متأثر از نرخ ارز اس��ت و با ثبات ن��رخ ارز قيمت 
خودرو نيز به ثبات مي رس��د، اما براي تأثير نرخ 
ارز بر قيمت خودرو بايد قيمت هاي نسبي خودرو 
را مدنظر قرار داد، به اين معنا كه نسبت قديمي 
قيمت خودرو با ارز قبلي و نسبت قيمت جديد ارز 
با قيمت جديد خودرو را باي��د لحاظ كرد كه اين 

موضوع بايد تعديل شود. 
قاليباف در خصوص نگراني مردم از قيمت باالي 
خودروهاي وارداتي تأكي��د مي كند: خودرو يك 
محصول شوك پذير است و خيلي زود انتظارات 
تورم��ي را در خود تخلي��ه مي كن��د. وقتي وارد 
بورس مي شود، بورس محلي مناسب براي تخليه 
انتظارات تورمي مي ش��ود و اين باعث مي ش��ود 

شاهد افزايش قيمت در خودرو باشيم. 
    ال�زام خودروه�اي وارداتي ب�ه رعایت 

استاندارد روز اروپا برداشته شد
س��خنگوي وزارت صمت در حال��ي از رايزني ها 
در حوزه هاي اس��تاندارد، محيط زيس��ت و ساير 
دس��تگاه هاي مرتبط خبر مي دهد كه ظاهراً در 
جلسه 9 آذر ماه، هيئت وزيران با اصالح آيين نامه 
فني در زمينه كنترل و كاه��ش آلودگي ها، الزام 
خودروهاي وارداتي با استاندارد يورو )6( يا يورو 
)EEV )۵ به رعايت استاندارد روز اروپا، از مفاد 

اين آيين نامه را حذف كردند. 
به گزارش نبض صنعت، بر اس��اس اين مصوبه و با 
توجه به نوع سوخت توزيع ش��ده در جايگاه هاي 
سوخت براي خودروهاي سواري )يورو 4( و زمانبر 
بودن و هزينه بر بودن عرضه سوخت يورو )6( در 
جايگاه هاي سراسر كشور كه سبب تحميل هزينه 
غيرمنطقي به مش��تري و خدمات پس از فروش 
بدون ايجاد ارزش افزوده شده و همچنين موجب 
اختالل در فرايند واردات خودرو خواهد شد، هيئت 
وزيران پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص اصالح آيين نامه فني در زمينه كنترل و 
كاهش آلودگي ها را به تصويب رساند. به موجب 
اين اصالحيه، تبصره )3( ماده )4( آيين نامه مذكور 
مبني بر الزام خودروهاي وارداتي با استاندارد يورو 
)6( يا يورو )EEV )۵ به رعايت استاندارد روز اروپا، 

از مفاد اين آيين نامه حذف شد.

100هزار خودروی وارداتی پشت مرز اما گران!
 فعاالن بازار افزایش قيمت دالر را دليل گراني خودروهای وارداتي مي دانند

  اما برخي صاحبنظران معتقدند گراني قيمت دالر بهانه است و مافياي صنعت خودرو اجازه نمي دهد 
خودروهاي وارداتي ارزان تر از توليد داخلي در بازار عرضه شود
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   هادي غالمحسيني 
به گ�زارش بانک مرك�زي، تقریب�ًا نيمي از 
معامالت مسكن تهران در آبان ماه سال1401 
به واحدهایي با ارزش زی�ر 3ميليارد تومان 
اختصاص داش�ته اس�ت و جالب تر آنكه از 
نظر تعداد معام�الت در این م�اه 35درصد 
معامالت مخت�ص مناطقي چ�ون 5 و10 و 2 
بوده است، در این ميان این سؤال در رابطه 
با گزارش آماري بانک مركزي از بازار مسكن 
ش�كل گرفته كه آیا این گزارش ها بر مبناي 
مبایعه نامه هاي قطعي اس�ت ی�ا غيرقطعي. 
به گزارش »جوان« هر چن��د وضعيت در بازار 
مسكن چندان مناسب به نظر نمي رسد و تعداد، 
ارزش و متراژ مبادالت مسكن به طور كل خبر از 
اطاله نقدشوندگي بسياري از ملك هاي موجود 
در بازار مي دهد، اما اين شائبه هم در ميان است 
كه بازار مسكن تحت مهندسي قيمت و تعداد 
مبادالت قرار گرفته است اما اگر اينچنين هم 
باشد، نمي توان حقايق در بازار مسكن را كتمان 
كرد چراكه شواهد كلي نش��ان مي دهد نيمي 
از 8هزار مبادالت مس��كن ته��ران در آبان ماه 
مختص امالكي با ارزش زي��ر 3ميليارد تومان 
بوده است، همين يك ش��اخص كافي است تا 
متوجه شويم بسياري از امالك موجود در بازار 
شايد شانسي براي نقدش��وندگي در وضعيت 

موجود نداشته باشند. 
تخليه حباب قيمتي در اغلب بازارهاي موجود 
در اقتصاد اي��ران انجام گرفته اس��ت ولی بازار 
مس��كن تاكنون به داليل مختلف از اين واقعه 
الزم براي بازار ف��رار كرده اس��ت اما وضعيت 
نشان مي دهد بازار مس��كن بايد بپذيرد كه در 
كوزه تخليه حباب قيمت بيفتد و همين اتفاق 

مي تواند اين بازار را از ركود خارج كند. 
گزارش تحوالت بازار معامالت مس��كن تهران 
در آبان ماه نشان مي دهد تعداد آپارتمان هاي 
مسكوني معامله شده در شهر تهران در آبان ماه 
سال۱40۱ به 8هزار واحد مسكوني رسيد كه 
نس��بت به ماه قبل 47/8و ماه مشابه سال قبل 

9/6درصد افزايش نشان مي دهد. 
در ماه مورد گزارش، متوس��ط قيمت خريد و 
فروش يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران 467ميليون ريال بود كه حاكي از 

افزايش 6/8درصدي نسبت به ماه قبل است. 
در حالي كه گفته مي ش��ود ب��ه دليل مواردي 
چون مهاجرت و نگراني از ركود بازار مسكن و 
اطاله نقدشوندگي ملك فايل هاي عرضه شده 
در بازار مسكن رو به افزايش است، تصوير كلي 
و گذري از وضعيت معامالت مسكن تهران در 
آبان ماه نشان مي دهد بيش از نيمي از معامالت 
مسكن به واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي 
80متر مربع اختصاص دارد و همچنين تقريباً 
۵9درصد معامالت مسكن مختص واحدهاي 
مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني در اين ماه بوده است، به 
عبارت شفاف تر تقريباً نيمي از معامالت مسكن 
در ماه مذكور به واحدهاي با ارزش زير 3ميليارد 

تومان اختصاص داشته است. 

رئيس كل بيمه مركزي ایران گفت: در حال 
حاضر 28ميليون ایران�ي بيمه نامه زندگي 

خریداري كرده اند. 
مجي��د بهزادپ��ور روز گذش��ته در حاش��يه 
بيس��ت ونهمين هماي��ش ملي بيمه و توس��عه 
در جمع خبرنگاران در مورد اس��تقبال مردم از 
بيمه هاي عمر و زندگي عنوان كرد: در حال حاضر 
28ميليون نفر ايران��ي بيمه نامه عمر خريداري 

كرده اند و اس��تقبال خوبي در اين زمينه وجود 
دارد، اما هنوز با وضعيت اي��ده آل فاصله زيادي 
وجود دارد. بايد فرهنگ بيمه در جامعه همه گير 
شود. ما در برخي متون كتاب هاي درسي مباحث 
بيمه را وارد كرده ايم. رئي��س كل بيمه مركزي 
ايران همچنين با اش��اره به نتيجه نظرس��نجي 
يك مؤسس��ه پژوهش��ي گفت:  رضايت مردم از 
بيمه نامه هاي تكميلي درمان دو برابر شده است.

بازار مسكن در آستانه ورود به كوزه تخليه حباب قيمتي
 نيمي از مبادالت آبان ماه مسكن تهران 

مختص امالك زير 3ميليارد تومان

28ميليون ايراني داراي بيمه زندگي

قیمت گوشت قرمز  داغ شد 
در 10روز اخير به یكباره قيمت گوشت قرمز گوسفندي و گوساله 
حدود 30 تا 40 هزار تومان گران ش�د. در فروشگاه هاي زنجيره اي 
نيز قيمت به 300 هزار تومان رس�يده است. این گراني قيمت ها در 
حالي است كه مؤلفه هاي توليد به هيچ وجه تغييري نداشته است. 
رئيس اتحادیه گوشت گوسفندي قاچاق دام را دليل گراني قيمت 
گوشت مي داند و معتقد است: در حال حاضر صادرات دام به دوبي، 
كویت و قطر و قاچاق دام نيز از پيرانش�هر به عراق انجام مي شود. 
از ابتداي آذر ماه به يك باره قيمت گوشت گوسفندي و گوساله گران 
شد، به طوري كه گوشت گوسفندي 230 تا 2۵0 هزار تومان و گوشت 
گوس��اله 2۵۵ تا 280 هزار توم��ان در قصابي ها به فروش مي رس��د. 
فروشگاه هاي زنجيره اي نيز گوشت گوس��فندي را 300 تا 3۵0 هزار 
تومان عرضه مي كنند. گراني قيمت گوشت در حالي است كه در ۱0روز 
گذشته هيچ مس��ئولي در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت و 

تعزيرات واكنشي در اين خصوص نداشته اند. 
به گزارش تسنيم، علي اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي، 
قاچاق دام از برخي نقاط غرب كشور را عامل افزايش نسبي قيمت در 
بازار می خواند و مي گويد: هم اكنون قاچاق دام از كردستان به عراق در 
حال انجام است و همين امر در كنار صادرات قانوني، منجر به نوسانات 

قيمت در بازار شده است. 
به گفته رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي، در حال حاضر صادرات دام به 
دوبي، كويت و قطر و قاچاق دام نيز از پيرانشهر به عراق انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم دام حدود 90 هزار تومان اس��ت، 
تصريح كرد: خروج دام از كش��ور و همچنين مش��كالت تردد ناشي از 
بارندگي هاي اخير، باع��ث افزايش ۱0 تا ۱2 ه��زار توماني قيمت هر 

كيلوگرم گوشت نسبت به هفته قبل شده است. 
ملكي تصريح كرد: اگر مسئوالن جلوي قاچاق و صادرات دام را نگيرند، 

التهابات قيمت در بازار استمرار خواهد داشت.
ملكي تمايل دامداران به باال رفتن قيمت و خودداري از عرضه دام به بازار 
را از ديگر داليل افزايش قيمت عنوان كرد و گفت: هم اكنون چوبداران، 
دامي براي خريد و عرضه به بازار پيدا نمي كنن��د، چراكه دامداران به 

دنبال افزايش مجدد قيمت هستند. 
........................................................................................................................

 رسانه ها درباره همکاری با چین 
سیاه نمایی و وارونه نمایی دارند

رئي�س ات�اق بازرگاني ای�ران و چين 
مي گوید تا زمان�ي كه تكلي�ف ایران 
و اف�كار عمومي ب�ا نحوه هم�كاري و 
تعامل اقتصادي با چين روشن نشود، 
نمي توان به بسياري از سؤال ها پاسخ 
داد. ما در سال2014 شریک اول تجاري 
چين در منطق�ه بودیم ام�ا امروز این 
جای�گاه را عربس�تان س�عودي از آن 

خود كرده اس�ت. براي چي�ن تأمين پای�دار انرژي ی�ک اولویت 
اساسي به ش�مار مي رود و قطعًا در این راستا با كشورهاي منطقه 
همكاري خواهد ك�رد اما این ب�ه معني كنار رفتن ایران نيس�ت. 
مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: يكي از معضالتي 
كه ما در سال هاي گذشته با آن مواجه بوديم، نامشخص بودن تكليف 
ما با چين اس��ت. وقتي خبري از همكاري هاي تازه با چين مطرح شده 
يا سرمايه  گذاري شركت هاي اين كشور در ايران نهايي مي شود، ناگهان 
موج منفي رسانه اي راه مي افتد كه كشور را به چين فروختيم و امثال اين 
حرف ها، ولي در مقابل وقتي خبر مي آيد كه چين در كشورهايي مانند 
عربستان سعودي، قطر يا ساير كشورهاي منطقه سرمايه گذاري كرده، 
اين بار تيتر مي زنند كه چين، ايران را رها كرده است يا قصد همكاري با 

ما را ندارد! در چنين شرايطي بايد بپرسيم تكليف چيست؟
وي با بيان اينكه براي جذب سرمايه  گذاري نياز به فراهم كردن مقدمات 
و زيرساخت هاي الزم است، توضيح داد: امروز اقتصاد چين و شركت هاي 
بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنيا كار مي كنند و سطح گسترده اي از 
همكاري را فراهم كرده اند. براي سرمايه گذاري نياز به امنيت و تضمين 
ش��رايط اس��ت و با توجه به تحريم هايي كه اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته آن را تجربه كرده است، برخي از شركت هاي چيني نيز مي ترسند 

كه در صورت ورود به ايران با محدوديت مواجه شوند. 
رئيس اتاق بازرگان��ي ايران و چي��ن ادامه داد: در صورت��ي كه ما اين 
امنيت س��رمايه گذاري را تأمين كنيم، قطعاً شركت هاي چيني نيز به 
حضور در ايران عالقه نشان خواهند داد، البته بنا نيست در اين حوزه 
انحصار ايجاد شود و در صورت فراهم ش��دن شرايط، از ديگر كشورها 
نيز امكان جذب سرمايه خواهيم داشت اما در حال حاضر همانطور كه 
اروپايي ها محدوديت هايي دارند، قطعاً نگراني براي شركت هاي چيني 

نيز وجود دارد. 
حريري با بيان اينكه ايران امروز پنجمين كشور منطقه خليج فارس در 
همكاري با چين است، بيان كرد: ما در سال20۱4 شريك اول تجاري 
چين در منطقه بوديم اما امروز اين جايگاه را عربستان سعودي از آن خود 
كرده است. براي چين تأمين پايدار انرژي يك اولويت اساسي به شمار 

مي رود و قطعاً در اين راستا با كشورهاي منطقه همكاري خواهد كرد. 
وي خاطر نشان كرد: همكاري با ايران براي چين يك موضوع مهم است 
و ما همواره جزو تأمين كنندگان اصلي انرژي چين بوده ايم. در صورتي 
كه مقدمات الزم فراهم نشود، ما برخي فرصت ها را از دست مي دهيم 
اما اين به معناي كنار گذاشتن ايران از سوي چيني ها نخواهد بود و در 
صورت فراهم شدن شرايط، امكان رشد جدي همكاري و سرمايه  گذاري 

جديد وجود خواهد داشت.

 شفاف سازي 
نیمي از تسهیالت نظام بانکي

 از آنجا كه در اقتصاد ایران عمده نقدینگي شبه پولي است كه در 
اختيار بانک هاس�ت و بخش زیادي از این ش�به پول نيز به واسطه 
قراردادهاي بين سپرده گذار و بانک با ارائه پاداشي به عنوان نرخ 
سود سپرده به تسهيالت بانكي تبدیل مي شود، نياز است تسهيالت 
نظام بانكي در اقتصاد ایران به اتاق شيشه اي ورود كند. خوشبختانه 
دولت و مجلس در س�ال هاي اخير با هدف شفاف سازي ساختار و 
نظام تأمين مالي بانک ها گام هاي خوب و بسيار جدي ای برداشته اند 
و امروز خبر مي رسد كه نيمي از تسهيالت بانک ها شفاف شده است. 
همانطور ك��ه مي دانيم بي توجهي ب��ه قواعد بودجه نويس��ي در ايران 
موجب شده اس��ت عمده بودجه عمومي در اختيار هزينه هاي جاري 
قرار گيرد، در عين حال تحريم ه��اي ناعادالنه غربي ها و همچنين باز 
بودن پرونده بودجه خواري كوهي از پروژه هاي نيمه كاره ش��رايطي را 
رقم زده است كه تأمين مالي حوزه عمراني از كانال بودجه ديگر چندان 
چشمگير و متناس��ب با نيازهاي اقتصاد ايران نيس��ت، از اين رو نياز 
است ساير كانال هاي تأمين مالي اقتصاد ايران همانند سيستم بانكي، 
هلدينگ هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي و ساير بيمه ها در بعد 

تأمين مالي اقتصاد صحيح حركت كنند. 
متأسفانه ضعف نظام رگالتوري بخش تأمين مالي اقتصاد ايران، موجب 
شد در گذشته بخش زيادي از تسهيالت بانكي به انحراف برود، اين در 
حالي است كه بخش زيادي از نقدينگي در اقتصاد ايران شبه پولي است 
كه بانك بايد از طرفي به بخش زيادي از آن هر ماه سود بانكي پرداخت 
كند و از طرف ديگر به دليل كفايت س��رمايه پايين بانك ها انحراف در 
حوزه تسهيالت مي تواند عالوه بر اينكه براي اقتصاد مضر باشد، خود 

بانك ها را نيز با چالش ورشكستگي مواجه كند. 
به هر روي دولت و مجلس كنوني با درك آنچ��ه در نظام بانكي اتفاق 
افتاده است، كار شفاف سازي تسهيالت بانكي را به شكل جدي كليد 
زده اند و حتي در چند نوبت اطالعات بدهكاران بانكي افشا شد و امروز 

خبر مي رسد نيمي از تسهيالت بانكي شفاف شده است. 
به گزارش مسير اقتصاد، مجلس شوراي اسالمي در يك بند قانوني در 
بودجه سال۱40۱، شبكه بانكي را به شفاف سازي جزئيات تسهيالت و 
تعهدات كالن و اشخاص مرتبط موظف كرد. در اين بند قانوني كه در 

تبصره ۱6 قانون بودجه سال جاري تصويب شد، آمده است:
بانك مركزي موظف اس��ت ب��ا اس��تفاده از س��امانه اطالعاتي خود و 
اطالعات دريافتي از بانك ها و مؤسس��ات اعتباري، ميزان پرداختي و 
مانده تس��هيالت و تعهدات كالن و اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي 
هر يك را به تفكيك ذي نفعان واحد، نرخ س��ود، م��دت بازپرداخت، 
دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت )جاري، سررس��يد گذشته، معوق يا 
مشكوك الوصول( و نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانك 

مركزي قرار بدهد. 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباري موظفن��د اطالعات ف��وق را به  صورت 
فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. در صورت استنكاف از ارسال 
اطالعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، 
به يكي از جرائم مندرج در قوانين پولي و بانكي كشور محكوم مي  شود. 
بانك مركزي موظف است گزارش همكاري يا تخلف بانك ها و مؤسسات 
اعتباري را به  صورت فصلي به كميس��يون اصل90 مجلس ش��وراي 

اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. 
با اجراي اين قانون مترقي توسط بانك مركزي، براي اولين بار اطالعات 
بخش قابل توجهي از تسهيالت كالن و اش��خاص مرتبط بانكي براي 
عموم مردم منتشر شد تا زمينه نظارت عمومي فراهم شود. تا به امروز، 
3۱ بانك و مؤسسه اعتباري تسهيالت و تعهدات كالن خود را شفاف 
كرده اند كه داده هاي حائز توجه و قابل تأملي را در بر مي گيرد، هر چند 
اين بانك ها و مؤسسات نيز هنوز به طور كامل به تعهدات قانوني خود 
در اين زمينه عمل نكرده اند و بر اس��اس نظر كارشناسان، بخش قابل 
توجهي از تسهيالت و تعهدات كالن و اشخاص مرتبط آنها شفاف سازي 

نشده است. 
در عين حال بانك مركزي با اجراي س��ريع اين قانون نشان داد دولت 
براي تحقق شعار شفافيت و مبارزه با فساد، عزمي راسخ دارد. در واقع 
مجلس و دولت با همكاري مناس��بي كه در تدوين و اجراي اين قانون 
داشتند، زمينه را براي نظارت عمومي در نظام بانكي فراهم كردند كه 

در نوع خود بي سابقه است. 
   50 درصد از كل تسهيالت بانک ها شفاف شد

مطابق آخرين اطالعات منتشرش��ده از س��وي بانك مرك��زي، مانده 
كل تس��هيالت ش��بكه بانك��ي در پاي��ان ش��هريور ۱40۱، مع��ادل 
4هزار هزار ميليارد تومان بوده است. از اين ميزان، هزارو760 هزار ميليارد 
تومان آن مربوط به تسهيالت كالن و 200 هزار ميليارد تومان ديگر نيز 
براي تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبطي است كه به واسطه تبصره 
۱6 شفاف شده و جزئيات آن براي اولين بار در كشور، در اختيار عموم 

مردم و كارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. 
بنابراين با ش��فافيت تس��هيالت كالن و اش��خاص مرتب��ط و متعاقباً 
دسترس��ي به اطالعات 27بانك داراي تس��هيالت كالن و اش��خاص 
مرتبط، حدود ۵0 درصد از كل مانده تسهيالت شبكه بانكي شفاف شده 
است. بررس��ي ها نش��ان مي دهد از كل هزارو760 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت كالن منتشرشده، بيش از 606 هزار ميليارد تومان آن يعني 
معادل 30 درصد، به 2۵ فقره تس��هيالت باالي ۱0 هزار ميليارد تومان 

اختصاص دارد. 
   منطق شفافيت تسهيالت بانكي: خلق پول یک حق عمومي است

مطابق نظريه مدرن پولي، بانك ها از طريق تسهيالت دهي، نقدينگي 
كش��ور را افزايش مي دهند و به اصطالح خلق پ��ول مي كنند. اگر اين 
خلق پول و افزايش نقدينگي كه قدرت آن با مجوز حاكميت در اختيار 
بانك ها قرار گرفته اس��ت، در جهت مناس��ب استفاده ش��ود، به رشد 
اقتصادي و بزرگ شدن كيك اقتصاد منجر مي شود، در غير اين صورت، 
ممكن است عده معدودي كه به تسهيالت كالن دسترسي دارند، منتفع 
شوند، ولي ركود و تورم را درپي دارد كه مردم بايد هزينه آن را با افزايش 

هزينه هاي زندگي بپردازند. 
بنابراين خلق پول يك حق عمومي اس��ت و در شرايطي كه مقام ناظر 
نتوانسته نظارت مطلوبي بر آن داشته باشد و انحرافات زيادي پيدا كرده، 

نيازمند نظارت عمومي است. 
از جمله انحرافات خلق پول بانكي مي توان به تسهيالت دهي بي ضابطه 
بانك ها براي مال سازي يا تسهيالتي كه به اشخاص حقيقي و حقوقي 

مرتبط و غيرمولد داده مي شود، اشاره كرد. 
    2 اثر مهم شفافيت تسهيالت بانكي

انتشار اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن و اشخاص مرتبط بانكي به 
شفافيت حدود ۵0 درصد از كل تس��هيالت بانك ها منجر شده است و 
در حداقلي ترين حالت ممكن، باعث مي ش��ود امكان بررسي و تحليل 
كيفيت تسهيالت دهي براي كارشناسان فراهم شود و در نهايت، كيفيت 

سياستگذاري و تصميم گيري كشور را بهبود بخشد. 
عالوه بر اين انتش��ار اين اطالعات و ايجاد ام��كان »نظارت عمومي و 
مردمي« بر تسهيالت دهي بانك ها، تحولي بي سابقه در نظارت بانكي 
محسوب مي شود و دو اثر بسيار مهم دارد. »جلوگيري سريع از رانت و 
فساد در پرداخت تسهيالت بانكي« به واسطه انتشار و نظارت عمومي 
بر آن كه باعث مي شود بالفاصله، نه با تأخير چندساله، جلوي خلق پول 
بي ضابطه، رانت محور و در بعضي موارد فسادآميز بانك ها گرفته شود 
و همچنين فراهم ش��دن فرصت »هدايت اعتبارات بانكي« به سمت 
فعاليت هاي مولد و طرح هاي توسعه اي كالن كشور، دو اثر مهم قانون 
مترقي مجلس است كه استمرار اجراي آن توسط بانك مركزي براي 

كشور به ارمغان مي آورد. 

شركت گاز استان آذربايجان غربى در 
نظر دارد مناقصه با مشخصات زير را 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولـت (سـتاد) برگزار نمايـد. كليه 
مراحل برگزارى مناقصـه (دريافت 
اسـتعالم ارزيابـى كيفى، ارائـه اسـناد ارزيابى كيفـى، دريافت 
مابقى اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكت ها) 
به صـورت الكترونيكـى و از طريـق درگاه سـامانه تـداركات 

الكترونيكى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.
1- استعالم گزار: شركت گاز استان آذربايجان غربي

2- موضوع اسـتعالم: پروژه خدمات نظـارت عاليه و كارگاهي بر تسـويه 
پيمان هاي گاز و گازرساني در سطح استان آذربايجان غربي

3- محل اجراى پروژه: در سطح شهرها و روستاهاي استان آذربايجان غربى 
4- اسـتاندارد اجـراى كار: مطابق مشـخصات فنـي و اسـتانداردهاي 

پذيرفته شده شركت ملى گاز ايران 
5- شرايط متقاضيان :

- داشتن شخصيت حقوقى 
- داشتن گواهي صالحيت معتبر در رشته نفت و گاز شامل: تخصص خطوط 
انتقال نفت و گاز يا تخصص شبكه هاي توزيع و ايستگاه هاي كاهش فشار گاز 

از سازمان برنامه و بودجه (در تمامى پايه ها)
- داشتن ظرفيت خالى ارجاع كار

- توانايى تهيه و تسليم انواع ضمانتنامه هاى مورد نياز 

6- نحوه دريافت كاربرگ هاى اسـتعالم ارزيابى: از طريق درگاه سامانه 
 www. setadiran.ir  :تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

7- مهلت زمانى دريافت كاربرگ هاى استعالم ارزيابى:  ساعت 16 تاريخ 
1401/09/24

8- مهلت زمانى ارائه و بارگذارى كاربرگ ها و اسـناد استعالم ارزيابى: 
ساعت 16 تاريخ 1401/10/08

9- شماره استعالم ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد): 
2001091931000214

10- نوع و مبلـغ تضمين شـركت در اسـتعالم: مطابق مصوبه شــماره 
123402/ت 50659ه مـورخ94/9/22 هيات وزيران و اصالحيه هاي بعدي 

آن خواهد بود. 
11- اطالعات تماس استعالم گزار: مهندسين مشـاور متقاضى مى توانند 
جهت دريافت اطالعات بيشتر يا در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص 
اسناد مناقصه، با تلفن شماره33477170-044 تماس يا از طريق نمابر شماره 

33444475-044 مكاتبه نمايند.
آدرس: دفتر امور قراردادهـا واقع در اروميه، خيابان مولوي، شـركت گاز 

استان آذربايجان غربي، طبقه اول، اتاق 102 
مسئوليت اطالع از روند برگزارى الكترونيكى استعالم و كنترل هاى الزم بر 
عهده مناقصه گران مى باشد. براي آگاهي از اخبار، آگهي هاي مناقصه، مزايده 
و عملكرد شركت گاز استان آذربايجان غربي مي توانيد به كانال پيام رسان 

سروش به آدرس WAZARGAS@ مراجعه فرماييد. 
    روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان غربى

آگهي استعالم عمومي مشاوران - دو مرحله اى
(فراخوان ارزيابى كيفى مشاوران) شماره 2201/1401/65

شناسه آگهى: 1419854

نوبت  اول   

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان آذربايجان غربى

    خبر


