صفحه2

دولت برای تامین کاالهای اساسی
و کنترل قیمتها مصمم است

سرمقاله

ساز و کارهای جبران
کسری بودجه دولت

گروه سیاس�ی:رئیس جمهور در یکصد و هفتاد و یکمین جلس��ه س��تاد هماهنگی
اقتص��ادی دول��ت ،پس از ارائه گ��زارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت(صمت) از
برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کاالها ،با تاکید
بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت :دولت مصمم است با اجرای برنامه...

علی نقی قائمینیک


کارشناساقتصادی
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بررسی های «اسکناس» از عرضه خودرو در بورس نشان می دهد

تیترهایمهم

پایان دوران طالیی نفت در سال2030
5

حذف سوداگران از چرخه توزیع خودرو

گروه صنعت و تجارت :طرح جدید مجلس برای عرضه خودرو
در بورس،بارق��ه ه��ای امید جدی��دی را برای فعاالن صنعت
خودرو و مصرف کنندگان واقعی به همراه داش��ته به نحوی
که انتظار می رود با اجرای صحیح این طرح،دست دالالن و

کیفرخواستسنگین«سیدمحمدامامی»قرائتشد

پولشویی شبکه ای
با اموال معلمان!

سوداگران از بازار خودرو قطع شود.به گزارش«اسکناس»،بر
اساس این طرح قرار است با نظر سازمان حمایت،قیمت پایه
برای خودروهای س��واری اعالم ش��ود و کشف قیمت در بازار
ب��ورس ص��ورت بگیرد؛به این ش��کل حداقل اختالف قیمتی

گروه سیاس�ی:در دومین جلس��ه رس��یدگی به
اتهام��ات محم��د امامی -تهیه کننده س��ریال
شهرزاد و از متهمان بانک سرمایه -و  ۳۳متهم
در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه رس��یدگی به جرایم
اخاللگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
مقام ،بخش دوم کیفرخواس��ت قرائت ش��د .به
گزارش اسکناس ،در ابتدای...

ناش��ی از افزای��ش تقاضا به ج��ای تعلق گرفتن به دالالن،به
شرکت های خودروسازی می رسد.در نقطه مقابل اما،باید این
موض��وع را لح��اظ ک��رد که اگر قیمت های نجومی در بورس
ثبت شده و استمرار داشته باشد...
صفحه6

ادامه در همین صفحه


دیدگاه

«اسکناس» در گفت و گو با «آلبرت بغزیان»

پیامدهای منفی اجرای

اقتصاددان تبعات پرداخت کمک معیشتی را بررسی کرد

طرح «برق امید»

هشدار درباره تولد
نظام رانتی جدید

2

احتمالبرپاییمجدد
بیمارستانهایصحراییدرتهران
4

حل مشکالت صادرکنندگان
با نظام تهاتری
6

در گرو حمایت دولت

مصطفی طاهری


عضو کمیسیون صنایع مجلس

صفحه3

دخالت دولت در چرخه توزیع کاالهای اساسی فسادزا است
تاسفآور است که  60میلیون نفر نیازمند حمایت معیشتی هستند

کاهشقیمتلوازمخانگی

اگر شما سرپرست خانوار یا
مالک یک بنگاه اقتصادی
باش��ید و بن��ا ب��ه دالی��ل
مختلف نتوانید بودجه واحد
اقتص��ادی خ��ود را تامین
کنید و به اصطالح دچار کس��ری بودجه ش��وید ،راه
حلهای مختلفی برای جبران کس��ری و تراز کردن
بودجه خود دارید .اولین و عاقالنه ترین راه این است
ک��ه از هزینههای خود بکاهید .چنانکه ش��یخ اجل
س��عدی میفرماید "چو دخلت نیست ،خرج آهسته
تر کن" .طبیعت ًا در این فضا باید سعی کنید کاهش
هزینهها را از هزینههای لوکس ش��روع کرده و در
آخر به هزینههای ضروری برس��ید .دولت هم باید
در مرحله اول به فکر کاهش هزینهها و به صورت
خاص هزینههای لوکس و...

درب��اره معیارهای مصرف
تعیین شده برای مشترکین
کم مص��رف در طرح برق
امی��د بای��د گفت آس��تانه
ک��م مصرف��ی در ماههای
غی��ر گ��رم ۸۰ ،و در ماهه��ای گ��رم مناطق عادی
 ۱۰۰کیلووات س��اعت تعیین ش��ده است .همچنین
بیشترین میزان مصرف تعیین شده به عنوان معیار
کم مصرفی ،مربوط به منطقه گرمسیری یک و برابر
با  ۴۰۰کیلووات ساعت معین شده است که به نظر
میرسد ،این اعداد بسیار پایین در نظر گرفته شدهاند.
معیارهایی که برای کم مصرفی تعیین شده منطبق
بر مصارف حداقلی عموم مردم نیست،مصرف برق
یخچالها که معموال در دوره ساالنه پشت بدنه درج
میشود از  ۳۵۰تا بیش از  ۸۰۰کیلووات ساعت در
سال وجود دارند .یعنی به طور...
ادامه در همین صفحه
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ساز و کارهای جبران کسری بودجه دولت

الخلیج آنالین گزارش داد

پس لرزه های بایکوت کاالهای ترکیه توسط عربستان
گروهسیاسی:عربستانسعودیوترکیهسالهاست
بر سر سیاست خارجی و رویکرد در قبال گروههای
سیاسی اختالف نظر دارند .قتل جمال خاشقجی،
این تنشها را به ش��دت افزایش داد؛ تا جایی که
مدیر اتاق بازرگانی عربس��تان س��عودی خواستار
بایکوت کاالهای ترکیه ش��د؛ اقدامی که ممکن
است یک "بحران محدود" باشد یا منجر به وخیمتر
ش��دن روابط میان آنکارا و ریاض در آینده منجر
شود .به گزارش اسکناس ،الخلیج(فارس) آنالین
با انتش��ار یادداش��تی به قلم "یوسف حمود" درباره
کش��یده شدن دعوای سیاس��ی آنکارا و ریاض به
تج��ارت و ممنوعی��ت واردات کاالهای ترکیه به
عربستان نوشت ،روابط عربستان سعودی و ترکیه
ب��ا وجود رقابته��ای ژئوپلیتیکی و درگیریهای
ایدئولوژیک در دهه گذش��ته ادامه داش��ته اس��ت
و دولت ترکیه طی س��الهای گذش��ته لحن آرام
و ن��رم خ��ود را نس��بت به کش��ورهای عرب حوزه
خلیج فارس ،به ویژه عربس��تان حفظ کرده اس��ت

قبال س��ران ما اس��ت.وی دلیل بایکوت کاالهای
ترکیه را خصومت ترکیه نسبت به رهبری ،کشور
و ش��هروندان سعودی اعالم کرد.در همین راستا،
بلومبرگ به نقل از یک مقام ترکیه مطلع نوشت:
آنکارا میتواند از عربس��تان به س��ازمان تجارت
جهانی ش��کایت کند.این مقام ترکیهای همچنین
هش��دار داد ک��ه بزرگترین خ��ط کانتینر در جهان
ممک��ن اس��ت درپی تنش در روابط عربس��تان و
ترکیه مختل شود.فراساوغلو ،تحلیلگر ترکیهای
در ای��ن ب��اره به الخلیج (فارس) آنالین گفت :همه
منتظر تصمیمات و پاس��خ رسمی ترکیه هستند و
این اقدامات مخالف با قوانین تجارت آزاد اس��ت.
وی معتقد است که اگر عربستان این روند را ادامه
دهد اوضاع بدتر خواهد شداین تحلیلگر ترکیهای
در ادامه تأکید کرد :ترکیه باید به دنبال یافتن راه
حلی برای بحران روابط با عربس��تان باش��د اما اگر
اقدامات آنکارا بیثمر بود ،باید درصدد گس��ترش
تجارت با مناطق و کشورهای دیگر باشد.

ام��ا بحران ش��ورای هم��کاری خلیج فارس ،قتل
جمال خاش��قجی ،روزنامه نگار منتقد س��عودی و
سایر بحرانهای منطقه باعث ایجاد تنش بین دو
کشور شده است و این تنش هر از چندگاهی باال
میگیرد.ای��ن تنش تا جایی پیش رفته اس��ت که
عربس��تان گامی جدید در جهت مقابله با اقتصاد
ترکیه برداشته است و ممنوعیت واردات کاالهای
ترکیه به عربس��تان نش��ان میدهد که تنشهای
سیاسی بین قدرتهای منطقه به طور فزایندهای
به سمت تجارت سوق پیدا میکند.

جنگ تجاری


عجالن العجالن ،رئیس اتاق بازرگانی عربستان
سعودی با درخواست تحریم کاالهای ترکیه ،بمب
بزرگی را منفجر کرد.العجالن در توییتی نوش��ت:
بایکوت هر موردی که به ترکیه مربوط میش��ود
اع��م از واردات ،س��رمایه گذاری یا گردش��گری،
مس��ؤولیت هر بازرگان و مصرفکننده س��عودی
در واکن��ش ب��ه ادام��ه خصومت دول��ت ترکیه در

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت دوم

ادامه از همین صفحه


...مازادخودباش��د.دومینراهبرایجبرانکس��ریبودجه،
اص�لاح جریان درآمدی اس��ت .اگر طلب��ی دارید ،به فکر
وصولمیافتید،اگربخشیازکارگاهتولیدیشماسوددهی
مناس��بی ندارد ،س��اختارش را اصالح میکنید .به فکر راه
های بهبود کیفیت ،بهبود فروش و بهبود بهره برداری از
منابع خود خواهید افتاد؛ تا منابع فعلی درآمد بیشتر و بهتری
را عایدتان بکند .در شرایط فعلی دولت نیز باید به کارآمد
شدنشرکتهایدولتیونیمهدولتیتوجهکند.درآمدهای
نفت��ی و صادرات��ی خود را افزایش دهد .بدهی های خود را
از بدهکاران عمده وصول کند .دالرهایی را که بازنگشته
اند را وصول کند .دیپلماسی عمومی خود را برای دور زدن
تحریمها فعال کند و بسیاری کارهای دیگری که میتواند
به نظر دولتمردان برسد.س��ومین راه شناسایی کانالهای
درآمدی جدید اس��ت .ش��غل و حرفه جدید ،بازار جدید و یا
کس��ب و کار جدید را بررس��ی و امتحان میکنید .در این
مرحلهدولتبایدبهفکر احیاءمنابعراکدباشد.پایهمالیاتی
را گسترش دهد .مالیات بر ثروت را احیاء کند و راهکارهایی
مانن��د آن را پیگی��ری نماید.راه چهارم؛ فروش دارایی ها و
اموال اس��ت .طبیعت ًا از فروش اموال مازاد ش��روع میشود
تا به فروش فروش س��ایر اموال خط ش��ود .کاری که اخیرا
دول��ت ب��ه صورت کم رمق از طریق بورس انجام داد .که
البته بایستی این اقدامات را با روشی کارآمدتر انجام بدهد.
راه پنجم؛ استقراض است .به امید اینکه در آینده کسری
بودجه امروز را جبران کنید و بعد از احیاء وضعیت فعلی و

پیامدهایمنفیاجرایطرح«برقامید»

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از
سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار مصوب
(ریال)

محل تامین اعتبار

مبنای قیمت پیشنهادی

مدت
اجرا

1

اجرای پروژه
تکمیل پارک ملل

58,000,000,000

ردیف بودجه شماره
20102001

بر اساس قهارس بهای
ابنیه و تاسیسات برقی و
مکانیکی سال99

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
(ریال)

 4ماه

2,900,000,000

توضیحات
داشتن حداقل صالحیت
پیمانکاری در رشته های ابنیه و
تاسیسات برقی و مکانیکی رتبه 5

شرایط :
1ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
2ـ ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد .
3ـ هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
4ـ به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست یر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید
و شرط ارائه گردد.
6ـسپرده برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود .
7ـ محل  ،مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ
 1،000،000ریال بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی (ره) – شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را
دریافت نمایند .
8ـ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد /356 .ص99/

اصغر پارسا شهردار رباط کریم

بهبود موقعیت کسب و کارتان با نرخی باالتر قرض خود
را بازپس دهید .دولت میتواند از منابع خارجی وام بگیرد
که البته تجربه نشان داده ،منبع غیرقابل اتکایی است .یک
روش دیگر انتشار اوراق قرضه(مشارکت) یا خزانه است که
به صورتی ناموفق در دولت به انجام رسیده است.راه آخر
کشیدن چک و وعده به طلبکاران یا استفاده از اعتبارتان
است .استفاده از این اعتبار میتواند با ضمانت و تالش شما
بعدازمدتیتبدیل بهتعهداتانجام یافتهبشود؛و یااحتما ًال
منجر به بی اعتبار ش��دن ش��ما شود .به عبارت دیگر چک
بالمحل کشیدهاید .البته این روش را دولتهای مختلف
بسیار خوب بلدند و بسیار بی رحمانه از این روش استفاده
میکنند .انتشار پول که اگر معادل رشد اقتصاد ملی باشد،
میتواند پول با پشتوانه تلقی شود و انتشار پول بیش از رشد
اقتصاد ملی که مصداق عملی کش��یدن چک بال محل و
استفاده از اعتبار ملی و دولتی است که عمدتا با عدم جبران
آن از سوی دولت ها ،منجر به اعتباری پول ملی و به تبع
بی اعتبار ش��دن دولت میش��ود.به نظر میرسد در حالت
کسری بودجه طی روال منطقی به ترتیب موارد ذکر شده
روندیصحیحباش��د،امادربس��یاریازکش��ورهاینفت
خیز و به صورت خاص کشور ما ،از ابتدای قرن چهاردهم
شمسی همزمان با تاسیس بانکداری روال دولتها عکس
این قضیه بوده است.دولتها به محض مواجهه با کسری
بودجه و یا حتی با وجود منابع کافی برای پوشاندن هزینه
های خود ،اقدام به نش��ر و انتش��ار پول مینمایند.به این
ترتیب اس��ت که کاهش ارزش پول ملی همواره در ذهن

ایرانیان یک امر بدیهی تلقی ش��ده اس��ت .خاطرات همه
مردم از کاهش قدرت خرید ریال ،س��پس از قدرت خرید
تومان ،ارزش هزار تومان و سپس ارزش میلیون تومان و
اکنون ارزش میلیارد تومان در زمانهای مختلف به تجربه
مشترک همگانی تبدیل شده است.در حالی که اگر روال
منطقیبرایبودجهریزیطیمیشدو دولتهادربرقراری
رابطه منطقی بین دخل و خرج سعی بیشتری میکردند.
شاید هیچ وقت دچارکسری بودجه نمیشدیم .اگر هم به
هردلیلیازجملهاشتباهمحاسباتی،مسائلبینالمللیمانند
تحریمهاوجنگهاومانندآنکسریبودجه بهوجودآمد.
منطق حکم میکند با رعایت ترتیب مراحل ذکر شده در
ابتدایسخن،کمتربهدامهزینهکردنازاعتبارملیواعتبار
دولتی که در قالب پول ملی ش��کل گرفته ،افتاد.هنوز هم
توصیه به دولت ها این است که ابتدا به کاهش هزینههای
غیر ضروری و س��پس افزایش بهرهوری منابع موجود و
احیاء منابع درآمدی بپردازند .سپس در صورت امکان منابع
جدید مانند افزایش پایه مالیاتی را در نظر بگیرند .بعد از آن
و در ص��ورت نی��از به فروش منابع مازاد خود اقدام نمایند و
در نهایت درصورت اضطرار به استقراض (ترجیح ًا از منابع
داخلی) روی آورند و کمتر سراغ گزینه آخر بروند .تا مانند
امروز شاهد حجم نقدینگی بیش از دوهزار و هفتصد هزار
میلیاردی و تورمهای سرسام آور نباشیم.این توصیه؛ البته
بعید است که مورد عنایت مسئوالن قرار بگیرد .چنانکه
این رویه در صد سال اخیر ادامه داشته؛ احتما ًال کماکان به
راه خود ادامه خواهد داد.

ادامه از همین صفحه


...متوسطماهانهاز۲۹تا۶۷کیلوواتساعتدرماهمصرف
دارند که این وابسته به فناوری و ردۀ انرژی یخچال است.
یک تلویزیون با توان مصرفی  ۱۵۰وات ،اگر  ۵س��اعت
در روز روش��ن باش��د ،ماهانه  ۲۲.۵کیلووات ساعت برق
مصرف میکند .همچنین با فرض اینکه روشنایی یک
واحد مسکونی به طور متوسط با  ۳المپ  ۵۰واتی تامین
ش��ود و در ش��بانه روز  ۶ساعت از روشنایی استفاده شود،
مصرف ماهانه این بخش  ۲۷کیلووات س��اعت خواهد
بود.خانوارهایی که ش��رایط اقتصادی ضعیفتری دارند
از تجهیزات برقی ارزانتر که پرمصرف هستند ،استفاده
میکنند،اگر مشترکی تنها یک یخچال و تلویزیون و سه

المپ در خانه داشته باشد و وسیله برقی دیگری نداشته
باش��د ،قاعدت��ا یخچال کم مصرف ب��ا رده انرژی ++A
ندارد.با این وجود اگر متوسط مصرف یخچال در ماه را
 ۴۲کیلووات س��اعت در نظر بگیریم ،محاس��به مصرف
برق یک خانوار با یک یخچال ،یک تلویزیون و سه عدد
المپ ،نشان از حداقل  ۹۰تا  ۱۰۰کیلووات ساعت مصرف
ماهانه برق در ایام غیر گرم س��ال دارد.در پاس��خ به این
سوال که آیا اجرای این طرح هدف دولت مبنی بر کاهش
مصرف را محقق میکند ،در این حالت نمیتوان انتظار
داشت که مصرفکنندگان بتوانند با مدیریت مصرف به
طبقه کم مصرف بپیوندند چراکه این معیارها واقعبینانه
تعیین نش��ده اس��ت و کاهش مصرف برق برای رسیدن

به این مقادیر ،دور از دسترس است 8.5 .میلیون خانوار
از برق رایگان بهرهمند نمیشود،علت اینکه در آمارهای
وزارت نیرو حدود  ۳۰درصد از صورتحس��ابهای برق،
کمتر از  ۱۰۰کیلووات ساعت مصرف دارند ،وجود بخش
زیادی از سکونتگاههای خالی و غیردائم در این محدوده
مصرفی است.رایگان نشدن برق سکونتگاههای خالی
و غیردائم در متن مصوبه هیئت دولت نیز تصریح شده
است .بنابراین باید مسئولین وزارت نیرو ،قبل از اجرای
طرح ،برنامه خود برای شناسایی کامل خانههای خالی و
سکونتگاههای غیردائم را اعالم کنند.استفاده از ظرفیت
س��ازمان ام��ور مالیاتی و آم��ار و دادههای کمیته امداد و
بهزیستی میتواند در این مسیر کمک کند.
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