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قيم��ت بنزي��ن يك��ي از جذاب تري��ن 
موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه اليحه 
بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسالمي مورد توجه 
خاص قرار مي گيرد. همزمان با ارايه اليحه و بررس��ي آن 
توسط نمايندگان رايزني ها در مورد نرخ هاي جديد بنزين 
و حامل هاي انرژي از س��وي منابع آگاه در درون دولت و 

حتي تحليل هاي كارشناسي بر سر زبان ها رانده مي شود. 
 اين موضوع كه مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان 
ارايه اليحه تكرار مي ش��ود و در نهايت با بررس��ي اليحه 
بودج��ه در صحن علني مجل��س نتيجه نهاي��ي و اعالم 
مي ش��ود؛ روالي كه در س��ال 96 با مخالفت هاي متعدد 
نمايندگان و بار تورم��ي كه براي بودج��ه ايجاد مي كرد 
قيمت حامل هاي ان��رژي ثابت ماند ام��ا در همان اليحه 
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادن��د تا از ابتداي دي 
ماه سال جاري قيمت حامل هاي انرژي مخصوصا بنزين و 

نفت گاز را افزايش دهد. 
به اين ترتيب و طب��ق اطالعاتي كه خبرن��گار اعتماد از 
مديران س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور به دست آورده 
است، دولت قصد دارد از ابتداي دي ماه سال جاري قيمت 
بنزين را به 1500 تومان و قيمت نفت گاز را به 400 تومان 
افزايش دهد؛ تصميمي كه ظاهرا دولتي ها بر اساس قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت و م��اده يك قانون 

هدفمندي گرفته اند. 
البته سال گذش��ته نمايندگان مجلس در ادامه بررسي 
اليحه بودجه 96 بخش درآمدي تبص��ره 14 اين اليحه 
را بررس��ي و تصويب كردن��د كه طي آن دولت در س��ال 
96 مجوز افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي را نداش��ت 
ام��ا در همان زمان نماين��دگان مجلس ب��ه دولت اجازه 
دادند تا پيش��نهاد خود براي افزاي��ش قيمت حامل هاي 
ان��رژي را در ماه هاي پاياني س��ال ارايه كن��د؛ موضوعي 
 ك��ه گويا دولتي ه��ا در اليح��ه بودج��ه س��ال 97 آن را 

منظور كرده اند.
 مستندات اليحه بودجه 97 نشان مي دهد دولت افزايش 
قطعي قيمت حامل هاي انرژي را كلي��د زده و درآمد 17 
هزار ميليارد توماني آن را پيش بيني كرده است. براساس 
تبصره 1۸ اين اليحه، احتمال اجراي آن در پايان امسال 

وجود دارد. 
بر اساس تبصره 1۸ اليحه بودجه سال آينده كل كشور، 
دولت اجازه اي درخواست كرده  تا صد درصد منابع حاصل 

از مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي در س��ال 1397 
نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال 1396 را به 
حساب خاصي نزد خرانه داري كل كش��ور واريز و منابع 
حاصله را تا سقف 174 هزار ميليارد ريال به شكل وجوه 
اداره شده و يارانه س��ود و تركيب با منابع صندوق توسعه 
ملي و تس��هيالت بانكي در جهت حماي��ت از طرح هاي 
توليد، اش��تغال و آموزش و كمك ب��ه كارورزي جوانان 

دانش آموخته دانشگاهي پرداخت كند. 
نكته مه��م در اينج��ا به موض��وع حامل هاي ان��رژي باز 
مي گردد كه در صورت تصويب مي توان از آن به عنوان فاز 
جديدي از هدفمندي يارانه ها نام برد. يعني دولت به دنبال 

افزايش قيمت  حامل ها و واقعي كردن آنها است. 
با اين حال اين تبصره قيدي دارد كه در نوع خود جالب و 
قابل تامل است؛ آنجايي كه گفته شده »نسبت به قيمت 
اين حامل ها در ابتداي سال 96«؛ بنابراين احتماال دولت 
قصد دارد در س��ال ج��اري و با مالحظ��ات خود، قيمت 

حامل ها را در پايان سال افزايش دهد. 
در همين راستا يك مقام مس��وول دولتي در رابطه با اين 
تبصره معتقد است: دولت براي افزايش حامل هاي انرژي 

در تبصره 14 قانون بودجه امسال و سال هاي گذشته اجازه 
افزايش قيمت ها را گرفته است. 

يكي از س��ناريو هاي قوي دولت بنا به ادبيات اين تبصره 
آن است كه در پايان سال جاري قصد افزايش حامل هاي 
انرژي را دارد و مابه التفاوت قيمت اين حامل ها در س��ال 
97 نسبت به ابتداي سال 96 را به حسابي نزد خزانه براي 

موارد گفته شده، واريز خواهد كرد. 

خالف روال 20 درصدي 
البته گوي��ا دولت قص��د دارد ب��ا توجه به ع��دم افزايش 
قيمت ه��ا ك��ه در س��ال 96 ص��ورت گرفت��ه اس��ت 
براي ماه ه��اي پايان��ي حتي خ��الف مج��وز قبلي اش 
عم��ل ك��رده و ب��ه ج��اي افزاي��ش 20 درص��دي كه 
س��االنه ب��راي افزايش قيم��ت رعايت مي ش��د، قيمت 
 حامل ه��اي ان��رژي را بي��ش از 40 درص��د افزاي��ش

 بدهد. 
به همين س��بب در طرح��ي ك��ه در س��ازمان برنامه و 
بودجه قطع��ي ش��ده و مدي��ران آن قصد دارن��د بعد از 
بررس��ي اليحه به مجل��س بدهن��د قيم��ت بنزين به 

 1500 توم��ان خواه��د رس��يد و قيم��ت نف��ت گاز به 
400 تومان. 

 اين امر م��ورد تاييد يكي از مدي��ران س��ازمان برنامه و 
بودجه نيز هست. اين مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه 
در گفت وگو با »اعتماد« ب��ا تاييد موضوع افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي به 1500 و 400 تومان از ذكر جزييات 
بيش��تر خودداري و مي گويد: » موض��وع افزايش قيمت 
بنزين و گازوييل در دولت نهايي شده است و قصد بر آن 

است كه از ابتداي دي ماه سال جاري اجرايي شود.«
وي ادامه مي دهد: »اي��ن روال با تاييد و مجوزي كه پيش 
از اين دولت از مجلسي ها كسب كرده است انجام خواهد 

شد.«
اين مدير دولتي هر چند كه اش��اره بيشتري به جزييات 
افزايش قيمت بنزين براي بنزين معمولي و سوپر نمي كند. 
اما به نظر مي رسد با توجه به قيمت هزينه هاي دولت بايد 
از محل هدفمند ك��ردن يارانه ها كه كه ب��راي بودجه در 
نظرگرفته اس��ت قيمت بنزين معمولي به 1200 تومان 
و بنزين س��وپر به 1500 تومان برس��د و در اين راس��تا 
قيمت گازوييل نيز به 400 تومان برس��د، كه افزايش��ي 
 تقريبا 25 درصدي براي هر ي��ك از اين حامل ها منظور 

شده است. 

بنزي�ن قيم�ت  افزاي�ش  از  حاص�ل   مناب�ع 
به بيمه سالمت تخصيص   مي يابد

 البت��ه در س��ال 95 زمان��ي ك��ه بحث افزاي��ش قيمت 
حامل ه��اي انرژي مطرح ب��ود نيز همين ارقام از س��وي 
سازمان برنامه و بودجه كشور در مهرماه سال 95 مطرح 
ش��د اما با عدم افزايش قيمت حامل هاي ان��رژي اين امر 
منتفي شد.  در عين حال منابع س��ازمان برنامه و بودجه 
تاكيد مي كنند كه منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين 
وگازوييل به بخش بيمه س��المت منتقل خواهد ش��د.  
پيش از اين هم حس��يني مكارم معاون مالي شهرداري 
تهران در يك نشس��ت خبري اعالم كرد كه ش��هرداري 
به طور رس��مي براي تامين درآمدهاي پايدار شهرداري 
 به دولت پيش��نهاد داده ك��ه قيمت بنزي��ن 150 تومان 
افزايش يابد. به گزارش فارس عالوه بر اين مباحث، دولت 
همه ساله افزايش 20 درصدي گازوييل، آب، برق و ديگر 
حامل ها را به صورت جداگانه در بودجه هاي سنواتي لحاظ 

كرده اما بنا به داليلي عملياتي نمي كند. 
براين اس��اس متن تبصره 1۸ اليحه برنامه ششم توسعه 
به شرح زير است: »با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده 

»اعتماد« از پيشنهاد ات افزايش قيمت حامل هاي انرژي گزارش مي دهد 

زمزمه بنزين 1500 توماني از دي ماه 

س��ند چش��م انداز بيست س��اله 
توس��عه در ايران در م��واد 34 تا 
52 ب��ر سياس��ت هاي كلي نظام 
جمهوري اسالمي ايران در بخش 
اقتصادي چشم اندازي را تا سال 
1404 متصور شده كه بر اساس 
اين چش��م انداز دول��ت موظف 
اس��ت با به كارگيري منابع الزم و اجراي سياست هاي 
مناسب در اين مقطع زماني اهداف مندرج در اين سند 
را محقق كند. تاكيد ويژه اين س��ند كه چيزي كمتر از 
هشت سال تا اتمام آن باقي نمانده است ايران را از حيث 
اقتصادي به عنوان قدرت برت��ر اقتصادي و الگويي براي 
س��اير كش��ورهاي منطقه معرفي مي كند. در راستاي 
تحقق اهداف اين برنامه، قانون برنامه شش��م توس��عه 
كه تا س��ال 1400 اعتبار دارد در 14 اس��فند ماه سال 
1395 به تصويب مجلس ش��وراي اس��المي رسيد. در 
ماده 4 اين قانون تاكيد ويژه اي بر رش��د سرمايه گذاري 
با متوسط 21/4 درصد به صورت ساالنه در طول اجراي 
برنامه شده اس��ت، همچنين در اين ماده تاكيد شده كه 
اين ميزان س��رمايه گذاري به جهت تامين حداقل 2/۸ 
واحد درصد از ۸ درصد اقتصاد، از محل بهره وري كامل 
توليد امري ضروري است. در بند )الف( ماده چهارم اين 
قانون، دولت موظف شده با سياس��ت گذاري هاي الزم 
براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله 
منابع مالي خارجي تا متوسط ساالنه 30 ميليارد دالر از 
خطوط اعتباري بانك هاي خارجي در قالب تامين مالي 
خارجي )فاينانس(، با اولويت تامين اسالمي، 15 ميليارد 
دالر به شكل س��رمايه گذاري مس��تقيم و 20 ميليارد 
دالر قرارداده��اي مش��اركت خارجي را تامي��ن نمايد. 
تبصره بند )ب( از م��اده چهارم دول��ت را در تامين اين 
تس��هيالت در طول اجراي برنامه ششم در قالب قوانين 
بودجه س��نواتي مجاز مي داند. همچني��ن در بند )ب( 
اين ماده دخالت دول��ت در تصميم گيري فعاليت هاي 
فعاالن اقتص��ادي و فعاليت س��رمايه گذاري دولتي در 
زمينه هايي كه بخ��ش خصوصي توان اج��راي آن را در 
قالب رقابت سالم و با هزينه كمتر دارد ممنوع كرده است. 
موارد مهم ديگري كه در قانون شش��م توس��عه مطرح 
شده اس��ت بر مولفه هايي نظير رش��د با ثبات، كاهش 
بيكاري، افزايش رقابت پذيري، مهار تورم، واگذاري هاي 
مالي و س��رمايه اي به بخش خصوصي و كاهش اتكاء به 
نفت تاكيد گرديده است. بررس��ي برخي شاخص هاي 
اقتصادي نشانگر اين موضوع است كه دولت توانسته در 
برخي موارد به دستاوردهاي نسبتا خوبي در اين زمينه 
دست يابد اما همچنان اين رش��د با اهداف مطرح شده 
در اين س��ند از رش��د قابل توجهي برخوردار نيست. به 
طور مثال در بحث مهار تورم دولت موفق ش��د تا ميزان 
تورم در س��ال 96 را طبق آمار مر كز آمار اي��ران در آبان 
ماه همين س��ال به ۸/4 درصد كاهش دهد، در شاخص 
بيكاري كه درواقع يكي از اهداف سند چشم انداز 1404 
مبني بر رس��يدن به اش��تغال كامل مطرح ش��ده بود 
نتوانسته ايم رشد قابل توجهي را داشته باشيم به طوري 
كه نرخ بيكاري در س��ال 1395 معادل 12/7 و در سال 
1396 در نه ماهه اول سال با يك درصد كاهش به 11/7 
درصد رسيد كه خب نسبت به س��ال گذشته از كاهش 
ناچيزي حكاي��ت دارد. طبق آمار مزبور بيش��ترين آمار 
بيكاري با رقم 1۸/3 درصد متعلق به استان چهارمحال 
و بختياري اس��ت و كمترين نرخ بيكاري در سال 96 با 
رقم 7/1 درصد متعلق به استان سمنان است. در بخش 

مش��اركت اقتصادي در س��ال 95 آمار ها حكايت از اين 
دارند كه در اين سال ميزان مش��اركت اقتصادي 40/4 
درصد بوده و در س��ال 96 با ش��ش دهم درصد رشد به 
رقم 41 درصد رس��يده اس��ت. بر همين اس��اس سهم 
مش��اركت اقتص��ادي در آذربايجان به عنوان اس��تاني 
كه بيشترين مش��اركت اقتصادي را داراس��ت، به 46/1 
درصد و در استان سيستان و بلوچس��تان 30/7 درصد 
به عنوان استاني كه كمترين س��هم از ميزان مشاركت 
اقتصادي را به خ��ود اختصاص داده اس��ت مي توان ياد 
كرد. نرخ مش��اركت در سه گروه كش��اورزي، صنعت و 
خدمات به ترتيب 3/1 درص��د، 4/9 درصد و ۸/3 درصد 
در سال جاري اس��ت اين رقم در بخش صنعت در شش 
ماهه نخست سال جاري نس��بت به مشابه خود در سال 
1395 با رشد 17/۸ درصدي رو به رو بوده است در بخش 
محصوالت ناخال��ص داخلي نيز اين مش��اركت معادل 
6/5 درصد اس��ت در همين بخش بدون احتساب نفت 
مش��اركتي بالغ بر 7 درصد را تجربه كرده ايم. دربخش 
صادرات از تجارت صنعتي با رشدي 0/۸ درصدي مواجه 
بوده ايم اين بدان معناست كه تا مرداد سال جاري معادل 
60۸3/1 هزار تن كاالي صنعتي به ساير كشورها صادر 
كرده ايم و در همين دوره 3659/5 ه��زار تن واردات در 
بخش صنعت داشتيم ولذا در اين بخش 3/6 درصد رشد 
را شاهد بوديم. در شاخص هاي مالي و به خصوص تملك 
دارايي هاي مالي، دولت از مع��ادل 259/2 هزار ميليارد 
ريال دارايي هاي مالي خ��ود، 7/7 هزار ميليارد واگذاري 
داشته كه اين معادل 0/3 درصد از كل دارايي هاي مالي 
است. در شاخص رقابت پذيري وضعيت، چندان مطلوب 
ما نيست به طوري كه در شاخص رقابت پذيري جهاني از 
ميان 13۸ كشور بررسي شده ايران رتبه 76 را داراست، 
در بحث آزاد س��ازي اقتصادي از بين 1۸0 كش��ور رتبه 
155 و در ش��اخص سهولت كس��ب و كار از ميان 190 
كش��ور رتبه 120 را در س��ال 2017 دارا هس��تيم. اين 
رقم در بخش رقابت پذي��ري صنعتي طبق آماري كه در 
سال 2015 منتشر شد از بين 14۸ كشور مورد بررسي 
رتبه 59 را به خود اختصاص داده ايم. همچنين در حوزه 
صنعتي و صدور جواز تاس��يس مجوز هاي صنعتي، 0/6 
درصد تا مرداد 96 رشد داشتيم. از ميزان ايجاد شغل در 
بخش مجوز هاي صادر شده صنعتي 17/6 در صد رشد 
را تجربه كرده ايم. دراين حوزه مجوزهاي صادر شده در 
خراسان رضوي با 716 واحد بيشترين و خراسان شمالي 
با 3۸ واحد كمترين مجوزها را دربخش صنعتي كسب 
كردند. همچنين تهران در طي همين سال مجوز 361 
واحد صنعتي را دريافت كرده اس��ت، بنادر آزاد كشور و 
هفت منطقه ويژه اقتصادي در مجموع با اخذ مجوز 7۸ 
واحد صنعتي در طي سال جاري فعاليت هاي اقتصادي را 
در اين بخش شروع كردند. حال سوالي كه پيش مي آيد 
اين است كه به راستي رسيدن به اهداف مندرج در سند 
برنامه توسعه بيست س��اله و برنامه ششم در زمان مقرر 
ش��ده امكان پذير است؟ با بررس��ي برخي شاخص هاي 
اقتص��ادي فوق چنين ب��ه نظر مي آيد رش��د اقتصادي 
كشور هر چند رو به جلوس��ت اما با اهداف تعيين شده 
در بخش اقتصادي سند چشم انداز همچنان فاصله دارد 
لذا به نظر مي رسد تا رس��يدن به اين اهداف چند سالي 
از برنامه عقب تر باش��يم از اين رو انتظار مي رود دولت با 
به كارگيري حداكثر توان و ظرفيت هاي خود و با اتخاذ 
تدابير الزم زمينه رس��يدن به موقع به اهداف مزبور در 

سند مزبور را فراهم كند. 
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه

روز گذش�ته اخبار مختلف�ي در ح�وزه اقتصاد 
منتشر شد كه بيشتر اخبار همچنان حول محور 
تبصره هاي بودجه بود. در همين ح�ال خارج از 
بحث بودجه اي كه بس�يار به آن پرداخته ش�ده 
اس�ت، معاون وزير راه و شهرس�ازي دي�روز از 
پليس استمداد خواس�ت تا جلوي ماشين هاي 
بدون زنجير چرخ را بگيرد، يكي ديگر از مردان 
دولت�ي از س�رمايه گذاري خارج�ي در اي�ران 
صحبت كرد و رييس اتاق بازرگان�ي ايران هم از 
بدتر شدن وضعيت فساد در كشور صحبت كرد. 

وضعيت فساد بدتر شده است 
مسعود خوانس��اري، رييس اتاق 
بازرگاني ته��ران تصريح كرد كه 
وضعيت فساد بدتر شده است و 
براي مب��ارزه ب��ا فس��اد بايد از 
كش��ورها  ديگ��ر  تجربه ه��اي 
استفاده كرد و بخش خصوصي را 
در تصميم هاي دولت دخالت داد. در حال حاضر بيش 
از 3/5 ميليون نفر بيكار در كش��ور وجود دارد كه اكثر 
آنها، قشر تحصيلكرده هس��تند. وي در همايش فساد 
افزود: پيچيدگي قشر بيكار از جمله مسائلي است كه 
اوض��اع بي��كاري را در جامع��ه امروز نس��بت به قبل، 
دش��وارتر ك��رده اس��ت. ضم��ن اينكه رش��د منفي 
س��رمايه گذاري نيز مزيد بر علت ش��ده اس��ت؛ گرچه 
ممكن است در برخي فصول درصدي مثبت شده باشد. 
وي با اشاره به برخي مش��كالت اجتماعي و اقتصادي 
گفت: پيش بيني شده س��االنه 50 ميليارد دالر جذب 
سرمايه گذاري خارجي براي دسترسي به رشد هشت 
درصدي اقتصادي داشته باش��يم. نظام بانكي يكي از 
چالش هاي مهمي است كه امروز اقتصاد كشور را درگير 
كرده اس��ت. از س��وي ديگر صندوق هاي بازنشستگي 
يكي از مش��كالت اصلي اقتصادي اس��ت و معضالت 
اجتماع��ي از جمله ط��الق، اعتياد و قت��ل را هم نبايد 
ناديده گرفت. همچني��ن دو چالش عمده فرار مغزها و 
كاهش س��رمايه اجتماعي نيز به چش��م مي خورد كه 
اكن��ون 1/5 ميليون نفر در ت��دارك خروج از كش��ور 
هستند كه اين موضوع خطرناك اس��ت. وي ادامه داد: 
اكثر افراد مهاجر تحصيلكردگاني هستند كه خروج شان 
مناس��ب نيس��ت. پس اگر اين چالش ها را ب��ه عنوان 
چالش هاي اساسي نظام اقتصادي بدانيم زيربناي همه 
آنها فساد اس��ت كه اگر مبارزه با فس��اد در دستور كار 
جدي قرار گيرد مي توان اين مشكالت را حل كرد. اتاق 

بازرگاني 

 س�رمايه گذاري ۱۱ ميليارد دالري خارجي ها 
در ايران 

افروز بهرامي، مديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينكه از ابتداي دولت 

يازدهم تاكنون 11 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي 
در حوزه صنعت، معدن و تج��ارت مدنظر قرار گرفته، 
گفت: آلمان، ايتاليا و چين به ترتيب بيشترين ميزان 
سرمايه گذاري خارجي را در ايران داشته اند. وي درباره 
آخرين وضعيت س��رمايه گذاري خارج��ي در بخش 
صنعت، معدن و تجارت كش��ور، اظهار ك��رد: از زمان 
آغاز به كار دول��ت دوازدهم تاكن��ون دو ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي جذب ش��ده است. وي با اشاره 
به اينكه از ابت��داي دولت يازدهم تاكن��ون حدود 11 
ميليارد دالر به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي 
رسيده اس��ت، گفت: اين رقم مربوط به 252 پروژه در 
حوزه صنعت، مع��دن و تجارت بوده ك��ه 106 پروژه 
در حال بهره برداري اس��ت. مديركل س��رمايه گذاري 
خارجي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه 
از زمان آغاز ب��ه كار دولت دوازده��م دو ميليارد دالر 
س��رمايه گذاري براي 3۸ پ��روژه به تصويب رس��يده 
اس��ت، يادآور ش��د: پيش از اي��ن چي��ن در رتبه اول 
س��رمايه گذاران خارجي قرار داشت كه در حال حاضر 
به ترتيب آلمان، ايتالي��ا و چين در رتبه اول تا س��وم 
قرار گرفتند. عالوه بر اين در فارس، بوش��هر و كرمان 
به ترتيب بيش��ترين س��رمايه گذاري خارجي صورت 

پذيرفته است. شاتا 

تعيين تكليف خودروهاي مانده در گمرك
محسن صالحي نيا، معاون وزير 
صنعت با بي��ان اينكه آيين نامه 
مربوط به ثبت سفارش واردات 
خ��ودرو در دولت مدنظ��ر قرار 
گرفته است، گفت: صحبت هاي 
مطرح شده در ارتباط با تصويب 
اين پيش نويس در دولت قابل اس��تناد نيست اما بايد 
اعالم كرد كه در كميسيون مربوطه دولت نهايي شده 
و به زودي توسط دولت ابالغ خواهد شد. وي ادامه داد: 
تنها مساله اي كه در مورد اين پيش نويس بايد مطرح 
كرد، اين است كه خودروهايي كه به داليل مختلف در 
گمركات مانده اند تعيين تكليف مي ش��وند. عالوه بر 
اين، آيين نامه ب��ا هماهنگي وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي و نيز صنع��ت، معدن و تج��ارت و با همكاري 
كارگروه هاي مربوطه به دولت ارايه شده است. معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در مورد 
قرارداده��ا و مذاك��رات خودرويي از جمل��ه رنو و پژو 
يادآور شد: مباحث پايه اي قرارداد رنو تغييري نكرده 
ولي به لحاظ اجرايي بايد در ارتباط با آن تصميم گيري 
كرد. شركت س��رمايه گذاري مش��ترك طي 20 روز 
آينده ثبت مي ش��ود. صالحي نيا ادام��ه داد: در مورد 
ق��رارداد پ��ژو ني��ز ش��ركت مش��ترك تاس��يس و 
سرمايه گذاري انجام شد تا توليد پژو 200۸ آغاز شود. 
در مورد خ��ودروي 301 نيز از اس��فندماه توليد آغاز 

خواهد شد. ايسنا 

»اگر تورم 9 درصدي در نظر گرفته شود، در سقف 
درآم��دي 3۸6 هزار ميلي��ارد توماني، رش��دي را 
شاهد نخواهيم بود و اگر سهم صندوق توسعه ملي 
نيز از آن كسر ش��ود، بودجه 10 درصد هم كاهش 

داشته است.«
اينه��ا بخش��ي از اظه��ارات محمدباق��ر نوبخت، 
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه اس��ت كه روز 
گذش��ته زماني ك��ه ب��راي توضيحات بيش��تر در 
مورد اليح��ه بودجه ارايه ش��ده ب��ه مجلس رفته 
بود در جمع خبرن��گاران عنوان ك��رد. وي با بيان 
اينك��ه دولت قص��د كاه��ش هزينه هاي خ��ود را 
دارد، گفت: »در اي��ن رابطه نخس��تين اقدام اين 
اس��ت كه هر دس��تگاهي كه درخواس��ت بودجه 
داش��ت؛ از دس��تگاه ها پرس��يديم چ��ه اقداماتي 
مي خواهي��د انجام دهي��د. بر اين اس��اس، قيمت 
تمام شده  محصول دس��تگاه ها را محاسبه كرديم 
و اي��ن 6 هزار صفح��ه اي كه رييس جمه��ور ارايه 
كرده، بر اس��اس اين اس��ت كه قيمت تمام ش��ده 
اقدامات دس��تگاه ها چقدر محاس��به شده است. 
البته قانون در بند پ ماده 7 گفته كه ما هر س��ال 
20 درص��د از ارقام بودج��ه كم كني��م؛ ما همين 
س��ال اول 34 درص��د ك��م كرديم.« ب��ه هر روي 
اين گفته ه��ا را مي ت��وان به عنوان اعالم رس��مي 
بس��ته ش��دن يك بودجه انقباضي در نظر گرفت. 
چرا كه ب��ا توجه به نرخ تورم ك��ه هم اكنون حدود 
9 درصد اس��ت و به نظر مي رس��د تا پايان س��ال 
افزايش داشته باش��د، بودجه رشد كمتري داشته 
اس��ت. همچنين كاهش بودج��ه عمراني، كاهش 
مي��زان يارانه بگي��ران و... هر كدام ابع��اد ديگري 
از ي��ك بودج��ه انقباض��ي را حكاي��ت مي كنند.  
س��خنگوي دولت به تهيه بودجه ١٣٩٧ بر اساس 
بودجه ري��زي مبتن��ي بر عملك��رد اش��اره كرد و 
گفت: »اين در حالي اس��ت كه بودج��ه تغييراتي 
هم در اختص��اص بودجه هاي عمراني داش��ته كه 
به منظور اس��تفاده بهينه از منابع مح��دود براي 
پرداخت به بودجه ه��اي عمراني، از روش جديدي 
اس��تفاده كرده و بر مبناي حضور گسترده بخش 
خصوصي ق��رار دارد. دول��ت قصد دارد در س��ال 
آينده اي��ن روش كار را به صورت ش��راكتي پيش 
ببرد. در هر حال اي��ن روش بودجه ريزي، در دنيا 
به صورت خصوصي، عمومي و ش��راكتي پذيرفته 
ش��ده اس��ت و در ح��ال حاض��ر 66 ه��زار پروژه 
 اس��تاني و 6 هزار طرح مل��ي به 3 گروه تقس��يم 
ش��ده اند.« نوبخت با بي��ان اينكه گ��روه اول قابل 
واگذاري بوده كه كارهاي آن انجام ش��ده اس��ت، 
گروه دوم مش��اركت ب��ا بخش خصوص��ي و گروه 
سوم را نمي توان واگذار كرد، اظهارداشت: »دولت 
بايد آنها را تم��ام كند. البته بايد توجه داش��ت كه 
بودجه كل كش��ور 1194 هزار ميليارد تومان بوده 
و منابع عمومي بودجه 36۸ ه��زار ميليارد تومان 
بوده و درآمدهاي اختصاصي نيز 53 هزار ميليارد 
تومان اس��ت. درآمدها ناكافي است و بيشتر از اين 
بايد حق��وق بدهيم، اين غي��ر از طرح هاي عمراني 
و اوراقي اس��ت كه س��ال هاي قبل منتشر كرديم، 
س��ال آينده نزديك به 32 هزار ميليارد تومان پول 

اوراقي كه منتشر شده را بايد بپردازيم.«
مع��اون رييس جمه��ور در تعريف مفه��وم بودجه 
ش��فاف و تفاوت هايي كه اين روش ب��ا روش هاي 
ديگر دارد، گفت: »در اين تعريف بايد منابع، برآورد 
مصارف و چگونگي نيل به اهداف ش��فاف و روشن 
باش��د؛ البته طبق نظ��ام GFS و اس��تانداردهاي 
بين المللي پذيرفته شده درآمدها در اليحه بودجه 

97 مبلغ 193 هزار و 400 ميليارد تومان است.«

به گفته نوبخت، اين رقم نس��بت به مصوب س��ال 
ج��اري 11/1 درص��د رش��د دارد كه مرب��وط به 
بخش ه��اي مالي��ات، گمرك و س��اير اس��ت. رقم 
خالص ماليات 105 هزار ميلي��ارد تومان بوده كه 
نس��بت به مصوب قانون امس��ال 6/7 درصد رشد 
نش��ان مي دهد؛ البت��ه مي توان ماليات بيش��تري 
داشت و فشار بيش��تري به موديان فعلي نياورد؛ اما 

كساني هستند كه ماليات نمي دهند. 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه اف��زود: »اكنون 
40 ه��زار ميلي��ارد توم��ان از مح��ل كس��اني كه 
مي شناس��يم و درآمد دارند، اما طبق قانون معارف 
هس��تند، مي توان درآمد داش��ت.  همچنين اليه 
پنهان و غيرش��فافي وجود دارد كه درآمد داشته و 
فعاليت مي كنند، اما مالي��ات نمي دهند يا ماليات 
آنها بايس��ته نيس��ت، ضمن اينكه بايد ب��ا بازبيني 
نس��بت به گروه هاي معاف از مالي��ات نگاه مان به 
بخش كدر اقتصاد معطوف ش��ود. چند سال است 
بودجه خاصي به س��ازمان مالياتي داده مي ش��ود، 
تا براس��اس ش��رايط روز، به نرم افزاره��اي جديد 
تجهيز شود؛ البته امس��ال 17 هزار و 300 ميليارد 
 تومان بوده كه در اليحه به 23 هزار ميليارد تومان 

افزايش يافت.«

يارانه هاي نقدي به نيازمندان مي رسد
نوبخت در خصوص يارانه هاي نقدي در سال آينده 
نيز گف��ت: »يارانه بايد ب��ه نيازمندان داده ش��ود 
و كس��اني كه اس��تحقاق آن را دارند، بايد مشمول 
دريافت يارانه ش��وند؛ البته براي اي��ن موضوع، دو 
روش وجود دارد، اولي اينكه حساب بانكي هشتاد 
ميلي��ون نف��ر جمعيت كش��ور را سركش��ي كرده 
كه قطع��ا دعواهاي كنون��ي به مي��ان خواهد آمد؛ 
همانطور كه در گذشته نيز تجربه شد و در نهايت، 
3 تا چهار ميليون نف��ر هم با ح��ذف يارانه مواجه 
شدند.  روش دوم اين اس��ت كه يارانه به اشخاصي 
كه تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي هستند، تعلق 
گيرد؛ البته بخش��ي از مردم هم هس��تند كه تحت 
پوش��ش اين نهادها نبوده ولي مش��مول دريافت 
يارانه هس��تند كه بعد از بررس��ي، يارانه آنها را هم 

برقرار خواهيم كرد.«
اين توضيحات نوبخت نش��ان مي ده��د دولت در 
س��ال آينده نه تنها قصد كاهش س��قف پرداخت 
ياران��ه نقدي را ن��دارد، بلكه مي خواه��د همچنان 
به حمايت از اقش��ار نيازمن��د ادامه ده��د. دولت 
مي خواهد »چتر درياف��ت يارانه« را محدودتر كند 
و به بياني مي خواهد پرداخ��ت يارانه نقدي را واقعا 

هدفمند كند. 
ب��ا اين هم��ه ابت��دا بايد مش��خص ش��ود نيازمند 
از نظ��ر دولت ب��ه چه كس��ي اطالق مي ش��ود. در 
صورتي كه خط فقر معيار نيازمندان باش��د آن گاه 

مش��كل دو چندان خواهد شد زيرا به شكل رسمي 
 سال هاس��ت از اعالم رس��مي خط فقر خودداري 

مي شود. 
عالوه بر اين ميزان افراد تحت پوش��ش نهادهايي 
چون كميته امداد و بهزيس��تي ني��ز كمتر از چهار 
ميليون نفر است كه طبعا نشان دهنده آن است كه 
همه نيازمندان را تحت پوش��ش ن��دارد. درنتيجه 
همچنان اجراي اين ط��رح با خ��ود ابهاماتي دارد 
كه تا روش��ن نش��دن فرمول دولت مي تواند بر آن 
افزوده شود.  به گفته نوبخت، سال 97 بناي دولت 
اين است كه به افراد نيازمند شناسايي شده يا آنها 
كه نيازمند هس��تند و پس از بررس��ي ها شناسايي 
مي ش��وند، يارانه پرداخت كنيم؛ پس برنامه دقيق 

پياده سازي خواهد شد. 
وي تاكي��د ك��رد: »ديگ��ر ني��ازي ب��ه ماموريت 
س��ازمان هدفمن��دي نيس��ت و به صن��دوق رفاه 
اجتماع��ي تبديل خواهد ش��د و وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مي تواند مس��ووليت آن را برعهده 

بگيرد.«

براي بنزين برنامه اي نداريم
نوبخت در پاس��خ به س��والي مبني بر تغيير قيمت 
بنزين در س��ال آينده، به مجوز ٤٨ ه��زار ميليارد 
تومان��ي ب��راي درآمدزايي از محل اص��الح قيمت 
حامل هاي انرژي در بودجه امسال و سال هاي قبل 
اش��اره كرد و گفت: »دولت در اين باره چند س��ال 
است كه اقدام نكرده و درآمدها از اين محل حدود 
٣٣ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت و براي افزايش 
قيمت بنزي��ن فعلي برنامه اي مش��خص نيس��ت. 
هر گون��ه تصميم��ي پي��ش از آنكه عملي ش��ود، 

اطالع رساني و اعالم مي شود.«
وي در خص��وص سياس��ت اش��تغالزايي دول��ت 
در س��ال 97 ه��م گف��ت: »اگ��ر بتوانيم درس��ت 
از مناب��ع اس��تفاده كنيم، ب��ه اه��داف فقرزدايي 
و اش��تغال دس��ت خواهيم ياف��ت، اي��ن در حالي 
اس��ت كه درس��ت در بودجه 97 ه��م، همين دو 
برنامه در نظر گرفته ش��ده اس��ت، بنابراين بودجه 
 س��ال آين��ده ويژگي هاي��ي دارد كه بودجه س��ال 

جاري ندارد.«

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به بودجه 6 هزار صفحه اي اعالم كرد 

مي خواهيم هزينه ها را كم كنيم 
تحقق اهداف سند چشم انداز درانتظار تدابير دولت از وضعيت فساد تا تكليف خودروهاي مانده در گمرك 

و مولد با تاكي��د بر اش��تغال جوان��ان، دانش آموختگان 
دانشگاهي، زنان و اش��تغال حمايتي به دولت اجازه داده 
مي ش��ود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت 
حامل هاي انرژي در س��ال 1397 نس��بت به قيمت اين 
حامل ها در ابتداي س��ال 1396 را به حساب خاصي نزد 
خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 174 
هزار ميليارد ريال به ش��كل وجوه اداره شده و يارانه سود 
و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيالت بانكي 
در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و 
كمك ب��ه كارورزي جوان��ان دانش آموخته دانش��گاهي 
پرداخت نمايد.  بر اين اس��اس اعتبارات موضوع اين بند 
بر اساس ش��اخص هايي كه به پيشنهاد س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور به تصوي��ب هيات وزيران مي رس��د، در 
اختيار استان ها قرار مي گيرد.  همچنين صندوق توسعه 
ملي موظف اس��ت تا معادل 150 هزار ميلي��ارد ريال از 
منابع ارزي خ��ود را با تصويب هيات امن��ا نزد بانك هاي 
عامل سپرده گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي، 
صرف اعطاي تس��هيالت موضوع اين بند گردد.  به بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران اجازه داده مي ش��ود از 
طريق بانك هاي عامل، معادل به طرح هاي توسعه توليد و 

اشتغال موضوع اين حكم، تسهيالت اعطا نمايد.«
در صورت افزايش قابل توجه قيم��ت حامل هاي انرژي، 
دولت به صورت رس��مي وارد اجراي فاز سوم هدفمندي 
يارانه ها شده است.  اگرچه بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي 
يارانه ها در س��ال 93، مواردي چون حذف سهميه بنزين 
و محاس��به بنزين با قيم��ت آزاد و افزايش قيمت بعضي 
حامل هاي انرژي به صورت پراكنده اتفاق افتاده است اما 
دولت هيچگاه حاضر نش��د رس��ما اين موارد را به عنوان 

اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه ها محسوب كند. 

گروه اقتصادي

نوبت دوم
شماره مجوز : 96-4110

شرکت پااليش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره موضوع : تجديد مناقصه به شماره 95/9۸ و مناقصه های به شماره  96/43و 96/63 را با مشخصات و شرايط کلی مشروحه 
ذيل از طريق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد.

- از کليه شرکت های واجد ش��رايط که آمادگی و توانايی انجام موضوع مناقصه های مذکور را دارند دعوت ميشود اسناد استعالم ارزيابی کيفی مناقصه گران ) دفترچه شماره يک و معيارهای 
ارزيابی کيفی ( موجود در شبکه اطالع رسانی اين شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir را دريافت ، پس از مطالعه و تکميل به همراه کليه مدارک مورد نياز، اسناد مناقصه مربوطه 
و پيشنهاد نرخ آن شرکت )منضم به نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه( ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پيمانهای شرکت پااليش نفت آبادان تحويل نمايند. تضمين شرکت در مناقصه به 

صورت يک يا ترکيبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای )الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)چ( و )ح( ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتی اخذ خواهد شد .
- محل دريافت اسناد مناقصه : آبادان - جنب درب اصلی پااليشگاه آبادان- امور پيمان های شرکت پااليش نفت آبادان می باشد. 

- تکميل کليه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزيابی کيفی مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و... مربوطه به صورت کپی برابر اصل 
) مصدق شده ( که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسيده و ممهور به شرکت متقاضی باشد. در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکميل و ارسال اسناد استعالم ارزيابی کيفی و ساير 

مدارک فوق االشاره ، صالحيت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.
- نحوه ارزيابی کيفی و معيارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پيوست اسناد استعالم ارزيابی کيفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

- ارائه مدارک و سوابق مزبور هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نيز مسترد نميگردد.
- شماره تلفن امور پيمانهای شرکت پااليش نفت آبادان : 06153302107 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعالم آمادگی : 06153264476 ميباشد.

- ضمنا آگهی اين شرکت در شبکه اطالع رسانی ش��انا به نشانی www.shana.ir و همچنين پايگاه اطالع رس��انی اين شرکت به نش��انی http://www.abadan-ref.ir و نيز پايگاه 
اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرايی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.

شماره رديف
مبلغ برآورد پايه به ريالمدتمحل اجراموضوعمناقصه

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه 

به ريال
برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

1

95/9۸
تجديد مناقصه 
يک مرحله ای

ارائه خدمات تعمير، 
نگهداری، راهبری 
و سرويس دهی 

ماشين آالت حمل و نقل 
بندر صادراتی ماهشهر

بندر صادراتی 
ماهشهر

2سال 
11/67۸/145/2705۸4/000/000شمسی

الف.آخرين مهلت دريافت اسنادمناقصه: 
15روز پس از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم 

ب. آخرين مهلت ارائه پيشنهاد نرخ :
15روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 

منا قصه 
ن��رخ  پيش��نهاد  گش��ايش  تاري��خ  ج. 

شرکت های تأييد شده در ارزيابی کيفی : 
روز: يکشنبه    مورخ : 1396/11/15

2

96/43
مناقصه 

يک  مرحله ای

تهيه، طبخ و توزيع غذا 
در مجتمع آموزشی و 

ورزشی گلستان شرکت 
پااليش نفت آبادان

26/02۸/۸9۸/2۸01/302/000/000يکسالآبادان

الف. آخرين مهلت دريافت اسنادمناقصه: 
15روز پس از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم 

ب. آخرين مهلت ارائه پيشنهاد نرخ :
15روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 

مناقصه 
ن��رخ  پيش��نهاد  گش��ايش  تاري��خ  ج. 

شرکت های تأييد شده در ارزيابی کيفی : 
روز: چهارشنبه  مورخ: 1396/11/11

3
 96/63
مناقصه 

يک مرحله ای

ارائه خدمات مربوط 
به راهبری آبدارخانه 

ها، تنظيمات 
ادارات،جمع آوری زباله و 
انبار اثاثه شرکت پااليش 

نفت آبادان

2سال آبادان
شمسی

132/011/۸۸2/4۸06/600/600/000

الف. آخرين مهلت دريافت اسنادمناقصه: 
15روز پس از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم 

ب. آخرين مهلت ارائه پيشنهاد نرخ :
15روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 

منا قصه 
ن��رخ  پيش��نهاد  گش��ايش  تاري��خ  ج. 

شرکت های تأييد شده در ارزيابی کيفی : 
روز: يکشنبه   مورخ : 1396/11/15

روابط عمومی -  شرکت پااليش نفت آبادان

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول :٩6/0٩/١٨

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم :2١/٩6/0٩

شركت ملي پااليش و  پخش فرآورده هاي نفتی ايران

فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت پااليش نفت آبادان )سهامی عام(

محمد كردبچه، مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه و از كارشناسان سازمان برنامه 
و بودجه، در گفت وگو با »اعتماد«، در م�ورد ميزان افزايش قيمت بنزين گفت: »هنوز 
مش�خص نيس�ت كه بنزين گران خواهد ش�د. در تبصره 18 اليحه بودجه 1397 كه 
درجهت ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري است، اعدادي آورده شده كه تنها نظرات 
دولت است. مانند تبصره 14 اين اليحه كه مبحث مرتبط با يارانه ها است. اگر مجلس 
در اين تبصره ها تغييراتي ايجاد كند، آن گاه دولت از س�ناريوهاي خود براي افزايش 
درآمدها يا كاهش هزينه هايش بايد استفاده كند.« وي افزود: »هر تغييري كه در اليحه بودجه صورت گيرد، 
اعداد و ارقام بودجه را عوض مي كند و افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بنزين نيز در اين رابطه تغيير خواهند 
كرد. از نظر من زماني مي توان به شكل دقيق از افزايش و ميزان تغيير قيمت بنزين صحبت كرد كه نظر نهايي 
مجلس آماده شود. مهم ترين بخش اين بررسي ها نيز تبصره هاي 18 و 14 هستند كه مي تواند به طور كلي 
مسير اقتصاد براي سال آينده را مشخص كند.« به گفته كردبچه نمايندگان مجلس از روز يكشنبه در حال 
واكنش نشان دادن به بودجه هستند و اين اتفاقي است كه هر س�ال مي افتد. درنتيجه دولت تالش كرد تا 
اليحه اي را آماده كند كه انعطاف داشته باش�د و بتواند با نظرات مختلف ديگر نيز هماهنگ شود، به همين 
دليل اكنون نمي توان از تغييرات احتمالي سخن چنداني گفت.  اين مقام مسوول گفت: صحبت هاي آقاي 
نوبخت نيز بايد اينگونه بررسي شوند كه ايشان پيش بيني اقتصادي خود از رشد اقتصادي و نرخ تورم را در 
شرايطي اعالم كردند كه قيمت حامل هاي انرژي تغيير نكند. افزايش قيمت ها در اين بخش تبعات اقتصادي 
خاصي دارد و به همين دليل نمي توان شتاب زده عمل كرد چرا كه اگر قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد، 
 اثر افزايشي بر تورم و تاثير كاهشي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. درنتيجه هنوز چيزي مشخص نيست و 

بايد منتظر ماند.«

تكليف بنزين در مجلس مشخص مي شود 

گروه اقتصادي

سينا آذر گشسب

حمايت سايپا از قطعه سازاني كه به 
دنبال افزايش كيفي هستند

قائم مقام ارش��د مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا 
گفت: سايپا به دنبال همكاري و حمايت از قطعه سازان 
همكار با اين گروه خودروسازي است اما اين حمايت ها 
درصورتي ش��كل مي گيرد ك��ه توس��عه فعاليت ها و 
افزايش كيفي��ت در دس��تور كار اين ش��ركت ها قرار 
گي��رد.  محمدرض��ا هنري كيا اظه��ار داش��ت: از نظر 
ما ش��ركت هاي همكار در زنجي��ره تامي��ن جزيي از 
گروه خودروسازي سايپا هس��تند لذا با همفكري آنها 
مش��كالت پيش روي اين بخش را مورد بررس��ي قرار 
خواهيم داد به ش��رطي كه توجه به توسعه فعاليت ها 
و افزايش كيفيت در دس��تور كار اين ش��ركت ها قرار 
گي��رد و تمامي تالش خ��ود را براي رف��ع موانع پيش 
رو به كار خواهيم بس��ت.  قائم مق��ام مديرعامل گروه 
خودروس��ازي س��ايپا ادامه داد: نگاه دولت در صنعت 
داخلي، توانمندي اين بخش مهم و تاثيرگذار اس��ت و 
اين نگاه استراتژيك نياز به توجه، مراقبت و همچنين 
برنامه عملي دارد، لذا بنگاه هاي اقتصادي بايد بتوانند 
در اج��راي اين ام��ر برنامه ريزي مدوني براي توس��عه 

فعاليت هاي خود داشته باشند. 

اعطاي 560 ميليارد تومان 
تسهيالت به مازندران

 مبلغ 560 ميليارد تومان در س��ال 1395 از سوي بانك 
صنعت و معدن ب��ه واحدهاي صنعتي اس��تان مازندران 
پرداخت شده است.  سهم استان مازندران از كل تسهيالت 
پرداختي اين بانك به اس��تان هاي كشور در سال گذشته 
7 درصد است.  اين تس��هيالت به منظور ايجاد، توسعه و 
تكميل، بازسازي و تامين س��رمايه در گردش واحدهاي 

مختلف صنعتي استان مازندران پرداخت شده است. 

 افتتاح خانه اي  بي ايران 
در  بانك ملت

بانك ملت ب��راي كمك به بيم��اران پروانه اي، ش��ماره 
حسابي را به نام »خانه اي بي ايران« افتتاح كرد. اين بانك 
در پي درخواس��ت هموطنان براي حماي��ت از بيماران 
پروانه اي، حسابي را نزد شعبه ونك پارك )كد 65250( 
ويژه اين كمك ها افتتاح كرد.  نيكوكاران متقاضي كمك 
به بيماران پروان��ه اي )EB( مي توانند كمك هاي نقدي 
خود را به ش��ماره حس��اب 7۸30000090 يا ش��ماره 
كارت بانكي 6104337650545۸07 به نام »خانه اي 

بي ايران« واريز كنند. 

اي��ن ش��هروندان و هم ميهنان م��ا ممكن اس��ت براي 
بهره مندي از طبيعي ترين حقوق ش��ان مانند آموزش، با 
موانعي روبه رو شوند كه بارها و بارها آنها را با نااميدي هاي 
بس��يار روبه رو كند. حضور آزاد و مس��تقل در شهر مانند 
روياي سفر به ماه براي يك نوجوان معلول خواهد بود اگر 
همگان بر اين باور قرار نگيريم كه حقوق بنيادين انساني 
براي گروه هاي در معرض آسيب بيش از ديگران، زندگي 

را معنا مي كند. 
در هفتادمي��ن س��الروز اعالمي��ه جهاني حقوق بش��ر، 

اعالميه اي كه هرچند به شكل مستقل به حقوق خاصي 
نسبت به اين گروه ها اشاره نكرده است، اما زمينه ساز اسناد 
بي شماري شده است كه درصددند اين گروه ها را به مسير 
توس��عه فردي و اجتماعي بازگردانند، شايسته است كه 
همه نهادهاي دولتي و مدني، با اولويت بخشي سياستي، 
با شناسايي، ترويج و تضمين حقوق گروه هاي در معرض 
آس��يب، راه را ب��راي بهره مندي ايش��ان از ي��ك زندگي 

سعادتمند با توانايي گزينش گري و انتخاب مهيا سازند. 
دستيار وزير رفاه در حقوق شهروندي 

از سال 1969 كه اين س��ازمان با عنوان سازمان كنفرانس 
اسالمي تشكيل ش��د يكي دو تا كميته دايمي در سازمان 
تشكيل شده است كه مس��ائل مربوط به قدس را پيگيري 
مي كند. براي مثال كميته دايمي قدس شريف كه رياستش 
را پادش��اه مغرب بر عهده دارد از جمله اين كميته هاس��ت. 
در اين هيات يك صندوق حمايت از قدس تش��كيل داده و 
برخي كش��ورها مبالغي در اين صندوق كمك كرده اند تا از 
ايستادگي و پايداري مردم قدس شريف و ممانعت از تخريب 
آثار و ميراث فرهنگي حمايت كنند. در عين حال اردن هم 
خودش را مدعي حمايت و حراس��ت از قدس مي داند و اين 
را در اس��ناد س��ازمان ملل متحد به صورت مستمر مطرح 
كرده اس��ت كه بعد از اش��غال باقي مانده فلسطين در سال 
1967 مسووليت حفظ اوقاف و موقوفات شهر قدس به اردن 
واگذار شده است. ولي فعاليت پادشاهي اردن در همين حد 
است كه ديواري تعمير بكنند و اگر كاشي اي افتاد آن را سر 

جايش بگذارند و فرشي عوض كنند. گام هاي عملي سازمان 
تاكنون در همين حد بود. سازمان به جز آن كميته دايم كه 
رياست آن بر عهده پادشاه مغرب است، گام جدي و اساسي 
برنداشته است، وقتي كش��وري مانند عربستان سعودي به 
عنوان ميزبان دبيرخانه سازمان همكاري اسالمي، 3-2 بار 
طرح هاي سازش��ي عليه آرمان فلسطيني مطرح مي كند، 
واقعا نمي توان انتظار زيادي از س��ازمان داش��ت. حتي طي 
سال هاي گذش��ته، عربستان سعودي، بخش��ي از حقوق و 
دس��تمزد كارگران و كارمندان فلسطيني مقيم عربستان 
را جمع مي كند و به اسم دولت عربستان با عنوان كمك به 
فلس��طين قالب مي كند. وقتي تا چنين حدي از رياكاري و 
تقلب در رفتار ميزبان دبيرخانه سازمان وجود دارد، انتظاري 
از آنها براي اقدام عملي نمي توان داشت.  متاسفانه در ميان 
ديگر كشورهاي عضو هم وحدت فكر و اشتراك زمينه فكري 
كاملي وجود ندارد، به جز جمهوري اس��المي ايران كه هر 

شكلي از به رسميت شناختن رژيم اسراييل را رد مي كند، 
بقيه كشورها غالبا يا رابطه سياس��ي دارند يا رابطه امنيتي 
دارند ي��ا درصدد برق��راري روابط تجاري بدون ن��ام با رژيم 
صهيونيستي هستند. حداكثر پاكستان و مالزي هستند كه 
چنين روابطي را هنوز مردود مي دانند. هنوز وحدت رويه اي 
در تعريف از رابط��ه و نحوه رفتار با موضوع فلس��طين بين 
دولت هاي اسالمي عضو سازمان همكاري اسالمي حاصل 
نشده است. بر خالف دولت هاي اس��المي، ملت ها تكليف 
جدايي دارند، ملت ها حاضرند جان ش��ان را براي قدس فدا 
بكنند كافي است دولت ها مانع آنها نشوند. حداكثر انتظاري 
كه مي توان از دولت هاي عضو س��ازمان داشت اين است كه 
مانع از فعاليت هاي مردم مسلمان اين كشورها براي كمك به 

فلسطين و فلسطينيان نشوند. 
نماينده پيشين جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
همكاري اسالمي
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