هر بامداد در سراسر ایران

توتالازپیشرفتپروژهگازیباایرانخبرداد

مدیرعاملشرکتتوتالفرانسهدرمصاحبهایباروزنامهلوموند،گفتهاستکهکار
رویپروژهگازپارسجنوبیعلیرغمابهاماتیکهراجعبهموضوعآمریکادرباره
امکانتحریمایرانوجوددارد،همچناندرحالپیشرفتاست.بهگزارشفارس،
پویانهگفت:شرکتتوتالدرحالحاضربامقاماتفرانسویواروپاییدربارهحفظ
سرمایههایشدرایراندرصورتیکهتحریمهاادامهپیداکند،مشاورهمیکند.
بهروز هادیزنوز کارشــناس اقتصادی نظر خود را درباره
یارانه نقدی و بودجه عمرانی بیان کرده است .گزیده ای از
گفتگوی خبرآنالین با هادی زنوز در ادامه میآید:
یکی از بخشهای مهم بودجه ،مربوط به پروژههای عمرانی
نیمهتمامیاست که سالها از شروع آنها میگذرد ،اما دولت
به دلیل کمبود منابع مالی توانایی تکمیــل آنها را ندارد .با
نگاهی به فهرست بلند باالی پروژههای نیمهتمام درمییابیم
که واگذاری بسیاری از این پروژهها به بخش خصوصی برای
تکمیل تقریبا ســخت است .دولت برای غلبه بر این معضل،
رویکرد جدیدی به نام مشارکت عمومی-خصوصی را مدنظر
قرار داده است .فکر میکنید سرانجام این بخش از بودجه 97
چه خواهد بود؟

دولت  71هزار پروژه نیمهتمام دارد.

این  71هزار پروژه 400 ،هزار میلیارد تومان برآورد شده
که بار مالی دارد.

این برای ســال  92بود .اما االن به گفته آقای رحمتی که معاون
وزیر نفت اســت ،دو برابر بار مالــی دارد .تعداد محدودی از این
پروژهها ملی اســت که در بودجه مشخص هستند .بقیه پروژهها
هیچ نام و نشانی در بودجه دیده نشده است .بودجه مثل دستگاه
رمل اسطرالب است .اگر کسی در رابطه با بودجه کار نکرده باشد،
نمیتواند حرف بزند.
ما با کاهش بودجه عمرانی در الیحه بودجه ســال آینده
مواجه بودیم .تبصره  19الیحه بودجه نیز محل سوال است که
دولت چه میخواهد کند؟

دولت اعالم کرده که  60هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی
پول گذاشتهام و در این میان ،اعالم کرده که بخش خصوصی در
این پروژهها ســرمایهگذاری کند و صندوق توسعه ملی و بانکها
نیز به بخش خصوصی تسهیالت دهد .در عین حال ،اگر الزم باشد
سرمایهگذار خارجی نیز ورود کند تا این پروژهها به سرانجام برسد.
به عبارتی ،این پروژهها یتیم هســتند و صاحب ندارند و پول هم
نیست که به اتمام برسند.

یک بخش دیگری که در بودجه سال آینده مورد توجه
بود ،حذف یارانههای نقدی است .در الیحه بودجهای که دولت
تقدیم مجلس کــرده بود ،بیش از  30میلیون نفر از دریافت
یارانه باید حذف میشدند؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون
تلفیــق ،این الیحه دولت در رابطه با حــذف یارانه بگیران
تغییر کــرد .به نظر شــما مکانیزم حــذف یارانهبگیران
چه باید باشد؟

مدتها راجع به این موضوع بحث شــده و از روزی هم که آقای
روحانی در دولت یازدهم روی کار آمد ،بســیاری از کارشناسان

بیسابقهترین سال خشکسالی برای کشاورزی
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معاونوزیرکشاورزیبااشارهبهمواجهشدناستانهاباتنشآبی،گفت:امسال
درخصوصکمآبیومواجهشدنباخشکسالینسبتبه ۴۷سالگذشته،سال
بیسابقهایراپشتسرگذاشتهایم.محمدعلیطهماسبیاظهارکرد:درسال
 ۱۳۹۲میزانتولیدمحصوالتکشاورزی ۹۷میلیونتنبودکهاینرقمتاپایان
سالگذشتهبه ۱۲۰میلیونتنرسیدکهبارشد 7درصدیمواجهبودهاست.

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد

مکانیزمحذفیارانهبگیران چگونهباشد؟

با توجه به اینکه ما بانک مالیاتی قویای نداریم ،در این
بخش نیز نمیتوان از این اطالعات برای حذف یارانهبگیران
غیرنیازمند استفاده کرد.

یک راه این اســت که
خیلی ســاده بگوییم
ما فقط بــه افراد تحت
پوشــش بهزیستی و
کمیتــه امــداد یارانه
میدهیــم .معیارهای
دیگری نیز وجود دارد.
تقریبــا  24 ،23بانک
اطالعاتــی در رابطه با
اشــخاص وجود دارد
که اگر از اطالعات آنها
استفاده کنیم ،میتوان
نسبت به ســاماندهی
یارانهبگیران اقدام کرد.

ما بههرحال مالیاتپــردازان را داریم .از ســوی دیگر ،اطالعات
صاحبان ســهام نیز وجود دارد .یا اینکه در حال حاضر خودروها
به نام شخص و شهر و مکان استقرار افراد شمارهگذاری میشود.
کارت ملی افراد نیز وجود دارد که پشت آن کدپستی نوشته شده
اســت .کدپستی گویای خیلی از مسائل اســت .تعدادی از افراد
هم هستند که عضو اتاق بازرگانی هستند و کارت بازرگانی دارند
و صادرکننده و واردکننده هستند.همه این اطالعات وجود دارد؛
منتها هماهنــگ کردن اینها اهمیت دارد و امروز شــاهدیم که
هیچ سازمانی اطالعات خود را به سازمان دیگر نمیدهد.
نرخ ارز در بودجه  3هزار و  500در نظر گرفته شــده ،آیا
این رقم منطقی است؟

اقتصادی میگفتند طــرح هدفمندی یارانهها کامال غیرهدفمند
است .در ابتدا ما شاهد بودیم که در دولت یک کار غیرکارشناسی
انجام شــد و حذف یارانههای نقدی را به رأی مردم گذاشتند که
یارانههای نقدی را میخواهید یا نمیخواهید .شــاهد بودیم که
اکثر مردم گفتند که یارانهها را میخواهیم .مسئلهای که مشخص
است اینکه دولت دیگر نمیتواند یارانههای نقدی را پرداخت کند؛
با اینکه رقم ثابت است و تورم نیز ارزش آن را کم کرده است .به
همین دلیل برخی از کارشناسان معتقد بودند که به تدریج باید
پرداخت یارانهها هدفمند شود ،اما به نظر میرسد دولت روحانی
به دلیل مالحظات سیاسی یارانههای نقدی را حذف نکرد .بعد هم
به دنبال فشار مجلس ،دولت موظف شد گروههای غیرنیازمند را
مشخص کند.در دوره انتخابات دولت دوازدهم نیز آقای روحانی
عنوان کردند که میخواهیم فقر مطلق را از بین ببریم .البته این
نکته وجود دارد که در هیچکجای دنیا نمیشــود فقر را به صفر
رساند .دولت عنوان میکرد که میخواهیم قیمت حاملهای انرژی
را گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و سپس اقشاری را که
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند ،شناسایی کرده و
برای آنها برحســب تعداد اعضای خانواده سرانه تعیین کند .اما
بعد از ناآرامیهای اخیر ،قیمت انرژی دیگر افزایش پیدا نمیکند.
اما اینکه بتوان گروههای برخــوردار را از گروههای غیربرخوردار

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

تفکیک کرد ،تا حد زیادی میتواند عملی باشد .یک راه این است
که خیلی ساده بگوییم ما فقط به افراد تحت پوشش بهزیستی و
کمیته امداد یارانه میدهیم .معیارهــای دیگری نیز وجود دارد.
تقریبا  24 ،23بانک اطالعاتی در رابطه با اشخاص وجود دارد که
اگر از اطالعات آنها اســتفاده کنیم ،میتوان نسبت به ساماندهی
یارانهبگیران اقدام کرد.
در میان خبرها گفته میشد که یکی از راههای شناسایی
افراد ،میتواند کنترل حســابهای بانکی باشد .در جریان
بررسی بودجه در مجلس نیز دیدیم که برای حذف برخی از
یارانهبگیرها ،اجازه کنترل حسابهای بانکی افراد نیز صادر
شده است.

بانکها میگوینــد بیش از  90درصد ســپردهها برای  2درصد
سپردهگذاران اســت .بنابراین با کنترل حسابهای بانکی نوعی
نااطمینانی به وجود میآید ،چون فرار مالیاتی در ایران زیاد است.
به نظر میآید در کشــوری که مالیات بــر مجموع درآمد وجود
ندارد و فعالیتهای زیرزمینی زیادی صورت میگیرد ،از حساب و
کتاب مردم خیلی دقیق نمیشود سر در آورد .ممکن است شما
 10میلیون نفر اول را به سادگی حذف کنید ،ولی در  10میلیون
دوم یا سوم کار سخت میشود.

نوبتدوم

اداره كل راه وشهرســازي يزد در نظر دارد يك قطعه زمين واقع درميبد  ،جاده راه آهن جنب مســكن مهر به
مســاحت1472مترمربع باكاربري فرهنگي و يك قطعه زمين واقع دريزد اراضي230هكتاري صفاييه به مساحت
2167/1مترمربع باكاربري درماني را دراجراي ماده100قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت؛  5واحد نيمه ساز
تجاري هريك به مســاحت55مترمربع و سه قطعه زمين هريك به مســاحت40مترمربع باكاربري تجاري واقع درمهريزرا به قیمت کارشناسی روز ؛
يك قطعه زمين واقع درابركوه به مســاحت9191/85مترمربع باكاربري واحدتوليد ادوات كشاورزي و دوقطعه زمين واقع دربلوارفقيه خراساني قبل
ازكارخانه كادماشين باكاربري گارگاهي را به صورت اجاره3ساله به شرح جدول ذيل ازطريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت
بعمل ميآيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهي به مديريت امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان
آيت اهلل كاشــاني ،خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان شماره دو راه و شهرســازي مراجعه نمايند .مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست
ســاختمان شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابالغ به برندگان ده روز از
تاريخ تحويل پيشنهادها مي باشد.

قطعه

پالك

مساحت
(مترمربع)

كاربري

قيمت ونحوه پرداخت

73

تحت پالك11990/760/1167اصلي
بخش23يزد(ميبد)

1472

فرهنگي

دراجراي ماده 100قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت
25درصدنقدواقساط5ساله به ازاء هرمترمربع 700.000ريال باآماده سازي

L10

ازباقيمانده13411بخش5يزد

2167/1

درماني

دراجراي ماده 100قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت
25درصدنقدواقساط 3ساله به ازاء هرمترمربع 9.500.000ريال باآماده سازي

99/1

ازقسمتي
ازپالك11050/3053/3457اصلي
بخش34يزد(مهريز)

68/3

واحدتجاري
(نيمه ساز)

به صورت 35درصدنقدمابقي اقساط 3ساله به ازاءهرمترمربع15.000.000
باآماده سازي.

99/2

ازقسمتي
ازپالك11050/3053/3457اصلي
بخش34يزد(مهريز)

46/24

واحدتجاري
(نيمه ساز)

به صورت 35درصدنقدمابقي اقساط 3ساله به ازاءهرمترمربع14.700.000
باآماده سازي

99/3

ازقسمتي
ازپالك11050/3053/3457اصلي
بخش34يزد(مهريز)

57/73

واحدتجاري
(نيمه ساز)

به صورت 35درصدنقدمابقي اقساط 3ساله به ازاءهرمترمربع14.500.000
باآماده سازي.

216/1

قسمتي
ازپالك11050/3687/3890اصلي
بخش34يزد(مهريز)

55

واحدتجاري
(نيمه ساز)

به صورت 35درصدنقدمابقي اقساط 3ساله به ازاءهرمترمربع13.000.000
باآماده سازي

216/2

قسمتي
ازپالك11050/3687/3890اصلي
بخش34يزد(مهريز)

55

واحدتجاري
(نيمه ساز)

به صورت 35درصدنقدمابقي اقساط 3ساله به ازاءهرمترمربع13.000.000
باآماده سازي

4

تحت قسمتي ازپالك14203اصلي
بخش8يزد

411/6

كارگاهي

به صورت اجاره سه ساله بااجاره بهاي سال اول 24.000.000ريال كه اجاره جهت
سالهاي بعدتا 3سال هرسال %20نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت

6

تحت قسمتي ازپالك14203اصلي
بخش8يزد

345/83

كارگاهي

به صورت اجاره سه ساله بااجاره بهاي سال اول 18.000.000ريال كه اجاره جهت
سالهاي بعدتا 3سال هرسال %20نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت

296

5727/144اصلي
بخش35يزد(مهريز)

40

زمین
تجاري

به صورت قيمت كارشناسي به ازاءهرمترمربع 2.800.000بدون آماده سازي

297

5727/144اصلي
بخش35يزد(مهريز)

40

زمین
تجاري

به صورت قيمت كارشناسي به ازاءهرمترمربع 3.000.000بدون آماده سازي

298

5727/144اصلي
بخش35يزد(مهريز)

40

زمین
تجاري

به صورت قيمت كارشناسي به ازاءهرمترمربع 3.300.000بدون آماده سازي

-

59فرعي مجزی شده از
 49فرعی12051اصلي
بخش45يزد(ابركوه)

9191/85

واحدتوليد
ادواتكشاورزي

به صورت اجاره سه ساله بااجاره بهاي سال اول 60.000.000ريال كه اجاره جهت
سالهاي بعدتا 3سال هرسال %20نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت

خیر ،با توجه به اینکه نرخ ارز حدود  4هزار و  600است ،به طور
طبیعی قیمتی که مدنظر است ،معقول نیست .از سوی دیگر ،به
نظر نمیآید یکسانسازی نرخ ارز در سال آینده رخ دهد بنابراین
بخشی از کســری بودجه را دولت از محل افزایش نرخ ارز تامین
خواهد کرد.
تاکنون دولت عنوان میکرد که برای یکسانسازی نرخ
ارز باید منابع ارزی کافی وجود داشــته باشد .در این شرایط
تصور میکنید امکان یکسانسازی نرخ ارز وجود دارد؟

یکسانسازی نرخ ارز به این معناست که شما نرخی را اعالم کنید
که بازار در آن نرخ به تعادل برســد .در مواقع لزوم نیز مداخلهای
صــورت میگیرد .به این معنا که با توجه به نقدینگی فراوانی که
به اقتصاد تزریق شــده و کاهش نرخ سود بانکی ،این خطر وجود
دارد که اگر ســرعت گردش پول افزایش پیدا کند ،چون در بازار
داراییهــای دیگر رکود وجود دارد ،هجوم برای خرید ارز افزایش
پیــدا کند .دولت یا باید از نرخ ارزی که اعالم کرده ،دفاع کند که
ذخایر کافی ندارد در بازار بریزد یا اینکه به افزایش قیمت ارز تن
بدهــد که آن زمان انتظارات تورمیباال میرود و از آن طرف ،نرخ
تورم افزایش مییابد و این موضوع نارضایتی مردم را ایجاد میکند.
این در حالی اســت که اتاقهای بازرگانی تمایل دارند نرخ ارز باال
برود ،چون صادرات افزایش مییابد .اما بعد دیگر این است که رفاه
مردم و دستمزدهای واقعی پایین میآید.

توضیح دیوان عدالت اداری
در مورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

مدیرکل حوزه ریاســت دیوان عدالت اداری با
بیان توضیحاتی در رابطه با خبر منتشــر شده
مبنی بــر ابطال مصوبه هیئت دولت توســط
دیــوان عدالت اداری و کاهــش تعرفه واردات
خودرو گفــت :این خبر صرفا دســتور موقت
بوده و دیــوان تصمیم نهایــی را در مورد آن
اتخاذ نکرده است.محسن قایمینسب ،مدیرکل
حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتوگو
با ایســنا ،در خصوص خبر منتشر شده مبنی
بر ابطــال مصوبه هیئت دولت توســط دیوان
عدالت اداری و کاهش تعرفــه واردات خودرو
اظهــار کرد :دســتور موقت همانطــور که از
نامش مشخص اســت به معنی دستور موقت
اســت و این بــه منزله تصمیــم نهایی دیوان
نیســت.وی افزود :موضوع رسیدگی به مصوبه
هیئت وزیران بر اســاس ماده  84قانون آیین
دادرســی دیوان عدالــت اداری در صالحیت
هیئت عمومیدیوان است .هیئت عمومیهنوز
در مــورد ایــن موضــوع تصمیمینگرفته اما
چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این
مصوبه تقاضای دســتور موقت توقف هم کرده
اســت؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان
عدالت اداری ارجاع شــده و قاضی محترم آن
شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت
به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای
توقــف تا تصمیم نهایی اســت.مدیرکل حوزه
ریاســت دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد:
تصمیم نهایی به عهــده هیئت عمومیدیوان

عدالــت اداری اســت که آن هم تشــریفات
خاص خــود را دارد.همچنیــن رئیس انجمن
واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان
عدالــت اداری مبنی بر توقــف افزایش تعرفه
واردات خودرو برای دولت الزماالجراست ،اظهار
کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی
بایــد به طور میانگین  ۱۵تا  ۲۵درصد کاهش
یابد ضمن آنکــه کاهش قیمت خودروهای با
ارزش بیــش از  ۴۰هزار دالر بــا توجه به آزاد
شدن واردات آن تا  ۵۰درصد خواهد بود.فرهاد
احتشامزاد اظهار کرد :حکم اولیه دیوان عدالت
اداری دولــت را مکلف کرده که اجرای مصوبه
اخیر خود مبنی بر افزایش و محدودیت افزایش
تعرفه و محدودیــت واردات خودرو را متوقف
کند.وی با بیــان اینکه این مصوبه برای دولت
الزماالجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای
آن آغاز شــود ،خاطرنشان کرد :به این ترتیب
تعرفــه واردات خودرو به تعرفههای پیشــین
بازگشــته و واردات خودروهای با ارزش دالری
بیش از  ۴۰هزار دالر نیز آزاد شد.وی ادامه داد:
بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری محدودیت
ممنوعیــت واردات خودروهای با ارزش دالری
بیــش از  ۴۰هــزار دالر نیز لغو شــد .به این
ترتیب با لغو ممنوعیــت واردات این خودروها
شاهد کاهش تا  ۵۰درصدی نرخ این خودروها
در بــازار خواهیم بود .زیرا در یــک ماه اخیر
به دنبال ممنوعیت واردات قیمت این خودروها
تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود.

موز کم شده است

افزایش قیمت برخی میوهها در بازار

بررسیهاازبازارمیوهوترهبارنشانمیدهدکهشیب
قیمتها نسبت به ماه گذشته و با نزدیک شدن
به ماه پایانی سال با روند افزایشی روبهرو شده
اســت و اقالمیمثل موز ،پرتقــال ،لیموترش،
خیار ،آناناس و انگور در بازار گران شــدهاند.به
گزارش ایســنا ،بازار میوه این روزها با تغییراتی
در قیمــت برخی اقالم مختلف همراه شــده و
قیمتها به طور نسبی افزایش پیدا کرده است.
شاید مهمترین میوهای که در این روزها افزایش
قیمت پیدا کرده اســت ،موز باشد .مشاهدات
از مغازههای ســطح شهر نشان میدهد که هر
کیلوگرم موز بیش از  ۸۰۰۰تومان در بازار قیمت
دارد .موز میوهای است که معموال با ثبات قیمت
همراه بود و کمتر نوسان قیمتی داشت اما اکنون
به دلیل آنچه کمبود عرضه این محصول در بازار
عنوان میشــود ،قیمت آن افزایش یافته است.
البته رئیس اتحادیه بار فروشان ،افزایش نرخ دالر
را نیز در باال رفتن قیمت این میوه وارداتی موثر
میداند.بــه غیر از موز ،قیمت برخی اقالم دیگر
در بازار میوهاز جمله خیار بوتهای ،آناناس ،انگور

و پرتقال هم افزایش یافته و پرتقال شــمال به
طور متوسط به کیلویی  ۷۰۰۰تومان رسیده که
نســبت به ماه قبل حدود  ۱۰۰۰تومان افزایش
قیمت پیدا کرده است .البته قیمت برخی اقالم
از جمله ســیب زرد و قرمز ثبات داشت ه است.با
نزدیک شدن به ماه پایانی سال معموال تقاضای
میوه در بازار مصرف باال میرود و زمینه هم برای
افزایش قیمت فراهم میشود لذا ضرورت نظارت
بر بازار در این مقطع از سال دو چندان میشود.
به گفته برخی فروشندگان ،نارنگی ،سیب قرمز
و خیــار از جمله پرتقاضاتریــن میوهها در بازار
هســتند و آناناس و نارگیــل کمترین تقاضا را
دارند.بــه طور کلی وضعیت عرضه میوه در بازار
مناسب است و شاید به غیر از موز کمبودی به
لحاظ عرضه در ســایر اقالم وجود ندارد .البته
کیفیت گوجهفرنگی در یکی  -دو ماه گذشــته
چندان مطلــوب نبوده که در عرضههای جدید
کیفیت بهتری پیدا کرده است .همچنین باید
گفت هندوانه هم تقریبا به قیمت ســابق خود
برگشته است.

یادداشت

 ۳زیان تعیین سقف
برایپاداشبازنشستگی

مهدی خاکیفیروز

روزنامه نگار

یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه ،1397
محدودیت سقف پاداش بازنشستگی برای کارکنان
دولت است که به دالیل مختلف حقوقی ،اقتصادی
و اجتماعی ،این مصوبه مناسب نیست.
 -۱ایراد عطف به ماسبق شدن .هرچند این مصوبه
ناظر به پرداختهایی است که در آینده صورت خواهد
گرفت ،ولی در واقع جزو حقوقی اســت که در طول
خدمت کاری ،برای کارکنان دولت به وجود آمده است.
تاکنون هزاران نفر از کارکنان اداری در قالب بازخریدی
اختیاری یا اجباری ،سهمیاز پاداش بازنشستگی خود
را متناسب با سالهای خدمت ،به صورت زودهنگام
دریافت کرده و در مواردی نیز این پاداش را با ضرایب
تشویقی دریافت کردهاند .این مسئله نشان میدهد که
پاداش بازنشستگی حقی است که در پایان هر سال
کاری به کارکنان تعلق میگیرد و اگر برای کارکنان
دایمی،هنگامبازنشستگیپرداختمیشود،بهمعنای
فقدان این حق پیش از آن نیســت بلکه سازمانها و
شرکتهای دولتی صرفا در نقش صندوقدار ،این حق
را نگهداری و با جبران اثر کاهنده تورم ،آن را هنگام
بازنشستگی تقدیم میکند .همچنان که شرکتهای
خصوصی نیز مطابق مقررات ،سنوات کاری را هنگام
اخراج ،اســتعفا یا بازنشستگی کارکنان خود جبران
میکنند .تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی ،به
معنای دستاندازی در حقی است که پیش از این به
کارکنان تعلق گرفته است.
 -۲سرمایه اجتماعی دولت به معنای عام آن ،اکنون
در وضعیت مناســبی قرار ندارد .این مسئله دالیل
مختلفی دارد که بررســی آن بــه فرصتی مفصل
احتیاج دارد .ولی به طور مختصر میتوان برای اثبات
این نظریه ،به مســائلی همچون عدم انصراف بخش
گسترده جامعه از دریافت یارانههای نقدی اشاره کرد.
ایجاد نوسانهای بزرگ در نظام پرداخت دستمزد و
پرداختهای مرتبط با آن ،به شکاف اجتماعی دولت-
ملت میافزاید .بــه ویژه آنکه این نوع محدودیتها،
همگانی نیست و این احساس را در قربانیان خود به
وجود میآورد که قرار است صرفهجویی در هزینهها،
منافع متعارف آنها را نشانهگیری کند.
در شــرایطی که دولت باید برای بازســازی عوارض
دوره تحریم و نوسازی صنایع مادر بهویژه حوزه انرژی
برنامهریزیکردهوازاستعدادجوانانتحصیلکردهوخالق
بهرهمندشود،دستدرازیبهپاداشبازنشستگیبرخی
کارکنان پیشتاز دولت ،چشمانداز خوبی را پیش روی
جوانان نمیگذارد .گذشــته چراغ راه آینده است و با
احترام به حقوق کارکنان قدیم دولت میتوانیم برای
جذبنخبگانجدیدبهموفقیتدستپیداکنیم.
 -۳عمدهترین فشــار این نوع مصوبات ،بر کارکنان
مناطق عملیاتی صنعت نفت و احیانا بخشی از صنایع
هوایی وارد میشــود .پیش از این در سالهای  84و
 85شاهد جریانسازی سیاسی و رسانههای بزرگ و
درعین حال مخربی بودیم که به نام مقابله با مافیای
نفت ،شرایط رفاه نسبی متخصصان صنعت نفت را
نشــانه گرفت و با تاکید بر دیدگاههای کمونیستی،
خواهان یکسانسازی پرداختهای مالی به کارکنان
صنعت نفت شد .البته تجربه نشــان داد که اهداف
دیگری پشت این سر و صداها نهفته بود.
کار در مناطق عملیاتی صنعت نفت مانند سکوهای
نفت و گاز ،حفاری در دریا و خشــکی ،اســکلههای
بارگیری مواد سوختی ،نفتکشها ،پاالیشگاهها و نظایر
آن ،به شدت دشوار است .با این حال ،مقررات مشاغل
سخت و زیانآور نظیر بازنشستگی با  20سال سابقه
کاری بر این محیطها حاکم نیست و بر اساس مقررات
داخلی صنعت نفت ،برخی افراد نزدیک به  40سال
کار میکنند تا بازنشسته شوند .همچنین ریسکهای
کاری باال ،دوری از خانواده و شرایط آب و هوایی سخت،
کار تا  12ساعت در روز را هم باید در تحلیل شرایط
کاری متخصصان صنعت نفت دید .منطقی نیست که
مجموعه این عوامل را نبینیم و صرف حقوق و مزایای
شغلی آنها را با دیگر کارکنان دولتی مقایسه کنیم .آن
هم در شرایطی که متوسط دستمزد کارکنان صنایع
نفت و گاز ایران یک چهارم دستمزدهای منطقهای
و  10درصد دســتمزدهای بینالمللی است .پاداش
بازنشستگی برای این افراد ،پاداش نیست بلکه جبران
عمر و سالمتی است که صرف رفاه دیگر هموطنان
خود میکنند و منطقی نیســت که یک عمر تالش
آنها را با یک مصوبه احساسی و غیرکارشناسی ،نادیده
بگیریم/.منبع:خبرآنالین

آغاز فروش اینترنتی و حضوری
بلیتهاینوروزیاتوبوس

رئیس اتحادیه شــرکتهای تعاونی مسافربری
بــا اشــاره بــه آغــاز پیشفــروش اینترنتی و
حضوری بلیت ناوگان عمومیمسافری جادهای،
گفت :امســال بــرای اولین بــار افزایش کرایه
در نــرخ بلیتهــای نوروزی اتوبــوس و ناوگان
عمومیمســافری جــادهای اعمال نمیشــود.
احمدرضا عامری در گفتوگو با فارس ،با اشــاره
به آغاز پیشفروش اینترنتی و حضوری بلیتهای
نوروزی ناوگان حمل و نقــل عمومیجادهای و
اتوبوس اظهار داشــت :پیشفــروش بلیتهای
نوروزی اتوبوس از طریق دفاتر ســطح شــهر،
دفاتر شرکتها در پایانههای مسافربری و پایگاه
اینترنتی شرکتهای مسافربری انجام میشود.

