آزادسازی  ۱میلیارد دالر منابع ارزی کشور با ممنوعیت واردات آیفون

تلفــن همــراه اپــل در گــروه کاالیــی  ۲۷قــرار گرفتــه و امــکان ثبــت ســفارش آن وجــود نــدارد ،بــا توجــه بــه ارز بــری یــک میلیــارد دالری واردات ایــن برنــد
موبایــل بــه نظــر میرســد بــا اعمــال ایــن ممنوعیــت و تخصیــص منابــع مذکــور بــه کاالهــای مصرفــی ضــروری ،شــاهد تعــادل در ســایر بازارهــا باشــیم.
 ،واردکننــدگان گوشــی همــراه اعــام میکننــد کــه از امــروز بــرای ثبــت ســفارش گوشــی آیفــون بــا محدودیتهایــی همــراه شــدهاند و امــکان ثبــت
ســفارش ایــن گوشــی را نداشــتهاند .پیگیــری خبرنــگار تســنیم از آخریــن تغییــرات اعمــال شــده در ســامانه جامــع تجــارت نیــز مویــد عــدم امــکان ثبــت
ســفارش واردات انــواع گوشــی از برنــد اپــل اســت .بــر ایــن اســاس از شــب گذشــته ،برنــد تلفــن همــراه  appleدر گــروه کاالیــی  27قــرار گرفتــه و فعــا
امــکان ثبــت ســفارش آن وجــود نــدارد.

اعالمفهرستنهاییشورای
مرکزینظاممهندسی
بهزودی

مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان وزارت راه و
شهرســازی بــا بیــان» تدبیــر وزیــر راه ایــن اســت کــه هــر
اســتان نماینــدهای در شــورای مرکــزی نظــام مهندســی
داشــته باشــد» گفــت :فهرســت نهایــی اعضــای این شــورا
بــهزودی اعــام میشــود.
علیمحمــد عبــدی قهــرودی اظهــار کــرد :در ســنوات
مربــوط بــه تدویــن و تصویــب قانــون نظــام مهندســیو
کنتــرل ســاختمان در کشــور  25اســتان وجــود داشــت
و بــه نظــر میرســد ترکیــب اعضــای اصلــی شــورای
مرکــزی نظــام مهندســی ســاختمان نیــز در همــان زمــان
کــه قانونگــذار پیشبینــی کــرده بــود بــا همیــن نــگاه
بــوده کــه هــر اســتان یــک نماینــده در ایــن شــورا داشــته
باشــد.
وی افــزود :بــا اینکــه طــی  26ســال اخیــر تعــداد
اســتانهای کشــور افزایــش یافتــه و بــه  31اســتان
رســیده ،امــا تعــداد اعضــای اصلــی شــورای مرکــزی نظام
مهندســی همچنــان روی همان عــدد  25باقیمانده اســت.
وی تصریــح کــرد :البتــه ایــن یک تفســیر از چرایــی تعداد
 25عضــو اصلی شــورای مرکــزی اســت و معتقدم منطقی
و بلکــه منصفانــه اســت کــه هــر اســتانی نماینــدهای در
شــورای مرکــزی داشــته باشــد مگــر اینکــه اســتانی
بــه هــر دلیــل فاقــد نامــزد عضویــت در شــورای مرکــزی
باشــد یــا نتوانســته باشــد نماینــدهای در جمــع  64فــر
منتخــب هیــات عمومــی داشــته باشــد و بدیهی اســت در
اینصــورت اســتانهای دیگــر ،کرســی اســتان غایــب را
در شــورای مرکــزی در اختیــار میگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتدالل یــک تحلیلــی اســت
کــه قابلیــت دفــاع هــم دارد ،گفــت:در هــر حــال انتخــاب
اعضــای اصلــی و علیالبــدل شــورای مرکــزی جــزو
اختیــارات وزیــر راه و شهرســازی اســت و وی شــخصا در
ایــن خصــوص و بــا لحــاظ مصالح کالن و شــرایط شــورای
مرکــزی تصمیمگیــری خواهــد کــرد.
*در شــورای مرکــزی بــرای اســتانهای خــاص
تصمیمگیــری نمیشــود
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان وزارت راه و
شهرســازی بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس معتقــدم اینکــه
برخــی اســتانها فاقــد نماینــده در شــورای مرکــزی
باشــند و برخــی اســتانها  ،چنــد نماینــده در شــورا داشــته
باشــند بــا ماهیــت و وظایــف شــورای مرکــزی همخوانــی
نــدارد.
عبــدی اضافــه کــرد :شــورای مرکــزی ،ســازمان نظــام
مهندســی اســتانها نیســت و قرار هم نیســت در شــورای
مرکــزی بــرای اســتانهای خــاص تصمیمگیــری شــود،
بلکــه شــورای مرکــزی در حــوزه و ســطح کالنی قــرار دارد
کــه بایــد محل طــرح نقطــه نظــرات نماینده همــه هیئت
مدیرههــای ســازمانهای نظــام مهندســی اســتانها و
محلــی بــرای تصمیــم گیــری در خصــوص کل ســازمان
هــای اســتانی باشــد .اتفاقــا در صورتیکــه اســتانهایی
کــه طبیعتــا اســتانهای برخــوردار و بــا ارتبــاط هســتند،
دنبــال کســب کرس ـیهای بیشــتری باشــند ایــن خطــر
وجــود دارد کــه حــرفو نظــرات اســتانهای فاقــد نماینــده
در شــورا  ،مطــرح و شــنیده نشــود.
وی بیــان کــرد :بــه نظــر مصلحــت آن اســت و بــه عدالــت
هــم نزدیکتر اســت کــه هر اســتان نماینــدهای در شــورای
مرکــزی داشــته باشــد کــه ایــن امــر بهنفــع جامعــه
مهندســی اســتانها خواهــد بــود.
*اصــرار هیئــت مدیــره برخــی اســتانها بــرای افزایــش
ســهم قابــل دفــاع نیســت
وی بــا یــادآوری اینکــه در انتخابــات دوره نهــم شــورای
مرکــزی کــه اخیــرا برگــزار شــد هــر  31اســتان نماینــده
ای در بیــن  64عضــو انتخابــی داشــت ،گفــت :اینکــه
برخــی اعضــای هیئــت مدیرههــای اســتانهااصــرار
دارنــد تعــداد نماینــدگان یــک یــا چنــد اســتان را در
شــورای مرکــزی افزایــش دهنــد بــه دالیلــی قابــل دفــاع
نیســت .شــأن شــورای مرکزی نظام مهندســی ســاختمان
بــه عنــوان یــک پارلمــان از اعضــای حرفــهای ،باالتــر
از ســازمانهای اســتانی اســت کــه یــک اســتان تعــداد
بیشــتری عضــو در ایــن شــورا داشــته باشــد و اســتان
دیگــری  ،نماینــده نداشــته باشــد.
*یک قیاس معالفارق
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان وزارت راه
و شهرســازی مقایســه شــرایط و تعــداد اعضــای شــورای
مرکــزی بــا نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی را
یــک قیــاس معالفــارق دانســت و اظهــار کــرد :بهنظــر
مــی رســد تدبیــر آقــای وزیــر همیــن خواهــد بــود کــه
هــر اســتان ،حداقــل یــک نماینــده در شــورای مرکــزی
نظــام مهندســی داشــته باشــد هــر چنــد تاکیــد میشــود
تصمیمگیــری در ایــن موضــوع جــزو اختیــارات شــخص
وزیــر بــوده و وی بــا لحــاظ همــه جوانــب بـهزودی در این
رابطــه تصمیمگیــری خواهــد کــرد و متعاقبــا فهرســت
نهایــی اعضــای شــورای مرکــزی دوره نهــم رســما اعــام
و شــورای جدیــد بــا طــی تشــریفات قانونــی آغــاز بـهکار
خواهــد کــرد.
*حضــور روســای ســازمانهای نظــام مهندســی در
شــورای مرکــزی ممنــوع اســت
وی تاکیــد کــرد :یکــی از مــواردی که مدتهاســت از ســوی
اعضــای ســازمانهای نظام مهندســی اســتانها مطرح شــده
و وزارت راه و شهرســازی بهدنبــال بررســی و ارزیابــی
آن در بحــث اصــاح قانــون نطــام مهندســی وکنتــرل
ســاختمان اســت  ،ممنوعیــت حضور روســای ســازمانهای
نظــام مهندســی اســتانها در شــورای مرکــزی اســت.
وی ادامــه داد :روســای ســازمانها بهقــدر کافــی در
جایــگاه رئیــس ســازمان اســتان دغدغــه و موضــوع در
ســطح اســتان دارنــد کــه حضــور ایشــان در شــورای
مرکــزی ضرورتــی نخواهــد داشــت و میتواننــد مشــکالت
ســازمان اســتان و پیشــنهادهای اعضــای هیــات مدیــره
توســط عضــو دیگــر هیئــت مدیــره در شــورای مرکــزی
طــرح و پیگیــری شــود کــه البته ایــن ممنوعیت مســتلزم
اصــاح قانــون اســت .لیکــن ممنوعیــت فعلــی روســای
ســازمانهای نظــام مهندســی اســتانها جهــت عضویــت
در هیئــت رئیســه شــورای مرکــزی هــم از این بابت اســت
کــه قطعــا و بهطــور جــدی اجــرا میشــود.
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منابع ارزی واردات خودرو از کجا تأمین میشود؟
وزیــر صمــت اخیــرا ً طینامــهای اختصــاص
۱میلیــارد دالر بــه واردات اپــل در ســال
گذشــته را نشــاندهنده وضعیــت مناســب ارزی
و توجیهگــر آزادســازی واردات خــودرو دانســته؛
ایــن در حالــی اســت کــه تــداوم واردات یــک
کاالی لوکــس بیــش از هرچیــز حاکــی از
عدموجــود برنامــه مــدون منابــع ارزی اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
تســنیم ،در روزهــای گذشــته بــا داغ شــدن
بحــث واردات خــودرو و گمانهزنــی دربــاره
دســتورالعملهای مرتبــط بــا آن ،وزارت صمــت
از بابــت تأمیــن ارز ایــن موضــوع ابــراز اطمینــان
کــرد .ایــن وزارتخانــه مدعــی شــده اســت بــا
توجــه بــه افزایــش صــادرات غیرنفتــی و مثبــت
شــدن تــراز تجــاری کشــور مشــکل خاصــی
بــرای تأمیــن ارز واردات خــودرو در ســال جــاری
وجــود نخواهــد داشــت.
بــا وجــود ایــن ،آمارهــای رســمی تجــاری بیانگــر
آن اســت کــه افزایــش صــادرات غیرنفتــی
حاصلشــده نتوانســته اســت تــراز تجــاری
کشــور را کــه بــا کســری  4میلیــارد دالری
مواجــه اســت ،بهبــود ببخشــد ازســوی دیگــر در
ســال  1400نســبت بــه ســالیان گذشــته واردات
بــا رشــد باالتــری افزایــش یافتــه اســت.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد بــه
ارزش کاالی وارداتــی و صادراتــی کشــور مربــوط
میشــود .براســاس آمارهــا ،متوســط ارزش
کاالی صادراتــی کشــور  320دالر و متوســط
ارزش کاالی وارداتــی کشــور  1300دالر اســت،
بهبیانــی دیگــر ،ارزش فــروش  4تُــن کاالی
ایرانــی برابــر بــا یــک تُــن کاالی وارداتــی
خارجــی اســت ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه
کشــور همچنــان بــا مشــکل خامفروشــی
روبهروســت و وزارت صمــت و نفــت هنــوز
بــه ایــن مســئله توجــه ویــژهای نداشــتهاند،
ایــن درحالــی اســت کــه یکــی از بندهــای
اصلــی ســند جامــع اقتصــاد مقاومتــی کاهــش
خامفروشــی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس ادعــای وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت حداکثــر نیــاز ارزی
بــرای واردات خــودرو در ســال جــاری حــدود
 1.5میلیــارد دالر خواهــد بــود؛ ایــن درحالــی
اســت کــه از هفتههــای گذشــته بحــث

ممنوعیــت واردات گوشــیهای لوکــس بــاالی
 600دالر از ســوی کمیســیون اصــل  90مجلــس
پیشــنهاد شــده اســت .نکتــه جالــب توجــه ایــن
اســت کــه کمیســیون اصــل  90بهدلیــل نیــاز
مبــرم بــه صرفهجویــی ارزی در شــرایط بحرانــی
تحریــم ایــن موضــوع را مطــرح کــرده اســت.
البتــه در ســال گذشــته قریــب بــه  1.4میلیــارد
دالر گوشــی لوکــس بــاالی  600دالر کــه عمدتـاً
از برنــد تجــاری اپــل بودهانــد ،بــه کشــور وارد
شــده اســت کــه بــا رقــم مــورد نیــاز بــرای
واردات خــودرو برابــری میکنــد.
ایــن موضــوع حتــی در نامــه وزیــر صمــت
بــه رئیــس جمهــور نیــز مــورد تأکیــد قــرار
گرفتــه و فاطمــی امیــن بهنوعــی حجــم بــاالی
واردات اپــل را توجیهگــر بالاشــکال بــودن
واردات خــودرو دانســته اســت .برنامــهای بــرای
مدیریــت منابــع ارزی وجــود نــدارد
اشــاره وزیــر صمــت بــه حجــم بــاالی منابــع ارزی
اختصــاص دادهشــده بــه واردات اپــل در انتهــای
ایــن نامــه در حالــی صــورت گرفتــه اســت کــه
طــی ســا لهای گذشــته بانــک مرکــزی مکــررا ً
از وزارت صمــت و ســایر دســتگاهها خواســته
اســت در شــرایط تحریمــی اقدامــات خــود
نســبت بــه اولویتبنــدی کاالهــای وارداتــی
جهــت جلوگیــری از واردات بیرویــه و اتــاف

منابــع ارزی را تســریع بخشــند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف تاکنــون هیــچ برنامــه
و طــرح معینــی از ســمت وزارت صمــت بــرای
مدیریــت و اولویتبنــدی منابــع ارزی کشــور
در اوج بحــران «افزایــش جهانــی قیمــت اقــام
اساســی» و نیــز «کســری تــراز تجــاری داخلــی»
مطــرح نشــده اســت.
بنابرایــن در ایــن بیــن نکتــه مهــم ،ســرگردانی
و بیبرنامگــی متولیــان ارزی و اظهــارات
غیردقیــق آنهاســت کــه باعــث شــده اســت
خطــر جــدی متوجــه منابــع و ذخایــر ارزی در
ســال جــاری باشــد.
فــارغ از بحــران جنــگ اوکرایــن و کمبــود گنــدم
و روغنهــای خوراکــی ،آمــار منتشرشــده از
ســوی بانــک جهانــی بیانگــر آن اســت کــه
قیمــت متوســط  15مــاده غذایــی در بــازار
جهانــی فقــط در یــک مــاه  13درصــد افزایــش
یافتــه اســت و ســازمان ملــل نیــز هشــدار داده
اســت کــه جهــان از یــک مــاه دیگــر وارد بحــران
جــدی تأمیــن مــواد غذایــی میشــود.
بــر همیــن اســاس قیمــت چــای ،قهــوه ،ماهــی،
روغــن پالــم ،روغــن ســویا ،ذرت ،برنــج ،گنــدم،
مــوز ،بادامزمینــی ،پرتقــال ،گوشــت گوســاله،
گوشــت مــرغ ،میگــو و شــکر در مــاه آوریــل
(فروردیــن و اردیبهشــت)  2022نســبت بــه مــاه

مــارس (اســفند و فروردیــن) بهطــور متوســط
 13درصــد گرا نتــر شــده اســت.
آمارهــای نگرا نکننده از واردات بیرویه
بــه گــزارش تســنیم ،بــا وجــود گذشــت بیــش از
 4ســال از ممنوعیــت واردات خــودرو بــه کشــور
و در چارچــوب برنامــه اصالحــی دولــت بــرای
صنعــت و بــازار خــودرو موضــوع واردات خــودرو
مطــرح شــده اســت.
جــدای از نــوع خــودروی وارداتــی و محــل
تأمیــن ارز آن (کــه خــود محــل بحــث جــدی
اســت) ،الزم اســت سیاس ـتگذاران ایــن صنعــت
بــه ایــن نکتــه پاســخ دهنــد کــه چهتغییــری
در شــرایط ارزی و دسترســی بــه منابــع ارزی
کشــور نســبت بــه چهــار ســال گذشــته اتفــاق
افتــاده اســت کــه بــا واردات خــودرو مشــکالت
ایــن صنعــت و بــازار داخلــی رفــع خواهــد شــد.
آنچــه مشــخص اســت در بعــد اقتصــاد کالن
شــاهد تغییــر محسوســی در پارامترهــای
اقتصــادی کشــور نبودهایــم ،ایــن در حالــی
اســت کــه آمارهــای بانــک مرکــزی از افزایــش
واردات بــه کشــور خبــر میدهــد.
براســاس اعــام بانــک مرکــزی در فروردیــن
مــاه ســال جــاری3 ،میلیــارد دالر بــرای واردات
کاالهــای اساســی1 ،میلیــارد دالر بــرای واردات
دارو و تجهیــزات پزشــکی و حــدود هفــت
میلیــارد دالر بــرای واردات ســایر اقــام ارز
تخصیــص داده شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن بانــک مرکــزی در فروردیــن
مــاه  7میلیــارد دالر بــرای واردات کاالهــای
غیراساســی تخصیــص ارز داده اســت.
از ســوی دیگــر ،شــواهد حکایــت از آن دارد
کــه بخــش عمــده کاالهایــی کــه کــد رهگیــری
دریافــت کردهانــد ،هنــوز وارد کشــور نشــدهاند،
بــا ایــن تفاصیــل جهــش تخصیــص ارز وارداتــی،
در آمارهــای فروردیــن مــاه گمــرک ثبــت نشــده
اســت و بایــد انتظــار داشــت در آمارهــای فصلــی
افزایــش قابــل توجــه واردات بــه کشــور توســط
گمــرک جمهــوری اســامی ثبــت گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت ،واردات کشــور در فروردیــن
مــاه  2میلیــون و  252هــزار تــن کاال ،ب ـهارزش
 2میلیــارد و  824میلیــون دالر بــوده کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد
10درصــدی در وزن داشــته اســت.

بهرهبرداریازخطآهناستراتژیکرشت-آستاراباسرمایهگذاریمردم
کارشــناس حملونقــل بــا اشــاره بــه
مطالبــه بینالمللــی بــرای تکمیــل خطآهــن
رشت-آســتارا ،گفــت :بایــد بــا اســتفاده از
ســرمایهگذاری مــردم خــط آهــن مذکــور را در
اســرع وقــت تکمیــل کــرد.
اتصــال راه آهــن قزوین-رشــت ،بــه عنــوان
بخشــی از شــاخه غربــی کریــدور ریلــی شــمال-
جنــوب ،کــه از ســال  1381آغــاز شــده بــود،
باالخــره در اســفندماه ســال  1397تکمیــل
شــد تــا امیدهــا بــرای تکمیــل اتصــال کامــل
ایــن کریــدور ریلــی از خلیــج فــارس تــا مســکو
افزایــش یابــد .ایــن خــط ریلــی پــس از رســیدن
بــه رشــت ،بنــا بــود در ســه مســیر مجــزا،
مقاصــد بنــدر انزلــی ،بنــدر کاســپین و آســتارا
را بــه شــهر رشــت متصــل نمایــد .بــا ایــن
حــال و بــه رغــم اهمیــت تکمیــل ایــن کریــدور
بــرای ایفــای نقــش ایــران در ایــن مســیر بیــن
المللــی ،هنــوز بهــره بــرداری از خــط ریلــی
رشــت آســتارا بــه واســطه عــدم وجــود منابــع
مالــی مــورد نیــاز ،در هالــه ای از ابهــام قــرار
دارد.
عبــاس خطیبــی ،معــاون شــرکت ســاخت و
توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور در
رابطــه بــا ایــن پــروژه ریلــی گفتــه اســت:
اهمیــت تکمیــل زیرســاختهای کریــدور
ترانزیتــی شــمال – جنــوب بــر کســی پوشــیده
نیســت و بارهــا دربــاره اهمیــت ایــن کریــدور
و لــزوم تکمیــل آن تاکیــد شــده و تمــام
کارشناســان بــر ایــن موضــوع اذعــان دارنــد
کــه هــر چــه زودتــر بایــد حلقههــای مفقــوده
ایــن کریــدور تکمیــل شــود .عملیــات ســاخت
راه آهــن رشــت  -آســتارا کــه آخریــن حلقــه
مفقــوده کریــدور شــمال -جنــوب در ایــران
محســوب میشــود ،آغــاز شــده و تــا پایــان
امســال مســیر ریلــی رشــت  -بنــدر کاســپین
بــه طــول  35کیلومتــر نیــز بــه بهرهبــرداری
میر ســد .
وی تاکیــد کــرد :بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــا ســاخت پــروژه رشت-آســتارا آغــاز

شــده و حــدود  12کیلومتــر پیمانســپاری
شــده اســت .بــرای تامیــن باقــی منابــع مالــی
ایــن پــروژه قــرار بــر ایــن شــده کــه از ظرفیــت
قانــون بودجــه و تهاتــری نفــت اســتفاده کنیــم
و بــه طــور یکجــا بــا قــراردادی بــا قــرارگاه
ســازندگی خاتــم االنبیــا کار را پیــش ببریــم.
معــاون شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای
حمــل و نقــل کشــور بــا اشــاره بــه وجــود خــط
اعتبــاری روســی اعــام کــرد :در ســفر اخیــر
ریاســت جمهــوری و وزیــر راه و شهرســازی بــه
روســیه قــرار برایــن شــد کــه دو پــروژه ریلــی
از جملــه رشت-آســتارا از وام  5میلیــارد دالری
اســتفاده کننــد .کــه البتــه تامیــن منابــع مالــی
از منابــع داخلــی کشــور بــرای ایــن پــروژه
شــروع شــده و معطــل ایــن منابــع نماندهایــم.
اگــر منابــع تامیــن شــود راهآهــن رشــت -
انزلــی  -آســتارا در طــول مــدت 4ســال ســاخته
شــد.
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ـل می
واریــز
ـاب م
گویــد :مســیر
تســنیم می
خبرگــزاری
اقتصــادی
سرپرســتان
حســاب
اســفند بــه
هفتــه ســوم
کــه
خانــوار واریــز میشــود و دیگــری یارانــه معیشــتی
کرونــا کــه موعــد واریــز آن هفتــه چهــارم اســفند
مــاه اســت .دو هفتــه تــا پایــان ســال  ۱۳۹۹باقــی
مانــده و دولــت موظــف اســت کــه دو یارانه معیشــتی
فاقــد نامــزد عضویــت در شــورای مرکــزی باشــد
کرونــا و یارانــه نقــدی را واریــز کنــد .ایــن یارانــه از
یــا نتوانســته باشــد نماینــدهای در جمــع  64فــر
دی پارســال بــه طــور مرتــب در روز بیســتم هــر مــاه
منتخــب هیــات عمومــی داشــته باشــد و بدیهــی
بــه حســاب سرپرســتان واریــز شــده اســت .جمعیــت
اســت در اینصــورت اســتانهای دیگــر ،کرســی
یارانهبگیــران نقــدی  ۷۸میلیــون نفــر و مبلــغ ایــن
اســتان غایــب را در شــورای مرکــزی در اختیــار
یارانــه بــدون تغییــر  ۴۵هــزار و  ۵۰۰تومــان بـهازای
میگیرنــد.
هــر نفــر اســت .طــرح پرداخــت یارانــه معیشــتی
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتدالل یــک تحلیلــی
کرونــا از آذر امســال اجــرا شــد و طبــق آن قــرار بــود
اســت کــه قابلیــت دفــاع هــم دارد ،گفــت:در هــر
ایــن یارانــه در چهــار مرحلــه (چهــار مــاه) پرداخــت
حــال انتخــاب اعضــای اصلــی و علیالبــدل شــورای
شــود .ســه مرحلــه قبلــی آن در ماههــای آذر ،دی
مرکــزی جــزو اختیــارات وزیــر راه و شهرســازی
و بهمــن واریــز شــده و اســفند آخریــن مرحلــه آن
اســت و وی شــخصا در ایــن خصــوص و بــا
لحــاظ مصالــح کالن و شــرایط شــورای مرکــزی
تصمیمگیــری خواهــد کــرد.
*در شــورای مرکــزی بــرای اســتانهای خــاص
تصمیمگیــری نمیشــود
مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان
وزارت راه و شهرســازی بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس
معتقــدم اینکــه برخــی اســتانها فاقــد نماینــده
در شــورای مرکــزی باشــند و برخــی اســتانها  ،چنــد
نماینــده در شــورا داشــته باشــند بــا ماهیــت و
وظایــف شــورای مرکــزی همخوانــی نــدارد.
عبــدی اضافــه کــرد :شــورای مرکــزی ،ســازمان
نظــام مهندســی اســتانها نیســت و قــرار هــم
نیســت در شــورای مرکــزی بــرای اســتانهای
خــاص تصمیمگیــری شــود ،بلکــه شــورای مرکــزی
در حــوزه و ســطح کالنــی قــرار دارد کــه بایــد

خــط آهــن رشت-آســتارا کــه چنــد ســال اســت
احــداث آن بــه واســطه کمبــود منابــع و اعتبارات
مــورد نیــاز ،بــه تعویــق افتــاده اســت ،بــدون
تردیــد یکــی از مهمتریــن پروژههــای زیربنایــی
مــورد نیــاز کشــور در جهــت توســعه ترانزیــت
کاالهــای بیــن المللــی و توســعه صــادرات
قلمــداد مــی شــود .اهمیــت ایــن پــروژه ملــی در
شــرایط حــال حاضــر کــه جنــگ بیــن اوکرایــن و
روســیه بــاال گرفتــه اســت ،بیــش از پیــش اســت.
بــه بیــان دیگــر مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در
شــرایط فعلــی ،هــر روز تاخیــر در ســاخت و
بهــره بــرداری از ایــن پــروژه اســتراتژیک ،عــدم
النفــع زیــادی بــه کشــور تحمیــل خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد :آنچــه در ایــن ســال هــا باعــث
تاخیــر در اجــرا و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه
مهــم شــده اســت ،ابعــاد فنــی و اجرایــی ایــن
پــروژه نبــوده و تنهــا کمبــود منابــع و اعتبــارات
آورده
شــود.را بــه
تاخیــر
الزم،
اســت.در
معمــوال
وجــود آن
زمــان واریــز
ایــنمی
پرداخــت
تســریع
حــلبــهبــرای
مــاه راه
مهمتریــن
رســد
نظــر می
بــوده و
بنابرایــن،پایانــی
روزهــای
پــروژهـ و
ایــن
بــرداری
در
ـال
پایانــی س
روزهازــای
بهــره نیــز در
ســاختنوبوــت آن
چهارمیــن
واریــز شــود.
 ۳۴میلیــون نفــر مشــمول دریافــت ایــن یارانــه شــدند
کــه  ۹میلیــون نفــر آن از افــراد تحــت پوشــش کمیته
امــداد و بهزیســتی هســتند و  ۲۵میلیــون نفــر دیگــر
محــل طــرح نقطــه نظــرات نماینــده همــه هیئــت
نیــز افــرادی کمدرآمــد ،بــدون حقــوق ثابــت و فاقــد
مدیرههــای ســازمانهای نظــام مهندســی
بیمــه هســتند .مبلــغ ایــن یارانــه بــرای افــراد تحــت
اســتانها و محلــی بــرای تصمیــم گیــری در
پوشــش نهادهــای حمایتــی  ۱۲۰هــزار تومــان و بــرای
خصــوص کل ســازمان هــای اســتانی باشــد .اتفاقــا
 ۲۵میلیــون نفــر دیگــر  ۱۰۰هــزار تومــان اســت.
در صورتیکــه اســتانهایی کــه طبیعتــا اســتانهای
در ماههــای گذشــته یارانــه کرونــا ،در دو یــا ســه روز
برخــوردار و بــا ارتبــاط هســتند ،دنبــال کســب
پایانــی مــاه بــه حســاب افــراد واریــز شــده اســت .البته
کرســیهای بیشــتری باشــند ایــن خطــر وجــود
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مرحلــه یارانــه کرونــا ،نزدیک
دارد کــه حــرفو نظــرات اســتانهای فاقــد نماینــده
آخریــن روزهــای ســال اســت ،ممکــن اســت دولت آن
در شــورا  ،مطــرح و شــنیده نشــود.
را بــه آخریــن روزهــای ســال موکــول نکنــد و کمــی
وی بیــان کــرد :بــه نظــر مصلحــت آن اســت و
زودتــر از موعــد همیشــگی واریــز کنــد.
بــه عدالــت هــم نزدیکتــر اســت کــه هــر اســتان
نماینــدهای در شــورای مرکــزی داشــته باشــد کــه
ایــن امــر بهنفــع جامعــه مهندســی اســتانها
خواهــد بــود.
*اصــرار هیئــت مدیــره برخــی اســتانها بــرای
افزایــش ســهم قابــل دفــاع نیســت
وی بــا یــادآوری اینکــه در انتخابــات دوره نهــم
شــورای مرکــزی کــه اخیــرا برگــزار شــد هر  31اســتان
نماینــده ای در بیــن  64عضــو انتخابــی داشــت ،گفــت:
اینکــه برخــی اعضــای هیئــت مدیرههــای اســتانها
اصــرار دارنــد تعــداد نماینــدگان یــک یــا چنــد اســتان
را در شــورای مرکــزی افزایــش دهنــد بــه دالیلــی قابل
دفــاع نیســت .شــأن شــورای مرکــزی نظــام مهندســی
ســاختمان بــه عنوان یــک پارلمــان از اعضــای حرفهای،
باالتــر از ســازمانهای اســتانی اســت کــه یــک اســتان
تعــداد بیشــتری عضــو در ایــن شــورا داشــته باشــد و

کســب منافــع آن ،تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز
در حجــم گســترده و بــه صــورت پایــدار بــوده
تــا بــه ایــن واســطه شــاهد تســریع در عملیــات
اجرایــی آن باشــیم .سا لهاســت کــه در
مذاکــرات بیــن المللــی تکمیــل ســاخت ایــن راه
آهــن از ایــران طلــب مــی شــود و حتــی بعضــی
از کشــور هــا همچــون ایتالیــا ،آذربایجــان،
چیــن و اخیــرا روســیه ،بــرای تامیــن منابــع
مالــی مــورد نیــاز ایــن پــروژه ابــراز تمایــل
کرد هانــد.
بهــره بــرداری از راه آهــن رشت-آســتارا بــا
ســرمایه گــذاری مردمــی
شــاهجویی تاکیــد کــرد :البتــه آنچــه در
واقعیــت اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه کشــور
هایــی کــه ابــراز تمایــل بــرای ســرمایه گــذاری
داشــتند ،در عمــل کاری از پیــش نبردنــد و در
نهایــت ،ایــن پــروژه ســاخته نشــد .بنابرایــن بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود ،تاخیــر در احــداث
ایــن خــط ریلــی مهــم بــه بهانــه اســتفاده از
پتانســیلهای ســرمایهگذاری کشــورهای
خارجــی اشــتباه اســت .در چنیــن شــرایطی
و بــرای چنیــن طرحــی بایــد بســترهای
ســرمایهگذاری داخلــی فراهــم شــود تــا
تامیــن مالــی ایــن پــروژه در اســرع وقــت ،در
حجــم گســترده و پایــدار صــورت پذیــرد.
وی گفــت :بــرای ایــن پــروژه بــا توجــه بــه
کارکــرد ترانزیتــی ،ابعــاد فنــی و اقتصــادی،
اصلیتریــن و مناســبترین شــیوه تامیــن
اعتبــار ،اســتفاده از ســرمایه گــذاری مردمــی
در قالــب شــرکت ســهامی عــام پــروژه محــور
اســت .بــا ایــن روش هــم ســرمایه مناســب
بــرای تکمیــل ســاخت و بهــره بــرداری از ایــن
پــروژه تســریع شــده و هــم مــردم مــی تواننــد
از عوائــد حاصــل از بهــره بــرداری از ایــن
پــروژه منتفــع شــوند .ضمــن آنکــه بــا تامیــن
مالــی ایــن پــروژه مهــم از طریــق شــرکتهای
ســهامی عــام پــروژه محــور مردمــی ،نیــازی بــه
ســرمایهگذاری خارجــی ،بــا شــرایط تحمیلــی
کشــورهای دیگــر وجــود نخواهــد داشــت.

بیش از ۸۰درصد درآمدهای نفتی بصورت ارزی وصول میشود

مدیــرکل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان
وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان» تدبیــر وزیــر راه
ایــن اســت کــه هــر اســتان نماینــدهای در شــورای
مرکــزی نظــام مهندســی داشــته باشــد» گفــت:
فهرســت نهایــی اعضــای ایــن شــورا بـهزودی اعــام
میشــود.
علیمحمــد عبــدی قهــرودی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،اظهــار
کــرد :در ســنوات مربــوط بــه تدویــن و تصویــب
قانــون نظــام مهندســیو کنتــرل ســاختمان در
کشــور  25اســتان وجــود داشــت و بــه نظــر
میرســد ترکیــب اعضــای اصلــی شــورای مرکــزی
نظــام مهندســی ســاختمان نیــز در همــان زمــان
کــه قانونگــذار پیشبینــی کــرده بــود بــا همیــن
نــگاه بــوده کــه هــر اســتان یــک نماینــده در ایــن
شــورا داشــته باشــد.
وی افــزود :بــا اینکــه طــی  26ســال اخیــر تعــداد
اســتانهای کشــور افزایــش یافتــه و بــه  31اســتان
رســیده ،امــا تعــداد اعضــای اصلــی شــورای مرکــزی
نظــام مهندســی همچنــان روی همــان عــدد 25
باقیمانــده اســت.
وی تصریــح کــرد :البتــه ایــن یــک تفســیر از
چرایــی تعــداد  25عضــو اصلــی شــورای مرکــزی
اســت و معتقــدم منطقــی و بلکــه منصفانــه اســت
کــه هــر اســتانی نماینــدهای در شــورای مرکــزی
داشــته باشــد مگــر اینکــه اســتانی بــه هــر دلیــل

اســتان دیگــری  ،نماینــده نداشــته باشــد.
*یک قیاس معالفارق
مدیــرکل دفتر توســعه مهندســی ســاختمان وزارت راه
و شهرســازی مقایســه شــرایط و تعــداد اعضای شــورای
مرکــزی بــا نمایندگــی مجلس شــورای اســامی را یک
قیــاس معالفــارق دانســت و اظهــار کــرد :بهنظــر مــی
رســد تدبیــر آقــای وزیــر همیــن خواهــد بــود کــه هــر
اســتان ،حداقــل یــک نماینده در شــورای مرکــزی نظام
مهندســی داشــته باشــد هــر چنــد تاکیــد میشــود
تصمیمگیــری در ایــن موضــوع جــزو اختیــارات
شــخص وزیــر بــوده و وی بــا لحــاظ همــه جوانــب
بــهزودی در ایــن رابطــه تصمیمگیــری خواهــد کــرد
و متعاقبــا فهرســت نهایــی اعضــای شــورای مرکــزی
دوره نهــم رســما اعــام و شــورای جدیــد بــا طــی
تشــریفات قانونــی آغــاز ب ـهکار خواهــد کــرد.

اقتصادی

مصرف
ساعت
یک
بازار
کیلوواتبه
شوک

برق را کاهش دهید
طال
بیت کوین و

۵۰۰تومان جایزه بگیرید

وزیــر نیــرو گفــت :از ابتــدای خردادمــاه
مشــترکان بــهازای هــر کیلووا تســاعت کاهــش
مصــرف ۵برابــر تعرفــه بــرق یعنــی معــادل
۵۰۰تومــان پــاداش میگیرنــد.
 ،علیاکبــر محرابیــان گفــت :افــرادی کــه
اقــدام بــه صرفهجویــی میکننــد پــاداش
میگیرنــد بهطــور مثــال مشــترکانی کــه
رعایــت الگــوی مصــرف در بــرق داشــته باشــند
بابــت هــر کیلووا تســاعت بهطــور متوســط
 100تومــان پرداخــت خواهنــد کــرد و ایــن
مشــترکین در صــورت صرفهجویــی بــهازای هــر
کیلووا تســاعت پنــج برابــر تشــویق میشــوند
یعنــی بــهازای هــر کیلووا تســاعت  500تومــان
تشــویق میشــوند.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :هــر مشــترک بخــش
خانگــی در تابســتان  300کیلووا تســاعت
ســهمیه مصــرف دارد اگــر ایــن مشــترک فقــط
 50کیلووا تســاعت صرفهجویــی کنــد بهطــور
مثــال ســال گذشــته  300کیلووا تســاعت
مصــرف داشــته اســت و امســال مصــرف را
بــه  250کیلووا تســاعت برســاند ایــن بــدان
معناســت کــه قبــض ایــن مشــترک رایــگان
میشــود و هیــچ پولــی بابــت بــرق پرداخــت
نمیکنــد .
محرابیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه برنامهریــزی
شــده اســت کــه صرفهجویــی قابلتوجهــی
از ســوی ادارات دولتــی و دســتگاهها صــورت
گیــرد ،اظهــار داشــت :بــر اســاس مصوبــه هیئــت
دولــت کــه اخیــرا ً بــه تصویــب رســیده اســت
دســتگاههای دولتــی مکلفنــد در ســاعات اداری
حداقــل  30درصــد از مصــارف خــود را نســبت
بــه ســال گذشــته کاهــش دهنــد .ایــن میــزان
کاهــش بــا اســتفاده از تنظیــم درجــه حرارتــی
دســتگاههای سرمایشــی و عــدم اســتفاده از نــور
اضافــی در ســاختمانهای اداری محقــق خواهــد
شــد .در ســاعات غیــراداری هــم برنامهریــزی
شــده اســت کــه  60درصــد میــزان مصــرف
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کمتــر
شــود.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :مصــرف بــرق تمامــی
دســتگا هها توســط شــرکتهای توزیــع بــرق
پایــش میشــود و از ابتــدای خــرداد ایــن
اقدامــات شــروع خواهــد شــد .ابتــدا بــا تذکــرات
و تنظیماتــی کــه روی دســتگاههای مدیریــت
مصــرف دســتگاههای دولتــی و ادارات اعمــال
شــده اســت پایــش میشــوند و بهمــرور نتیجــه
اقدامــات دســتگاهها بــه اطــاع عمــوم مــردم
خواهــد رســید.

اختصاص اینترنت به اقشار
کمدرآمد به کجا رسید؟

بــا تغییــر قیمــت اینترنــت ثابــت و همــراه ،موضــوع
اختصــاص اینترنــت رایــگان بــه اقشــار ضعیــف از
ســوی مســووالن مطــرح شــد و بایــد دیــد بحــث
ارائــه بســتههای اینترنــت بــرای اقشــار کــم
برخــوردار در جهــت جبــران افزایــش قیمــت،
چگونــه اجرایــی خواهــد شــد.
یکــی از وعدههــای دولــت ســیزدهم تســهیل
در کســبوکارهای اینترنتــی و افزایــش ســرعت
اینترنــت بــود ،بهنوعــی کــه رئیــس جمهــور
وعــده اینترنــت رایــگان بــرای اقشــار ضعیــف و
بــا ســرعت بــاال را داده بــود کــه گیمرهــا هــم
از آن لــذت ببرنــد .وزیــر ارتباطــات هــم یکــی از
برنامههایــش را رســاندن فیبــر نــوری بــه تــک
تــک خانههــای مــردم ،اجــرای پــروژه فیبــر
در منــزل و ســرعتهای چنــد گیگــی اینترنــت
اعــام کــرد.
از ســوی دیگــر در ماههــای گذشــته ،اپراتورهــای
همــراه و ثابــت ،بســتههای اینترنتــی کــه پیــش
از ایــن ارائــه میشــد را تغییــر دادنــد .ایــن
موضــوع واکنشــهایی را هــم بــه دنبــال داشــت،
هرچنــد ســازمان تنظیــم مقــررات اعــام کــرد کــه
ایــن تغییــر تعرفههــا در چارچــوب مصوبــه قانونــی
کمیســیون تنظیــم مقــررات رخ داده و تخلفــی
صــورت نگرفتــه اســت ،از ســوی دیگــر ایــن
تصمیــم بــرای ســرمایهگذاری اپراتورهــا در مســیر
توســعه ضــروری بــوده اســت.
پــس از آن صــادق عباســی شــاهکوه -رئیــس
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی-
اعــام کــرد :حجــم اســتفاده  ۴۰درصــد کاربــران
دیتــای موبایــل زیــر دو گیگابایــت اســت و مــا
بــا تاکیــد وزیــر ارتباطــات بــه دنبــال برنامــهای
هســتیم کــه بــرای جبــران افزایــش قیمــت بــرای
اقشــار کمبرخــوردار یــا کل جامعــه بســتههایی را
در نظــر بگیریــم کــه مشــکلی از نظــر دسترســی
عادالنــه ایجــاد نشــود و ایــن برنامــه ،پــس از نهایــی
شــدن اعــام میشــود .مــا بــه عنــوان دولــت
و نهــاد ناظــر وظیفــه داریــم امــکان دسترســی
تمــام مــردم را بــه شــبکهای بــا کیفیــت و قیمــت
مناســب فراهــم کنیــم .در شــرایطی کــه دولــت بــا
اصــاح نظــام پرداخــت یارانههــا در تــاش بــرای
توزیــع عادالنــه یارانــه اســت و در حالــی کــه تغییــر
قیمــت بســتههای اینترنتــی توســط اپراتورهــا هــم
در دو مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده ،اکنــون خبــری
بــه نقــل از عیســی زارعپــور -وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات -منتشــر شــده کــه از تخصیــص
یارانــه اینترنــت بــه اقشــار ضعیــف خبــر میدهــد
و بایــد دیــد ایــن برنامــه کــه از پیــش از آغــاز
فعالیــت دولــت ســیزدهم مطــرح شــده بــود و تــا
زمــان تغییــر بســتههای اینترنــت ادامــه یافتــه،
بــه چــه صــورت اجرایــی خواهــد شــد.

