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دو هفته پيش بود ك��ه رييس جمهور در 
قاب شيش��ه اي تلويزيون وع��ده داد كه 
دولت براي نوسازي ناوگان فرسوده جاده اي گام هاي 
جدي تر ب��ردارد و حاال وع��ده جديدت��ري را به وعده 
قبلي خود اضافه مي كند و خبر از »تقبل نيمي از بهاي 

نوسازي ناوگان فرسوده توسط دولت« را مي دهد. 
اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان خودروسازان 
را به سياه چاله هايي تش��بيه مي كنند كه منابع بانكي 
را مي بلعد و چيزي براي س��اير صنايع باقي نمي گذارد. 
با اين حال حس��ن روحان��ي وعده داده ت��ا از محل اين 
نوس��ازي، بخش بزرگ��ي از صناي��ع پايين دس��تي و 
باال دس��تي و خدمات مرب��وط به آن، اقتص��اد تا حدي 
از ركود خارج ش��ود و اش��تغالزايي صورت گيرد. حال 
مي توان گفت كه دولت به س��كويي براي پرش از روي 

اين سياه چاله دست يافته است؟
ش��ايد زماني كه رييس جمهور به تلويزيون رفت تا به 
روال هميش��گي اش به موضوعات مهم روز پاسخ دهد 
بعيد به نظر مي رسيد كه بخشي از گفت وگويش را به 
موضوع خودرو اختصاص دهد و چيزهايي را بگويد كه 
به وعده ه��اي جديد بينجامد، اما گوي��ا در بدنه دولت 
براي برداش��تن گام هاي جديد در جهت كاستن از بار 
س��هم گيران آلودگي هوا، كار را به جايي رس��انده كه 
اين بار رييس جمهور با وعده اي جديد بار سنگين تري 
را بر بودجه دولت تحميل كند، هر چند كه بنا به گفته 
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي اكنون تنها در 
بخش س��نگين وزن هاي تردد كننده در كالنشهري به 
نام تهران 77 درصد بار آلودگي به وسيله اين خودروها 
ايجاد مي شود و ش��ايد به همين دليل است كه حسن 
روحاني، رييس جمهور در همايش طرح هاي نوسازي 
ناوگان حمل و نقل جاده اي ودرون شهري و طرح هاي 
اشتغال زايي طرح نوس��ازي ناوگان حمل و نقل را گام 
بزرگ دول��ت براي بهب��ود محيط زيس��ت مي داند و 
مي گويد: »رفاه و آلودگي هوا همراه با صنعتي ش��دن 
اس��ت اما محيط زيست و س��المت مردم بايد اولويت 
اصلي باشد. خودروهاي فرس��وده بايد به طور كامل از 
رده خارج شوند، ما براي نوسازي خودروهاي فرسوده، 
عالوه بر محيط زيست به صرفه جويي انرژي هم توجه 

داريم.«
او در عي��ن حال با اش��اره ب��ه اينك��ه ام��روز در دنيا 
كشورهايي هس��تند كه در ش��رايط آلودگي چند روز 
اجازه تردد خ��ودرو نمي دهند، ادام��ه مي دهد: »اگر 
در كش��ور ما ناوگان حمل و نقل عمومي شرايط الزم 
و امكانات مناس��ب را براي ارايه س��رويس قابل قبول 
داشته باشد، مي توانيم به جاي آنكه مدارس را تعطيل 
كنيم، ت��ردد خودروها را مح��دود كنيم. متاس��فانه 
س��رويس حمل و نقل عمومي ما هم دچار مشكالت 
فراواني اس��ت، آلودگي هوا در تهران كه توس��ط تردد 
كاميون ه��ا در ش��ب و اتوبوس ها و س��رويس ادارات 
ايجاد مي شود و همه دس��تگاه ها بايد در راستاي حل 
اين مشكالت كمك كنند و نبايد تنها سازمان محيط 
زيس��ت را در اين راس��تا مس��وول بداني��م بلكه همه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها بايد وارد ميدان شده و كمك 

كنند.«
رييس جمه��ور البته معتقد اس��ت ك��ه »اقدامات در 
راس��تاي نوس��ازي ناوگان فرس��وده با كندي همراه 
اس��ت و اين نمي تواند ما را به مقص��ود و هدفي كه در 
نظر داريم، برس��اند و مانند شناگري هس��تيم كه در 
ش��دت جريان آب در جهت مخالف شنا مي كند. بايد 
راه پرش��تابي براي غلبه بر روند سريع آلودگي محيط 
زيس��ت پيدا كنيم. دول��ت دوازدهم موض��وع اصالح 
ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي فرس��وده را 
تا پايان فعاليتش ادامه مي دهد. امروز در كالنش��هرها 
بخش اعظمي از آلودگي هوا به خاطر س��وختي است 

كه مصرف مي ش��ود و دولت با تالش م��ردم در حال 
انجام اقداماتي است تا بتواند قدم به قدم آلودگي ها را 

به طور ساالنه كاهش دهد.«
روحاني در اين همايش تلويحا دس��تورات الزم را نيز 
به وزراي مختلف كابين��ه داد و در حالي كه با اش��اره 
به اينكه براساس آمار اعالم ش��ده، روزانه 5/5 ميليون 
بش��كه نفت يا معادل آن در كش��ور مصرف مي شود، 
اگر در اين ميزان صرفه جويي ش��ود، به همان نسبت 
صادرات و درآمد ارزي كش��ور، بيش��تر خواهد شد و 
بعد از آن خطاب به تيم اقتص��ادي مي گويد: »در اين 
راس��تا وزير نفت بايد به گون��ه اي برنامه ريزي كند كه 
نتيجه آن كاهش مصرف باش��د. وزير صنعت، معدن و 
تجارت بايد در راس��تاي توليد خودروهاي كم مصرف، 
تالش كند. وزير راه و شهرسازي بايد در زمينه اصالح 
جاده ها تالش كرده و بانك مركزي نيز كمك هاي الزم 
را ارايه كند چرا كه تلفيق اي��ن اقدامات باعث كاهش 
آلودگي ها، افزايش درآمدها و ايج��اد تحول بزرگ در 

صنعت خواهد شد.«
منابع نوسازي از كجا مي آيد؟ 

او همچنين تاكيد مي كن��د: »بايد اي��ن ظرفيتي كه 
در راس��تاي طرح هاي نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل 
جاده اي كشور ايجاد مي شود را حفظ كنيم تا بتوانيم 
تحول بزرگ��ي در صادرات و اش��تغال ايج��اد كنيم؛ 
موضوعي ك��ه حائ��ز اهميت اس��ت، به واس��طه اين 
طرح، امكاني فراهم مي ش��ود كه اف��رادي كه توانايي 
ندارند تا در راس��تاي نوس��ازي خودروي خ��ود اقدام 
كنند، خودرويي را ب��ه آنها تحويل دهي��م كه حدود 
نصف قيمت آن را وزارت نفت ب��ر مبناي صرفه جويي 

انرژي و درآمدي كه از آن حاصل مي شود، تقبل كند. 
آنچه امروز به مردم قول مي دهيم آن اس��ت كه دولت 
دوازدهم مصمم ت��ر از دولت يازدهم اهتم��ام دارد كه 
خودروهاي فرسوده را در اس��رع وقت از ناوگان حمل 
و نقل جاده اي برون شهري و درون شهري خارج كند و 
تالش ما اين است كه بتوانيم در سال هاي پيش رو آن 

را به انجام برسانيم.«
رييس جمهور در اين هماي��ش بارها وعده هايش را كه 
بر اس��اس توان وزراي اقتصادي اش عن��وان كرده بود 
را تكرار كرده و تاكيد مي كند: »بايد تالش��ي را انجام 
دهي��م كه ب��ا هم��كاري وزارت »راه و شهرس��ازي«، 
»نفت«، »صنعت، مع��دن و تجارت«، اي��ن كار انجام 
شود و از فرس��وده ترين ها خودروها، شروع به نوسازي 
كنيم. به واس��طه اين طرح آلودگي ه��ا از بين رفته و 
س��رعت حمل و نقل افزايش يافته و ترافيك جاده اي 
كش��ور كه برخي اوقات به خاطر حض��ور خودروهاي 
سنگين ايجاد مي شود، روان خواهد شد و اين به مردم 
در انجام كارهاي خود و تسهيل شرايط زندگي كمك 

خواهد كرد.«
هر چن��د كه رييس جمه��ور با وعده جدي��د پرداخت 
نيمي از بهاي نوس��ازي ناوگان فرس��وده محل تامين 
آن را از مح��ل صرفه جوي��ي ان��رژي و درآم��د وزارت 
نفت عنوان كرده است اما جاي س��وال دارد با توجه به 

اظهارات مكرر وزير نفت ب��راي تامين هزينه هاي اين 
وزارتخانه آيا اين وعده جديد مي تواند با توجه به منابع 
درآمدي وزارت خانه عملي ش��ود ؟ يا وزارت نفت قرار 
اس��ت از چه محلي و با چه مكانيزمي اي��ن هزينه ها را 

پرداخت كند؟
علم اقتصاد چه مي گويد؟

از نظر اقتصاد كالن كسري بودجه از نظر اقتصاددانان 
واژه اي آشنا براي سياس��تمداراني كه همواره با اتخاذ 
سياست هاي غير بهينه و ناكارا به ميزان آن افزوده اند. 
گويي ميل به خرج كردن بدون حس��اب كتاب در اين 
ديار براي سياس��تمداران نهادينه ش��ده است. دولت 
براي اينكه بتواند براي حل مشكالت زيست محيطي 
و آلودگي هر راهكاري را پي بگيرد بايد ابتدا منابعي را 
در اختيار داشته باشد كه راه حل موجود را امكان پذير 
س��ازد. تامين منابع مورد نياز ب��راي دولت ها از منابع 
مختلفي مانند فروش نفت، درياف��ت ماليات، فروش 
اوراق مش��اركت، ف��روش دارايي هاي مال��ي و فروش 
س��هام دولتي به دس��ت مي آيد. لذا هرگون��ه مخارج 
بيش��تر يعني افزايش درآم��د از يك��ي از بخش هاي 
همانطور كه آمارها نش��ان مي دهند بيشترين ميزان 
آاليندگي مربوط به وسايل نقليه است. در بين وسايل 
نقلي��ه، خودروهايي هس��تند كه آاليندگ��ي بااليي 
دارند و بايد از چرخه خارج ش��وند. اقتصاددانان براين 
باورند اين گزينه مناس��بي اس��ت حداق��ل براي يك 
سياس��ت كوتاه مدت و كاهيدن از مي��زان آاليندگي 
موجود. ولي سوال اينجاس��ت كه آيا دولت منابع الزم 
و از طرفي توان مديريتي و اجراي��ي كافي براي انجام 
اين كار دارد؟ از طرفي آي��ا خودروهاي داخلي قيمت 

و كيفيت الزم و مناس��ب براي ايجاد انگيزه به افراد در 
جهت استقبال از اينگونه طرح ها را دارند؟ آيا مي توان 
از خودروهاي باكيفيت خارجي ولي ارزان تر اس��تفاده 
كرد؟ س��اختار اقتصادي سياسي كش��ور اين امكان را 
مي دهد؟ در شرايطي كه بيش از هرزماني دولت دچار 
كسري بودجه ش��ده و اضافه كردن هر هزينه اضافي، 

دامن زدن بر اين كسري بودجه است. 
كسري بودجه و نوسازي ناوگان

 آث��ار كس��ري بودج��ه ب��ه اقتص��اد ت��ورم، كاهش 
سرمايه گذاري و توليد، كاهش رشد اقتصادي، كاهش 
بهره وري، افزايش عمر طرح هاي عمراني و برداش��ت 
بي رويه از حساب ذخيره ارزي شايد بارزترين آثار سوء 
كسري بودجه باشد. تاثير مثبت يا منفي كسري بودجه 
بر رش��د اقتصاد بستگي به منشأ ش��كل گيري كسري 
بودجه و راه هاي تامين آن دارد. اگر دولت براي تامين 
كس��ري خود اقدام به اس��تقراض كن��د باعث كاهش 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي و كمب��ود اعتبارات 
بانكي خواهد شد، اعتباراتي كه در اين جامعه هدف آن 
سرمايه گذاراني هس��تند كه با وجود داشتن طرح هاي 
توليدي، به علت س��وء تخصيص دولت، منابعي جهت 
تامين مالي خود ندارند. برف��رض اينكه دولت نخواهد 
كس��ري بودجه خود را افزايش دهد كه در اين صورت 
باي��د از ديگر هزينه ه��ا بكاهد. هزينه ه��اي جاري كه 

امكان پذير نيس��ت. كارمند دولت سرماه دستمزدش 
را مي خواهد. پ��س گزينه ممكن كاه��ش هزينه هاي 
عمراني يا ديگر طرح هاس��ت كه اين خود آثار زيان بار 

ديگري بر جامعه خواهد داشت. 
خب برفرض كه هم��ه خودروهاي فرس��وده تعويض 
ش��د. خودروهاي ديگر چه؟ البته ش��ايد بتوان آنها را 

درپاركينگ هاي صاحبان شان غل و زنجير كرد. 
براساس آمارهاي بيان شده توس��ط مسووالن حدود 
80 درصد آلودگي كه در تهران توليد مي ش��ود ناشي 
از منابع متحرك يعني خودروها و موتو سيكلت هاست. 
در كنار اين عام��ل مي توان به آلودگي هاي ناش��ي از 
مصرف سوخت توس��ط كارخانجات و مصرف خانگي 
نيز اشاره كرد. حال سوال اين است خانوارها، بنگاه ها و 
البته دولت به عنوان دنبال كننده اجراي سياست هاي 
مال��ي بهين��ه در جهت رش��د و توس��عه پاي��دار يك 
اقتصاد چگونه در ش��رايط موج��ود مي توانند اثرگذار 
باش��ند؟ علم اقتصاد براي جواب دادن به اين س��وال، 
تصميم گي��ري عاملين اقتص��ادي را كه اين ش��رايط 
را به وجود آورده اند را موردبررس��ي قرار داد تا علل را 
شناخته و درنتيجه به معرفي راهكارهاي موثر بپردازد. 
از نظر علم اقتصاد، خانوار هميش��ه مصرف دوس��ت 
داش��ته اس��ت مخصوصا مصرفي كه باب��ت آن رفتار 
خانوار هزينه اي ندهد يا حداقل ب��ا هزينه كم براي او 
فراهم شود. يكي از مصارف خانوار كاالي انرژي است. 
از روش��ن كردن بخاري در شب هاي س��رد زمستان 
گرفته تا پركردن ب��اك بنزين براي س��فرهاي عيد. 
مسلم است هرچه قيمتي كه براي اين كاال مي پردازد 
كمتر باشد ميزان مصرف او بيشتر خواهد بود. )البته 

ش��ايد ادعا ش��ود عوام��ل غيرقيمتي نيز هس��ت كه 
البته همين طور اس��ت ولي به ان��دازه قيمت اثرگذار 
نخواهند بود( . مثالي از اين موضوع پوش��يدن لباسي 
نازك در شب هاي سرد زمستاني اس��ت! انرژي ارزان 
يعني آوردن تابس��تان ب��ه خانه! مثال از اين دس��ت 
زياد اس��ت. لذا س��وال اصلي اين اس��ت كه با وجود 
انرژي ارزان مي توان انگيزه كاه��ش مصرف انرژي را 
در خانوار ايجاد كرد؟ مثال فرهنگس��ازي! واژه غريبي 
اس��ت حداقل براي اين روزهاي كشور ما. شايد چون 
فرهنگ اي��ن روزهاي م��ا خود موضوع��ي اقتصادي 
شده است و متاثر از آن است. در ادامه به سراغ خانوار 
مي آييم ولي ابتدا به رفتار بنگاه نيز نگاهي مي اندازيم. 
هدف بنگاه چيس��ت؟ خب معلوم است، كسب سود. 
س��رمايه فراهم  آورد و بعد از اعم��ال فرآيندي بر آن 
توليدي كند كه برايش سودي داشته باشد كه در غير 
اين صورت تولي��د معني نخواهد داش��ت. بنگاه براي 
س��ود كردن بايد توليد كند و ب��راي توليد نيروي كار 
مي خواهد، سرمايه نياز اس��ت و البته انرژي. هريك از 
اين عوامل بايد عايدي دريافت كنند كه به اس��تخدام 
بنگاه درآيند. بنگاه در كنار توليد البته ميزان آلودگي 
نيز توليد مي كند. به زبان س��اده تر، در جريان فرآيند 
تولي��د، دود و پس��ماند و مواد زايدي توليد مي ش��ود 
كه حال چه به صورت مس��تقيم و چه غير مس��تقيم 

گروه اقتصادي | ني��ره پيروزبخت، رييس س��ازمان 
ملي اس��تاندارد با بيان اينكه سازمان اس��تاندارد توان 
بستن خطوط توليد خودروهاي غيرمجاز را دارد خبر از 
مجاب كردن چيني ها براي توليد خودرو با 85 استاندارد 
مورد نظر اين س��ازمان داد و گفت: »خودروس��ازان در 
جريان اجرايي ش��دن اس��تانداردهاي 85 گانه خودرو 
بودند اما اينكه چرا به اين موض��وع توجه نكرده اند خود 
جاي سوال دارد. اس��تانداردهاي جديد خودرو با حضور 

وزير وقت صنعت و تمام مديران خودروس��از در شوراي  
سياستگذاري خودرو به تصويب رسيد، البته بايد تاكيد 
كنم اس��تانداردهاي ٨٥ گانه خودرو جديد بر ش��وراي 
سياستگذاري خودرو در ش��وراي عالي استاندارد نيز به 
تاييد نهايي رسيده بود. در جهت اجراي استاندارد هاي 
جديد خودرو و اقدامات خودروس��ازان براي محصوالت 
جايگزين، سهم پرايد در توليدات سايپا از 80 درصد به 

20 درصد رسيده است.« 

همزمان با گراميداش��ت پنجاهمين سالروز تاسيس 
ب��ورس در ايران و پنجاهمين س��الروز عرضه س��هام 
نفت پارس در بورس تهران مقارن با ايام سي و نهمين 
سالگرد انقالب شكوهمند اس��المي ايران، بازگشايي 
معامالت روز يكشنبه مورخ 15بهمن ماه بورس اوراق 
بهادار، در قالب مراسمي نمادين با حضور مديرعامل، 
معاونين و مديران شركت نفت پارس و مديران ارشد 

بورس تهران برگزار ش��د و زنگ آغاز معامالت به صدا 
درآمد. در مراس��مي نمادين به مناسبت پنجاهمين 
سالروز عرضه سهام شركت نفت پارس در بورس اوراق 
بهادار ته��ران، اعالم آغاز معامالت ب��ه آقاي مهندس 
حميدرضا خليل��ي، مديرعامل ش��ركت نفت پارس 
سپرده شد تا با نواختن زنگ معامالت، دادوستد سهام 

در بورس اوراق بهادار تهران، آغاز شود. 

در مراس��مي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
درمشهد مقدس، تكميل پوشش سراس��ري نسل 3 و 4 
اينترنت همراه اول، به صورت رسمي اعالم شد. همزمان 
با ايام دهه مبارك فجر با حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، مديرعامل هم��راه اول، مديرعامل ش��ركت 
مخابرات ايران، مديران ارش��د وزارت ارتباطات و جمعي 
از مديران ارتباطات كشور درمشهد مقدس، رسما اعالم 
شد كه تمام شهرهاي كشور به اينترنت همراه نسل سوم و 
چهارم همراه اول متصل شدند. مهندس محمدجواد آذري 
جهرمي در اين مراس��م گفت: جا دارد از سرمايه گذاران 
بخش عمومي وخصوصي، ش��ركت هاي فعال در عرصه 
اراي��ه خدم��ات، مديران عامل ش��ركت ها ب��ه خصوص 
ش��ركت همراه اول كه امروزخبر پوشش سراسري خود 
را اعالم كرد، تشكر كنيم، ان شاءاهلل ايرانسل هم به زودي 
خبر پوشش سراسري خود را اعالم كند تا همه بتوانند از 

اين خدمات اس��تفاده كنند. حميد فرهنگ، مديرعامل 
همراه اول در اين مراس��م اعالم كرد: هم��راه اول باتالش 
متخصصان خود و به ياري دولت دوازدهم و وزير محترم 
ارتباطات و فناوري اطالعات، به عنوان اولين اپراتور تلفن 
همراه در كشور، پوشش  شبكه اينترنت همراه نسل 3، 4 
و 4/5 در تمام 1246 شهر كشور را كامل كرد و هم اكنون 
همراه اول گسترده ترين پوشش اينترنت همراه در كشور 
را داراست. اپراتور اول تلفن همراه كشور، به عنوان اولين 
ارايه دهن��ده فناوري نس��ل 4/5 تلفن هم��راه، در كمتر 
از 3س��ال و پس از دريافت پروانه ارتقاي ش��بكه خود به 
نس��ل هاي 3، 4 و باالتر در 27 اس��فندماه س��ال 1394، 
توانست در برنامه اي فشرده تمام شهرهاي كشور را تحت 
پوشش اينترنت پرس��رعت قرار دهد. پيش از اين نيز در 
آذرماه سال جاري، همراه اول توانسته بود ركورد ترافيك 

اينترنت همراه را در كشور از آن خود كند. 

بانك ملت براي نخس��تين بار در نظام بانكي كشور، 
قابليت تش��خيص چهره را در ورود به نس��خه جديد 
همراه بانك، رونمايي كرد. با در دسترس قرار گرفتن 
نسخه 1،0،2 سيستم عاملios  سامانه همراه بانك 
ملت )نس��خه جديد(، اين بانك به عنوان نخس��تين 
بانك ايراني، خدمات تشخيص چهره را براي دارندگان 

گوش��ي آيفون ايكس )آيفون10(، راه اندازي كرد. بر 
اساس اين گزارش، Face ID جديدترين تكنولوژي 
اسكن چهره اس��ت كه ارايه دهنده ش��يوه جديد در 
بازكردن قفل آيفون است و جايگزيني براي فناوري 
اثر انگشت محس��وب مي ش��ود كه در دكمه صفحه 

اصلي آيفون قرار دارد. 

هشتمين كنفرانس ملي سازه و فوالد با هدف مطالعات 
خ��اص در س��ازه هاي ف��والدي و ط��رح رفتار ل��رزه اي 
برگزار شد. ش��ايان ذكر است در حاش��يه اين كنفرانس 
نمايشگاه جانبي نيز برگزار ش��د كه ذوب آهن اصفهان 
آخرين دس��تاوردهاي ش��ركت را در حوزه محصوالت 
و مقاطع ف��والدي در معرض دي��د بازديد كنندگان قرار 
داد. س��يد حميد كالنتري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ضمن بازديد از غرفه ش��ركت گفت: ذوب آهن 

اصفهان به عن��وان اولين توليد كننده ف��والد با نيم قرن 
تجربه بايد بتواند در بازسازي و به روز رساني صنعت فوالد 
پيشگام و صاحب تكنولوژي باشد چرا كه هميشه صنعت 
فوالد با ذوب آهن اصفهان در ايران ش��ناخته مي ش��ود. 
وي ضم��ن تبريك نيم ق��رن تجربه و فعاليت ش��ركت 
خاطرنشان س��اخت: مديريت عالي ش��ركت توانسته با 
تدابير مناس��ب هزينه هاي جاري را كاه��ش دهد و اين 

چرخه مي تواند با توليد محصوالت جديد كامل تر شود.

مي توان به ضعف ش��ديد زيرس��اخت هاي حمل و نقل و 
فرسودگي ناوگان ريلي، جاده اي و هوايي كشور و از سوي 
ديگر تنگناي مالي براي نوس��ازي و گس��ترش همزمان 

زيرساخت هاي حمل و نقل كشور اشاره كرد. 
هرچند در دول��ت يازدهم برخ��ي گام ها ب��راي جبران 
ضعف زيرساخت ها برداشته شد ولي همچنان وضعيت 
زيرساخت ها و ناوگان حمل و نقل كشور نامساعد است. 
فرسودگي ناوگان ريلي و هوايي، پوشش ناكافي خط آهن 
و پوشش ناكافي شبكه بزرگراهي از جمله مشكالت است. 

براي خروج از اين وضعيت و براي توسعه و نوسازي ناوگان 
حمل و نقل جاده اي و درون ش��هري، توسعه حمل ونقل 
عمومي و رفع آلودگي هوا، اقداماتي بايد در دستور كار قرار 

بگيرد: 
اوال بايد در نظر گرفت كه توسعه زيرساخت هاي حمل و 
نقل ريلي و بزرگراهي با اتكا بر منابع بودجه عمومي دولت 
ميسر نيس��ت و قطعا بايد از مشاركت بخش خصوصي و 
سرمايه گذاري خارجي بهره  گرفت. البته پيش نياز جذب 
مش��اركت خارجي در قالب قرارداده��اي  PPP، اصالح 
قيمت هاي بازار انرژي، اجتناب دولت از س��ركوب قيمت 
خدمات حمل و نقل، بهبود ريسك اعتباري كشور، تحرك 
بيشتر وزارت راه و شهرسازي و رفع انحصارات موجود در 
واگذاري پروژه هاي حمل و نقل است. بايد اشاره كرد كه 
قيمت پايين بنزي��ن، مزيتي براي حم��ل و نقل جاده اي 

غيرمتشكل ايجاد كرده و انگيزه سرمايه گذاري غيردولتي 
در حمل و نقل ريلي را كاهش داده اس��ت و لذا الزم است 

ابتدا سياست هاي بازار انرژي اصالح شود. 
ثانيا براي كاهش آلودگي هوا و كاهش مصرف سوخت و 
افزايش ايمني حمل و نقل بايد سياس��ت هاي ايجاد بازار 
انحصاري براي خودروسازان داخلي مورد تجديدنظر قرار 
گيرد. با كاهش تعرفه  واردات خودرو و رقابتي كردن بازار 
و همچنين با افزايش سطح استانداردهاي اجباري توليد 
و واردات خودرو مي توان گام هاي موث��ري در اين زمينه 

برداشت. 
در زمينه حمل و نقل كالنش��هرها، مش��كالت بس��يار 
پيچيده تر است. كالنشهرها با مشكالت بسيار پيچيده اي 
در زمينه شهرس��ازي و حم��ل و نقل ش��هري مواجه اند 
كه محص��ول كم��كاري ش��وراي عالي شهرس��ازي در 
دولت هاي قبل و سياس��ت هاي نادرست ش��هرداري ها 
در توس��عه بي رويه كالنش��هرها اس��ت. در اي��ن زمينه 
اقداماتي مانند اس��تفاده از ظرفيت بخ��ش خصوصي و 
سرمايه گذاري خارجي در توس��عه شبكه مترو، استفاده 
از مكانيزم هاي مالياتي متناس��ب با ميزان تردد و ميزان 
آاليندگ��ي خودروهاي ترددكننده در ش��هرها، حمايت 
از واردات و توليد خودروهاي كم مصرف، س��خت گيري 
در رعايت اس��تانداردهاي آلودگي براي ناوگان عمومي و 

موتو سيكلت ها، مي تواند موثر باشد. 

آنها با فكر و انديش��ه ب��ه اين نتيجه رس��يده بودند كه 
دانش آموز اول دبستان نمي تواند پنج شش كتاب را با 
خودش حمل كند. حاال بعد از 80-70 س��ال به اينجا 
رسيده ايم كه بچه اول دبس��تان ما حداقل پنج كتاب 
با خودش مي برد و با كوله باري از كتاب راهي مدرس��ه 
مي ش��ود، به خصوص در مدارس غيرانتفاع��ي. ما اين 
رنج را به بچه ها تحميل كرده اي��م و آموزش و پرورش 

بايد براي حل اين مش��كل از طريق اصالح شيوه هاي 
آموزش��ي وارد عمل ش��ود. تعريف و اجراي شيوه هاي 
جديد هم البته محقق نمي شود مگر اينكه دولت براي 
حل مش��كالت صنفي و معيش��تي معلمان وارد عمل 
ش��ود تا انگيزه اي براي تدريس به روش ت��ازه در آنها 

ايجاد شود.
وزير اسبق آموزش و پرورش

معموال با حضور جمهوريخواهان بازار سرمايه رشد پيدا 
مي كند. زيرا ميزان رشد بازار سهام را اخالق و ارزش هاي 
انساني تعيين نمي كند بلكه اين روانشناسي بازار است 
كه روي آن تاثير مي گ��ذارد. بنابراين هن��وز نمي توان 
وضعيت خوب اقتص��ادي در ب��ازار س��رمايه را نتيجه 

سياست هاي اقتصادي دولت ترامپ دانست بلكه شرايط 
بيش��تر تاثير رواني شعارهاي ترامپ اس��ت و زمان نياز 
است كه تاثير سياست هاي واقعي ترامپ را روي اقتصاد 

امريكا مشاهده كرد. 
كارشناس مسائل امريكا

نمي ش��ود فس��تيوالي برگزار ك��رد اما ب��راي آن هدف 
مشخصي نداشت. بايد هدف جش��نواره مشخص شود و 
ببينيم آيا قرار است صرفا يك مهماني برگزار كنيم و جوايز 

و وجوهي را بين هنرمندان تقس��يم كنيم يا يك رخداد 
هنري و موسيقايي را با حضور هنرمندان بزرگ رقم بزنيم 

و به ارتقاي سطح هنر و بينش مردم بينديشيم؟

مع��اون وزير نف��ت و مديرعامل ش��ركت مل��ي گاز 
مي گويد: »بايد فكري به حال مصرف گاز كنيم. وقتي 
وارد نهاده��ا و س��ازمان هاي دولتي مي ش��ويم بدون 
استثنا درجه حرارت را )بدون استاندارد( باال برده اند. 
باز خدا پدر و مادر مردم را بيامرزد. آنها بيش��تر از بقيه 
رعايت مي  كنند با اين روش چيزي براي آيندگان باقي 
نمي ماند.«به نظر مي رس��د دولتي ه��ا درمصرف گاز 
مسووالن ش��ركت ملي گاز را روس��فيد كرده اند، درد 
دلي كه حميد رضا عراق��ي در جمع خبرنگاران اعالم 
مي كند. اين در حالي است كه چند سال پيش بود كه 
با شروع سرماي شديد در كشور وافت فشار گاز، دولت 
در بخشنامه اي به همه ادارات دولتي اعالم كرد كه بايد 
در مصرف گاز صرفه جويي كنند و در اين راستا مقرر 
ش��د تا پيش از حضور كارمندان و بع��د از ترك محل 
كار اجازه روشن ش��دن وسايل گرمايش��ي در ادارت 
دولتي داده نش��ود تا از مصرف بي رويه گاز جلوگيري 
شود. در آن س��ال حتي دولت در آماري اعالم كرد كه 
ادارات دولتي بيش��ترين حجم مصرف گاز را دارند. و 
حاال نش��ان مي دهد گويا با گذر زم��ان ادارات دولتي 
بخش��نامه س��ال 91 را به فراموشي س��پرده و كاري 
كرده اند كه معاون وزير نفت ي��ك بار ديگر به گاليه از 
دولتي ها بپردازد. عراقي حتي زماني كه در مورد غفلت 
از بازار صادراتي گاز از وي س��وال مي شود با استناد به 
اين موضوع مي گويد: »مهم ترين علت اين است كه ما 
هر چه را كه توليد مي كنيم مصرف مي كنيم و اگرچه 
شرايط سوق الجيشي ايده آلي داريم، ولي اين موضوع 
موجب شده اس��ت كه نتوانيم بازارهاي خوبي را پيدا 
كنيم، هر چند كه با كشور عراق دو قرارداد و با كشور 
تركيه نيز يك قرارداد داريم، وقت��ي مردم و نهادهاي 
دولتي و خصوصي صرفه جويي نمي  كنند و قانون گذار 
نيز كاري انج��ام نمي دهد تكليف ما چيس��ت؟ و هر 
آنچ��ه را كه توليد مي  كني��م بايد مص��رف كنيم، هر 
چند كه براس��اس آمارهاي موجود، م��ردم در بخش 
خانگي بيش��ترين صرفه جويي را در مصرف گاز طي 
سال 95 داش��ته اند.« وي البته در مورد همكاري هاي 
خارجي مي افزايد: »در حال حاضر ش��رايط همكاري 
با تركمنستان به شرايط تجاري برگش��ته و از حالت 
اضطرار درآمده اس��ت، اين خط در ش��رايط س��خت 
و مس��ير كوهس��تاني در زمان مقرر افتتاح ش��د و در 
زمستان امسال با فشار گاز بااليي مردم شمال كشور 

مواجه بودند.«
صادراتي كه به سفارت گره خورد 

هر چند كه معاون وزير نفت سعي مي كرد همچون 
وزيرنفت بي پرده س��خن بگويد اما باز هم در برخي 
مواقع سعه صدر بيشتري به خرج داد و وقتي بحث 
به صادرات گاز به كش��ورهاي عربي رس��يد با بيان 

اينكه »اگر روس��يه بخواهد گاز خ��ود را به كويت 
صادر كند چ��اره اي جز عب��ور آن از طري��ق ايران 
ندارد«، گفت: ما نيز مذاكرات خوبي را با كويتي ها 
داش��تيم، ولي حادثه اي كه براي سفارت عربستان 
رخ داد موجب شد كه مذاكرات ما با كويت متوقف 
ش��ود. در حال حاضر ما ص��ادرات گاز را به تركيه 
داريم و به عراق نيز بين 8 تا 10 ميليون مترمكعب 

گاز صادر مي كنيم.«
عراقي با اش��اره ب��ه ص��ادرات گاز به ع��راق ادامه 
مي دهد: » ما گازي را ك��ه به عراق مي دهيم پولش 
را مي گيريم، اما نمي توانم بگوي��م اين پول چگونه 
مي آيد، زيرا اگر آن را اعالم كنم، قطعا مش��كالتي 
براي م��ا ايجاد خواهد ش��د. همچنين در خصوص 
تركيه ني��ز بايد بگوي��م كه ماجراي ارس��ال گاز به 
اين كش��ور براس��اس راي دادگاه به پايان رسيد و 
ما حدود 8 ميليارد مترمكعب گاز را به اين كش��ور 
براس��اس آن راي صادر كرديم و هم اكنون گازي را 

كه مي دهيم پولش را مي گيريم.«
حذف آبونمان قابل قبول نيست 

او در خصوص موض��وع حذف آبونم��ان از قبوض 
گاز ه��م تاكي��د مي كن��د: »اي��ن موض��وع از نظر 
م��ا قابل قب��ول نيس��ت، ولي چ��ون قانون اس��ت 
الزم االجراس��ت، به ط��وري كه با ح��ذف آبونمان 
يك هزار ميلي��ارد توم��ان از بودجه ش��ركت ملي 
گاز كاهش پيدا كرد و وجود اي��ن بند به اين دليل 
بود كه بتوانيم س��رويس مطلوب را به مش��تركين 
گاز ارايه كنيم. ش��ما ببينيد ش��ركت گاز در كنار 
فعاليت هاي توس��عه اي بايد به دنبال ايجاد شبكه 
هوشمند برود كه اين ش��بكه هوشمند پولش بايد 

از اين بخش تامين مي ش��د، اما قان��ون جلوي اخذ 
آبونمان را گرفت. 

مديرعامل ش��ركت مل��ي گاز اي��ران با اش��اره به 
درآمد 17 هزار ميلي��ارد توماني ك��ه از مردم اخذ 
مي ش��ود، تصريح مي كند: »8 هزار ميليارد تومان 
آن سهم يارانه هاست و مابقي سود سهام و ماليات 
و مق��داري ني��ز ارز حاص��ل از صادرات اس��ت كه 
مستقيم در صندوق توس��عه مي رود. با اين شرايط 
م��ا 4500 ميليارد توم��ان هم هزينه ه��اي جاري 
داريم، حاال ش��ما آبونمان را هم ح��ذف كنيد، چه 
مقدار بايد درآمد كسب كنيد تا آن را جبران كرده 
و بتوانيد فعاليت خ��ود را انجام دهيد؟ اين موضوع 
مستقيما در بيانيه اي كه ش��ركت ملي گاز خطاب 
به ديوان محاسبات نوشته بود، آمد و رييس ديوان 
محاس��بات نيز اعالم ك��رده بود اين ي��ك موضوع 
حسابداري است، اما در هر صورت ما آماده هستيم 

كه در اين زمينه شفاف سازي كنيم.«
دو محور براي خصوصي سازي 

عراق��ي با اش��اره ب��ه برنام��ه اي��ن ش��ركت براي 
خصوصي س��ازي گفت: ما دو س��ناريو را ب��راي اين 
منظ��ور پيگي��ري مي كني��م ك��ه س��ناريوي اول، 
برون س��پاري فعاليت ها به بخش خصوصي اس��ت، 
به طوري كه مالكيت در اختي��ار دولت و اجراي كار 
برعهده بخش خصوصي است كه اين كار هم اكنون 
در شركت ملي گاز در حال انجام است، اما سناريوي 
دوم كه وزارت نفت پيگي��ري مي كند، مطالعه روي 
ساختار صنعت نفت ايران اس��ت كه مشخص شود 
كدام بخش ها باي��د در حاكميت باقي بمانند و كدام 

بخش ها به بخش خصوصي منتقل شوند. 

گاليه معاون وزير نفت از مصرف گاز 

دولتي ها در مصرف گاز روسفيدمان كردند 

رييس سازمان استاندارد: 
جلوي توليد غيرمجازها را مي گيريم

بزرگداشت پنجاهمين سالروز عرضه سهام نفت پارس 

پوشش سراسري نسل ۳ و ۴ اينترنت همراه اول

رونمايي از قابليت تشخيص چهره در همراه بانك ملت

ذوب آهن توانايي توليد مقاطع سنگين را دارد

نبايد هاي نوسازي

اگر قدرت هاي مالي اجازه دهند

تاثير ترامپ بر امريكا

پس از اتمام جشنواره موسيقي 

مي تواند رفاه اف��راد جامعه را كاهش ده��د. پس فورا 
مي توان يك نتيجه س��اده گرفت. هرچه قيمت اجاره 
يك عامل توليد بيشتر باش��د بنگاه مايل است كه آن 
عامل توليد بيشتر استفاده كرده تا بلكه سود بيشتري 
به جيب بزند. و از طرفي توليد بيشتر يعني توليد مواد 
زائد و آالينده بيشتر. اين روزها خبرها و آمارها حاكي 
از اين اس��ت كه بنگاه ها نيز ان��رژي ارزان مي گيرند! 
پس چه دليلي دارد كه از اين فرصت اس��تفاده نكرده 
و سود بيشتري نبرند! البته شايد بتوان گفت مي توان 
به بنگاه گفت به فكر مردم باشند و با تحقيق و توسعه 
آاليندگي خ��ود را كم كنند. تحقيق و توس��عه يعني 
هزينه اضافي ب��راي بنگاه و اين يعني كاهش س��ود! 
سوال اين است كه س��ود بنگاه در اتخاذ كدام تصميم 

است؟
راه حل مناسب تامين مالي

قيمت و هزينه اي كه افراد بابت دريافت كاال پرداخت 
مي كنن��د، از دالي��ل اصلي س��ازنده انگي��زه آنان در 
جهت رفتار مصرفي و توليدي آنهاس��ت. امادولت چه 
راهكاري بايد پيش بگيرد؟ ساده ترين جواب اين است 
كه انگيزه كاهش مص��رف را درون زا كن��د، به عبارت 
ديگر با اعمال سياست هايي، انگيزه كاهش مصرف را 
در مصرف كنندگان ايجاد كند. وقتي خانوار ببيند كه 
هزينه تابستان كردن زمس��تان برايش سنگين تمام 
مي ش��ود، احتماال س��ري به كمدهاي لباس��ش بزند 
و بافتني گرم بر ت��ن كند. از طرفي احتماال ايس��تگاه 
مترويي كه هرروز بي تفاوت از كنارش مي گذرد و سوار 
شدن بر ماش��ين را ترجيح مي دهد، با افزايش قيمت 
سوخت، مقداري تغيير نظر دهد و اين تجربه شيرين 
را از خود دريغ نسازد! افزايش قيمت مي تواند درقالب 
وضع ماليات برمصرف انرژي باش��د. خب سوال بعدي 

اين است كه اثرات اين سياست چيست؟
اول اينكه دولت از بار س��نگين ياران��ه اي كه بردوش 
دارد، خ��الص ش��ود. ولي ب��راي خان��وار و بن��گاه اثر 
س��وء دارد. ش��ايد يك س��وال اين باش��د كه افزايش 
ماليات رف��اه مصرف كننده را كاه��ش مي دهد. اينك 
چه باي��د كرد؟دولت مي توان��د بادرياف��ت منابع آزاد 
ش��ده، اكنون درآمد بيش��تري در اختيار داش��ته و با 
دادن پرداخت ه��اي انتقالي ب��ه مصرف كنندگاني كه 
بيش��ترين كاهش رفاه ناش��ي از ماليات را داشته اند، 
بخش��ي از كاهش رفاه ناش��ي از كم ش��دن مصرف را 
براي شان جبران كند. خب سوالي ديگر كه شايد پيش 
بيايد اين اس��ت، ماليات ميزان تولي��د را كاهش دهد. 
پس جامعه از اي��ن كاهش توليد ض��رر مي بيند. و لذا 

ركود اقتصاد را فراخواهد گرفت. 
دولت ق��ادر اس��ت ب��ا درنظرگرفت��ن رفاه خان��وار و 
همچنين تصميم بنگاه ب��راي تولي��د و از بين نرفتن 
اين انگي��زه، نرخي از ماليات را وضع كن��د كه در آن با 
درنظرگرفت��ن افزايش رف��اه جامعه ب��ه علت كاهش 
آلودگي و كاه��ش آن به علت مص��رف و توليد كمتر، 
در كل رفاه جامعه كاهش نيابد. مثال دولت مي تواند با 
ماليات دريافت شده بخشي از هزينه تحقيق و توسعه 
بنگاه ها را پرداخت كند كه اين خود در افزايش س��ود 

آنها اثرگذار خواهد بود. 
مي توان گفت متغيرهاي اقتص��ادي و روابطي كه بين 
آنها وجود دارد، بسيار پيچيده تر از مطالبي است كه در 
اين متن بيان شد. حساسيت خانوار نسبت به گرا ن تر 
شدن مصرف، ميزان درآمد مالياتي دولت بعد از وضع 
ماليات، كاه��ش توليد به علت مالي��ات، تخمين نرخ 
بهينه ماليات، تغيير ديگر انگيزه ه��اي خانوار به علت 
افزايش قيمت سوخت و... از جمله عواملي هستند كه 
نيازمند مطالعه اي كامل و جامع اس��ت. به واقع هدف 
ما صرفا بيان و توضيح انگيزه ه��اي بود كه مي تواند ما 
را درجهت انتخاب روش درس��ت هداي��ت كند. زيرا 
كاهش آلودگي دستوري صورت نمي گيرد بايد انگيزه 

كاهش آلودگي را تحريك كرد. 

نرگس رسولي - فرزان خدادادي

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد )دومرحله اي(

ش�ركت بهره برداري نفت و گاز گچس�اران در نظر دارد ابزار دقيق توربين TA مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خري�داري نمايد. لذا مناقصه گران 
 مي توانن�د ب�ا رعاي�ت ن�كات درج ش�ده در س�ايتهاي gsogpc.nisoc.ir )ش�ركت بهره ب�رداري نف�ت و گاز گچس�اران- بخ�ش مزاي�ده و مناقصه( و
 HTTP://IETS.MPORG.IR )پايگاه ملي مناقصات( نس�بت به دريافت و تكميل اسناد ارزيابي كيفي، مطابق برنامه زمانبندي ش�ده ذيل اقدام و مدارك 

مربوطه را به آدرس گچساران- شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 96/12/16

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 96/12/20
الزم به ذكر است برنامه زمان بندي و تحويل اس�ناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركتهائي كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه 
اطالع رساني خواهد شد. در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه %25 

پيش پرداخت مقدور نمي باشد.
)طبق قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي، در صورت وجود سازندگان/ توليدكنندگان داخلي، مشروط به تاييد فني كاالي پيشنهادي اولويت خريد با آنها 

مي باشد.(
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

نوبت دوم
شماره مجوز: 1396-5197

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

گچساران )سهامي خاص(

به شماره درخواست )9400071( شماره مناقصه 1162/ ج ن/ 96

نوبت اول فراخوان آگهي ارزيابي كيفي )96-46(

داوطلبان واجد شرايط داراي شناس�ه ملي اش�خاص حقوقي ايراني مي توانند از زمان درج اولين نوبت آگهي جهت اعالم آمادگي به امور قراردادها )در ساعات اداري شنبه تا 
سه شنبه 7-16 و چهارشنبه ها 7-15( و دبيرخانه شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن- حد فاصل سه راه اديب با چهارراه شعبانيه مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي را 
نيز از پايگاه اطالع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir دريافت و با توجه به مفاد آن مدارك مورد نياز را تهيه، تنظيم و تكميل و حداكثر تا 14 روز تقويمي پس از تاريخ چاپ 
آخرين نوبت آگهي به، دبيرخانه كميته فني و بازرگاني/ هيئت انتخاب مشاور )اتاق 109( تسليم نمايند. بديهي است توزيع اسناد مناقصه منوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
توسط كميته فني و بازرگاني مي باش�د. )نوع تضمين ش�ركت در مناقصه: يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( 
متقاضيان مي بايست جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت www.nigc-kerman.ir و پايگاه اطالع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در 

سايت پايگاه اطالع رساني مناقصات اقدام نمايند.

روابط عمومي شركت گاز استان كرمان

شركت ملي گاز ايران
شركت گازاستان كرمان

 )سهامي خاص(
شركت گاز استان كرمان در نظر دارد مناقصه اي را، با شرايط ذيل برگزار نمايد.

تعداد موضوعكد فراخوانرديف
مرحله 

تعداد 
مدت زمان شماره مجوزنوبت 

مبلغ تضمين )ريال(اجرا )روز(

انتخاب مشاور خدمات نظارت كارگاهي و عاليه 13/147/894
3652/839/759/300 روز4833. 1396دودوپروژه هاي منطقه دو استان كرمان

رييس جمهور  سه وزارتخانه را مامور   نوسازي  ناوگان حمل و نقل كرد

وزارت نفت بر مبناي صرفه جويي انرژي نصف پول  نوسازي خودروها را پرداخت مي كند

عبور از سياه چاله اقتصاد
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

وزير نيرو خبر داد

كميته آب، به وزارت امور خارجه مي رود
موضوع  اقتصادي|  گروه 
بحران آب ب��ه حدي جدي 
ش��ده اس��ت كه ب��ه تازگي 
مقرر شده تا در وزارت امور 
خارجه با تش��كيل ش��دن 
كميت��ه آب بي��ش از قب��ل 
پيگيري شود؛ موضوعي كه 
رضا اردكانيان، وزير نيروي 
دولت يازدهم در نخس��تين 
نشست خبري اش در جمع 
خبرن��گاران از برنامه ه��اي 
مفصل آب��ي دولت صحبت 
مي كند. سال هاس��ت كه در 
بدن��ه وزارت ني��رو عالوه بر 
پيگيري س��دهايي كه روي 

رودخانه هاي داخلي ساخته مي شود، تعدادي سد 
هم با عنوان س��دهاي مرزي كشور در حال ساخت 
بودند كه به دليل همجواري با مرزهاي همسايه ها 
وزارت نيرويي ها كمت��ر در مورد آنها صحبت كرده 
و س��عي مي كردند كه در اين موضوع سكوت پيشه 
كنند. اما گويا با حضور وزير جديد و جدي تر شدن 
بح��ران آب، اردكانيان قص��د دارد در اين خصوص 
نيز ب��ا صراحت بيش��تري صحبت كن��د. البته اين 
موضوع را نيز به زمان ديگري واگذار مي كند و تنها 
با بيان اينكه ب��ه زودي برنامه تفصيلي در خصوص 
آب ه��اي م��رزي اع��الم خواه��د ش��د، مي گويد: 
»حوضه آبري��ز مش��ترك در دنيا زي��اد داريم، در 
اين حوضه هاي آبريز مش��ترك همه هم سرنوشت 
هستيم پس موفقيت در حوضه هاي آبريز مشترك 
مس��تلزم اين اس��ت كه م��ا در حوضه ه��اي آبريز 
داخلي اين تمرين را كرده باش��يم ك��ه مي توانيم 
در كنار هم كار كنيم. در ارتباط با همس��ايه شرقي 
)افغانس��تان( يك كميته آبي تش��كيل شده است 
چرا كه حفظ حيات مس��كون در مرزهاي ش��رقي 
براي ما اولويت است و به هر شكل ممكن آب مورد 

نياز اين مناطق را تامين خواهيم كرد.«

همكاري دولت و مجلس براي آب
او با اش��اره ب��ه اينكه هم��كاري خوبي در س��طح 
دولت بي��ن دس��تگاه هاي مرتب��ط ب��ا آب وجود 
دارد، اظهار داش��ت: »از س��رفصل هاي برنامه ها به 
مجلس شوراي اسالمي ارتقاي سطح مفاهمه بين 
دس��تگاه ها در داخل مجموعه دولت با س��اير قوا و 
مصرف كنندگان، مجموعه هاي مردم نهاد و جامعه 
رس��انه اي اس��ت كه جزو اقتضائ��ات و از الزامات 

مديريت تقاضا است.«

مجبوريم قيمت آب و برق را اصالح كنيم 
اردكانيان با عنوان كردن اينكه »ناچار هستيم كه 
به س��مت اصالح قيمت آب و ب��رق حركت كنيم« 

ادام��ه مي ده��د: »تصويب 
عوارض آب و برق در بودجه 
97 به معني افزايش قيمت 
آب و ب��رق نيس��ت. بند ج 
تبص��ره 6 بودج��ه 97 ك��ه 
ديروز به تصويب مجلسي ها 
رس��يد در حقيق��ت بحث 
ع��وارض آب بهاي ش��هري 
اس��ت كه قرار اس��ت عوايد 
آن ب��ه آبرس��اني 2 ه��زار 
روس��تا و اصالح شبكه آب 
500 روس��تا هزينه ش��ود. 
بند ح تبص��ره 6 نيز عوارض 
مش��ابه اي اس��ت كه براي 
حماي��ت از صنع��ت ب��رق 
كش��ور به تصويب رس��يده اس��ت. به هر حال اين 
مصوبات به معن��ي افزايش قيمت نيس��ت اما بايد 
اذعان كرد كه بايد به س��مت اص��الح قيمت آب و 

برق حركت كنيم.«

موانع اجراي كامل طرح احيا 
و تعادل بخشي

او با اشاره به موانع اجراي كامل طرح احيا و تعادل 
بخشي ادامه داد: »موانع طرح احيا و تعادل بخشي 
آب ه��اي زيرزميني صرفا مس��ائل مالي نيس��ت؛ 
بلكه داليل متعددي دارد، براي اجراي درس��ت و 
دقيق اين طرح نيازمند يك سيس��تم مديريت به 
هم پيوسته آب هستيم. در دوران مديريت عرضه، 
صرفا يك دس��تگاه اقدام ب��ه اج��راي برنامه هاي 
خود فارغ از توجه به س��اير س��ازمان هاي ذي نفع 
مي كرد اما مديريت تقاض��ا نيازمند مفاهمه با همه 

ذي نفعان است.«
وزير نيرو خاطرنش��ان مي كند: »براي ب��رون رفت از 
تنش آبي در برخي از دش��ت هاي كش��ور، نمونه ها و 
پايلوت هايي ب��راي مديريت مص��رف و دقيق آب در 
بخش هاي مختلف انتخاب شده است كه اميدواريم 
در نهايت به يك راه حل عمومي ت��ر جهت تعميم به 
ساير نقاط كشور برس��يم. همچنين برنامه اين است 
تا در ح��وزه مديريت آب ب��ه اختي��ارات منطقه اي 
اس��تانداران بيفزاييم تا آنها متناس��ب ب��ا منابع آب 
موجود به تغيير الگوهاي كشت يا ساماندهي چاه هاي 
غيرمجاز و... بپردازند. س��االنه هزاران ميليارد تومان 
براي پوش��ش ميزان افزايش مصرف برق در كش��ور 
صرف نيروگاه س��ازي مي ش��ود؛ اين در حالي است 
كه چنين افزايش مصرفي س��االنه در ساير نقاط دنيا 
معمول نيست. بنابراين براي استفاده از ظرفيت ايجاد 
شده كنوني كه عمده استفاده داخلي آن تنها در زمان 
پيك اس��ت، الزم است تا پتانس��يل هايي در خارج از 
مرزها جهت استفاده از ظرفيت باقيمانده و صادرات 

آن فراهم شود.«

آب

منابع تامين مالي متعارف از ديد علم اقتصاد

ماليات ها

افزايش ماليالت، مهم ترين منبع درآمدي كشورها است و زماني كه بخش اعظم تامين مالي دولت ها از اين منبع باشد 
چون وابستگي دولت به بخش توليد و اقتصاد باالست لذا سياست هاي اقتصادي صورت گرفته از سوي دولت درجهت 

 تقويت بخش توليدي اقتصاد خواهد بود. لذا دولت بايد با تعيين نرخ بهينه از ماليات كه بخش توليد صدمه نبيند 
سهم اين بخش را افزايش دهد. 

دولت ها مي توانند با انتشار اوراق، بخشي از مخارج خود را پوشش دهند. البته تامين درآمد از اين روش نيز براي دولت انتشار اوراق
محدود است. 

ساير درآمدها )نفت و...( 
 بعضي كشورها از جمله ايران از منبع درآمدي نفت برخوردار بوده و اگر به صورت مناسب درآمد آن مديريت نشود

 باعث سوء تخصيص منابع مي شود. از طرفي به علت وجود بيماري هلندي، بخش قابل رقابت اقتصاد نيز صدمه مي بيند. 
رانت و فساد نيز از ويژگي هاي بارز آن است. 

مديرعامل گروه صنعت��ي ايران خ��ودرو در جريان ارايه 
گزارش به رياست محترم جمهوري جناب دكتر روحاني 
در حاش��يه همايش »طرح هاي نوس��ازي ناوگان حمل 
و نقل جاده اي و درون ش��هري و طرح هاي اشتغال زايي« 
بر آمادگي ايران خودرو براي نوس��ازي ن��اوگان حمل و 
نقل عمومي تاكيد كرد. رياس��ت محت��رم جمهوري در 
نمايشگاه محصوالت تجاري گروه صنعتي ايران خودرو 
كه در حاش��يه همايش طرح هاي نوسازي ناوگان حمل 
و نقل جاده اي و درون ش��هري برگزار شده، حضور يافت 
و از آخرين دستاوردهاي اين خودروس��از بزرگ بازديد 
كرد. بر مبناي اي��ن گزارش، مديرعام��ل گروه صنعتي 
ايران خودرو طي اين گزارش ضمن ارايه عملكرد نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عموم��ي، آمادگي اين خودروس��از 
را براي افزايش سرعت در نوس��ازي تمامي خودروهاي 
عمومي اعم از درون شهري و برون شهري با هدف نوسازي 
كامل ناوگان اعالم كرد. يكه زارع اجراي طرح نوس��ازي 
90 هزار تاكس��ي را از طرح هاي بي سابقه و موفق دولت 
خواند و گفت: از سال گذش��ته تاكنون 61 هزار تاكسي 
نوسازي ش��ده كه با تامين اعتبار و تزريق منابع مالي از 
سوي دولت نوس��ازي مابقي خودروها انجام خواهد شد. 

ايران خودرو در طرح كليد به كليد فراتر از وظايف خود به 
عنوان عرضه كننده خودرو عمل كرده و پرداخت بخشي 
از تسهيالت نوسازي تاكسي ها را برعهده گرفته تا موجب 
كاهش فشار اقتصادي به قشر زحمتكش رانندگان شود. 
يكه زارع درباره پروژه هاي بهبود محصول و كاهش مصرف 
س��وخت و آاليندگي ها در ايران خودرو گف��ت: درحال 
حاضر در راس��تاي بهبود قواي محركه و كاهش مصرف 
س��وخت خودروها تالش هاي زيادي صورت مي گيرد و 
بخشي از طرح هاي توسعه اي نيز به نتيجه رسيده است. 
وي همچنين در زمينه نخس��تين محص��والت تجاري 
پسابرجامي گروه صنعتي ايران خودرو، به اتوبوس گاز سوز 
درون شهري ايران خودرو ديزل اشاره كرد كه از استاندارد 
يورو 6 برخوردار بوده و به موتور مرسدس بنز و گيربكس 

اتوماتيكZF  مجهز است. 

 آمادگي ايران خودرو 
براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 

رييس جمهور در »همايش طرح هاي نوس��ازي ناوگان 
حمل و نق��ل و اش��تغالزايي« از نمايش��گاه محصوالت 
توليدي و محصوالت تجاري گروه خودروس��ازي سايپا 
بازديد كرد. در جريان بازديد حسن روحاني از نمايشگاه 
خودروهاي تجاري كشور و گروه سايپا كه در حاشيه اين 
همايش برگزار شد، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
با ارايه گزارش��ي از مجموعه اقدامات انجام ش��ده در اين 
حوزه گفت: در سايپا براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل 
كشور به لحاظ زيرس��اخت هاي توليدي، آمادگي كامل 
وجود دارد. جهرودي با اش��اره به ظرفي��ت باالي توليد 
خودروهاي تجاري ش��ركت هاي زامياد و س��ايپا ديزل 
از گروه خودروس��ازي س��ايپا گفت: خوشبختانه پس از 
برجام گروه سايپا توانس��ت با حضور شركت هاي مطرح 
در حوزه تج��اري، همكاري هاي مش��تركي را ش��روع 
 كند و تولي��د خودروه��اي روز دنيا در اين دو ش��ركت 
از سر گرفته ش��ده اس��ت. وي افزود: قطعا با توانمندي 

موجود در اين دو شركت و حضور نيروهاي متخصص در 
قالب همكاري با شركاي توانمند خارجي خواهيم توانست 
با توليد و ارايه محصوالت بروز و مدرن، نقشي در نوسازي 
ناوگان فرسوده تجاري كش��ور ارايه كنيم. جهرودي در 
ارايه گ��زارش به رييس جمهور تصريح ك��رد: با توجه به 
اراده دولت دوازدهم بر تس��ريع در جايگزيني و نوسازي 
خودروهاي تجاري فرسوده، س��ايپا هم برنامه هاي خود 
را تدوين كرده است و با دس��توراتي كه جنابعالي صادر 

كرده ايد، به سرعت اجراي طرح آغاز خواهد شد. 

بازديد رييس جمهور از محصوالت تجاري گروه سايپا 


