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بودجه  98در مراحل پایانی تدوین

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ضمن تشــریح آخرین
چکــش کاریهــای مجلــس بــر الحاقیــه اصــاح ســاختار
اخبار
بودجهریزی سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰اظهار کرد :با توجه به شرایط
حاکم بر اقتصاد ایران و دستور رهبرمعظم انقالب ملزم به نگاهی بلند مدت و ۲
ساله به نحوه بودجهریزی هستیم.
محمدباقر نوبخت در گفت و گو با باشــگاه خبرنــگاران جوان ادامه داد :این
نگاه  ۲ســاله مــا را مجاب میکند تا قســمتی از مدیریت منابع موجود کشــور را
بــر اســاس فشــارهای ناجوانمردانــه تحریمها پایهریــزی کرده و از این فشــارها
برای کشــور فرصت شــکوفایی فراهم آوریم ،در واقع هدفمان همان شــعاری
که در ابتدای تقدیم الحاقیه اصالح ســاختار بودجه به شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی داشتیم یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور خواهد
بــود .نوبخت تأکید کــرد :این الحاقیه بنا به درخواســت رهبــر معظم انقالب و
تأکید ریاســت جمهــوری در اواخر اردیبهشــت و ابتدای خرداد امســال ،تقدیم
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد و در آنجا نیز تصویب شد .البته
تأکید میکنیم که این اصالحیه مربوط به سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰بوده است.رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشــور بیان کرد :کلیات این الحاقیه بســیار مفصل بود
به همین جهت در  ۴فصل و  ۹بســته گنجانیده شــد تا مجلس شــورای اسالمی
بتواند آن را بررســی کند .مقرر اســت در نیمه آذر بودجه سال  ۹۹با نگاه  ۲ساله
به مجلس تقدیم شود.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ساختار بودجه  ۹۸طبق مصوب سال
گذشته مجلس شورای اسالمی اجرایی میشود ،بیان کرد :با توجه به اینکه بررسی
حجم گســترده اصالح ســاختار بودجه در مجلس زمان بر است ما نیز بررسیها
و ســنجشهای خود را بــرای بودجهریزی متوقف نکردهایم و بر اســاس الحاقیه
اصالح ســاختار بودجه ،بودجه ســال آینده را تدوین میکنیم چــرا که تا حدودی
میدانیم مجلس شــورای اسالمی با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای
عالی اقتصادی سران سه قوه موافق است.
او افــزود :احیانــاً اگر در بندهایی تغییراتی هم صورت بگیرد در زمان بررســی
بودجه ســال آینده این اصالحات و چکش کاریها بر بودجه ســال  ۹۹نیز اعمال
خواهد شد و هیچ جای نگرانی نیست .هدف ما این بود که بودجه در زمان و موعد
مقرر یعنی همان نیمه آذر به مجلس شورای اسالمی برود.

ساخت  ۲۵هزار مسکن در «بافت» آغاز میشود

ســید محمــد پژمان معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه احداث ۲۵
هزار واحد مســکونی در قالب طــرح اقدام ملی بزودی آغاز میشــود گفت:
برنامــه تکمیل  ۷۵۰پروژه نیمهتمام همچون ورزشــگاه ،مدرســه و مســجد
برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت را در دستور کار قرار دادهایم.
وی اظهــار کرد :در نظــر داریم  ۷۵۰پروژه در بخــش خدمات زیربنایی
و روبنایــی کــه از قبل شــروع شــده و بــه طور متوســط دارای پیشــرفت ۷۰
درصدی اســت را تا پایان ســال به اتمام برسانیم .ما با توجه به تنگناهای
بودجه کشــور ترجیح دادیم به جای اینکه پروژههای جدید را شروع کنیم
ابتــدا پروژههــای نیمه تمــام را به اتمام برســانیم .وی افزود :با مســئوالن
ســازمان برنامــه و بودجــه صحبــت کردهایم تــا  ۳۰درصــد باقیمانده از
ایــن پروژههــا را از طریق منابــع در اختیار تکمیل کنیــم .ردیفها مقداری
کم داشــت و قرار شــد جابهجایــی اتفاق بیفتد کــه کار را انجام دهیم .این
پروژههــا مــوارد متعددی شــامل مدرســه ،ورزشــگاه ،درمانگاه و مســجد
است/.ایسنا

عوارض  ۲۰تا  ۲۵درصدی برای صدورموادمعدنی خام

جعفــر ســرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزیر صمت گفت :از
اول مهرماه امســال ،صادرات مواد معدنی خام مشــمول عوارض  ۲۰تا ۲۵
درصدی میشود .وی ،اظهار داشت :این دستور با تصویب کارگروه موضوع
بند  ۱دســتورالعمل مدیریت صادرات و در راســتای حمایت از تولید داخل
صادر شــده اســت .وی تصریح کرد :صادرات کنســانتره و گندله سنگ آهن
نیز مشــمول عوارض  ۲۵درصــدی خواهد بود .به گفتــه وی این تصمیم به
منظــور جلوگیری از خام فروشــی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر
اجرایی میشود /.وزارت صنعت ،معدن و تجارت

عزاداری یا تبلیغات سیاسی

آنچــه در ایــن حمــات عجیــب بــود محتــوای حمــات و
ادامه از
لحن آن بود .حمله بســیار تند یکــی از روحانیون دلواپس
صفحه اول
بــه موضوع تــن نــدادن نماینــدگان مجلس به شــفافیت
آرای نماینــدگان بوده اســت .مــا نمیخواهیم که وارد درســتی یا نادرســتی
ایــن تصمیــم نمایندگان شــویم که پیشــتر نظرمــان را گفتهایم ،ولــی این را
میدانیم که این تصمیم جدیدی نیســت ،چهل ســال اســت که مجلس بر
همیــن اســاس رفتار میکرده اســت ،چرا دربــاره مجالس قبلــی چنین نقد
تندی را روا نداشتهاند؟ به عالوه اگر این آقای منتقد خیلی طرفدار شفافیت
اســت ،چرا مقاومت برخی نهادهــا را در برابر قانون مصوب همین مجلس
درباره انتشــار لیســت حقوقی آنــان نقد نمیکند؟ چرا به مجمع تشــخیص
که مانع انتشــار لیست ثروت مسئوالن شد نمیپردازند؟ چرا خواهان علنی
شــدن دادگاهها و مذاکرات شورای نگهبان نمیشــود؟ دولت تاکنون بارها و
بارهــا اعالم کرده کــه قانون شــفافیت دریافتهای عمومــی را اجرا میکند
ولی برخی از قوا و نهادهای خاص از تن دادن به آن استنکاف میکنند! چرا
ســخنران انقالبی و عاشورایی ،هیچ اشارهای به نقض قانون از سوی این قوا
و نهادها نمیکند؟
مشکل دوم این اعتراض مهمتر است که نقد خود را با لحن بسیار توهینآمیز
و تند علیه دو قوه کشــور میگوید ،که اگر یک مورد از این ســخنان علیه غیر از
این دو قوه گفته شــود ،بســرعت با گوینده برخورد می شــود  .چگونه است که
ایــن ســخنران تا ایــن حد با لحن تند و خــارج از نزاکت و بــه تعبیری مصداق
مواد قانون مجازات اســت ،علیه قوه مجریه و مجلس ســخن بگوید؟ مســأله
اصل انتقاد نیســت که بسیاری از افراد از این قوا و سایرین انتقاد میکنند ولی
هیچکــس نه به لحاظ حقوقی و نه به لحــاظ اخالقی خود را مجاز میداند که
چنین کلماتی را علیه دیگران به کار ببرد.
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«ایران» در گفتوگو با صاحبنظران دالیل اختالف شاخص بهای مصرفکننده در ایران و منطقه را بررسی میکند

راز نرخ تورم پایین

همــواره نرخ تورم یکــی از متغیرها و شــاخصهای اصلی اقتصاد
سیاوش رضایی محسوبمیشود.بهاعتقادبسیاریازاقتصاددانانمهارنرختورم
خبرنگار بررکــوداولویــتدارد،چراکهمهــارتورمباعثمیشــودتاادامه
یاآغازفعالیتهایاقتصادیمهیاترشــود.زمانیکهاقتصاددرگیرنرختورمباالســتآینده
نیزقابلپیشبینینیستوبههمیندلیلریســکفعالیتهایاقتصادیافزایشمییابد.
درهمینراســتا،پسازتجربهنرختورمباالدردولتدهــم،دولتیازدهمازابتدایفعالیت

معمای رشد پایین و تورم اندک

اقتصاد هر کشــور با دو مسأله اساسی
1
و کلیــدی مواجــه اســت کــه شــامل
یادداشت
رشــد اقتصادی و پایــداری اقتصادی
میشــود .در مســأله اول یعنی رشــد
اقتصادی باید به این پرســش پاســخ
داد که چگونه میتوان کیک اقتصاد را
برایبهرهمندیبیشترمردمبزرگتر
شهرام معینی
کارشناساقتصادی کــرد کــه راهکارهایــی ماننــد افزایش
انباشــت ســرمایه ،جــذب ســرمایه
(درمجموع روشهای افزایش ســرمایه) و رشــد تکنولوژی
دارد .درخصوص پایداری اقتصادی نیز مهمترین موضوع
ایــن اســت که اقتصــاد هر توانی که بــرای رشــد دارد باید در
یک فرآیند مالیم و بدون نوسان و تالطم ممکن شود .یکی
از مؤلفههــای مهــم پایداری اقتصــادی نرخ تورم اســت که
بهصورت مستقیم به سیاستهای پولی هر کشوری ارتباط
دارد .براین اساس حتی برخی از کشورهای همسایه ایران که
خیلی فقیر هستند و رشد اقتصادی پایینی دارند ،نرخ تورم
باالییندارند.
برای پاســخ به این ســؤال که چرا این دســته از کشورها تورم
پایینــی دارند باید به بررســی نکته کلیــدی یعنی وضعیت
رشــد متغیرهای پولی رفت که مهمترین این متغیرها نیز
پایه پولی است .درواقع در بلندمدت نرخ تورم تفاضل رشد
پول و رشد اقتصادی هر کشوری است .این درحالی است که
در تمام دنیا نرخ رشد اقتصادی خیلی باال نیست و حداکثر
زیــر  10درصد اســت .حال اگر کشــوری نرخ رشــد اقتصادی
2درصدی و تورم  2درصدی دارد تفاضل رشــد پول نباید از
 4درصد بیشــتر شود ،چرا که باعث رشد نرخ تورم میشود.
بدین ترتیب اگر کشــوری این متغیرهای پولی را کنترل کند
در نتیجه تورم باالیی هم نخواهد داشــت .اما چرا زمانی که
همه مسئوالن این موضوع و رابطه میان متغیرهای پولی با

خودمهارنرختورمرااولویتاصلیخوداعالمکرد،اولویتیکهتامردادماهسال 1397نتایج
موفقیتآمیزیبههمراهداشتوباعثشدتاپساز 25سالتورمتکرقمیشود.اماخروج
امریکاازبرجاموتالطمدربــازارارزدوبارهتورمرادورقمیکرد.اماهماندورهایکهتورمایران
تک رقمی بود هم در قیاس با برخی از کشــورهای منطقه که در وضعیت نابســامانی از لحاظ
امنیتیواقتصادیبهسرمیبرند،باالتربود.گزارشنهادهایبینالمللینشانمیدهدکهنرخ
تورمدرکشورهمسایهعراقبه 3دهمدرصدرسیدهوافغانستاننیزدرحدود 2دهمدرصدقرار

نرختورمرامیدانندقادربهکنترلتورمنیستیم؟مسأله این
اســت که در ایران چندین دهه است که نرخ رشد اقتصادی
پایینــی داریم و دراین زمینه از بســیاری از همســایگان خود
عقب ماندهایم .درهمین راستا ،مردم وضعیت اقتصادی
خــود را با کشــورهای همســایه قیاس میکننــد و این باعث
ایجادتوقعاتیدرجامعهشدهاستکهپاسخبهآنهاتبعاتی
به همراه دارد.
از ســوی دیگــر نمایندگان مجلس نیز تحت تأثیر خواســته
مــردم حوزههــای انتخابیه خود خواســتار تخصیص اعتبار
برای اجــرای پروژههای جدید در مناطق مختلف هســتند.
اقدامــی کــه اجرای آنها باعث فشــار مالی زیــادی به دولت
خواهد شــد و دولت را به ســمت اســتفاده از منابع پرقدرت
بانک مرکــزی هدایت میکند که نتیجه آن رشــد نرخ تورم
است.
ایندرحالیاستکهمسئوالنکشورزیرفشاراینانتظاراتاز
سویمردم،شاغالن،نمایندگانمجلسو...هستندونتیجه
نهایی این است که این فشارها خود را در بستن بودجههایی
که فراتر از درآمدهای واقعی کشور است ،نشان میدهد.
امــا در کشــورهای دیگــر بهدلیــل اینکه این شــکاف با ســایر
کشورها وجود ندارد ،چنین وضعیتی وجود ندارد .برهمین
اساس برای مثال میزان افزایش حقوقها و دستمزدها روند
بسیار کندی دارد و سالها ثابت میماند.
درکشــورما انتظــارات مــردم و شــاغالن بــرای رفــاه بیشــتر
مســئوالن را ناچار میکند تــا سیاســتهایی را اجرا کنند که
باعــث تغییر متغیرهــای پولی و درنتیجه رشــد نــرخ تورم
میشود .تنها راه برای پایان دادن به این شرایط بهبود رشد
اقتصادی اســت .درصورتی که رشــد اقتصــادی بهبود یابد
رفتــه رفتــه روی رفاه مردم نیز از طریق رشــد درآمد ســرانه
تأثیر میگذارد و باعث میشــود تا این احســاس شــکاف با
همسایگانازبینبرود.

دارد.نگاهیبهنرختورمکشورهایمنطقهنشانمیدهدکهنرختورمدراکثراینکشورهازیر3
درصدوحتیبرایکشورهاییماننداماراتمنفیشدهاست.ایندرشرایطیاستکهبراساس
تازهترینآمار،نرختورمدرمردادماهامســالبرایایرانبه 42.2درصدرسیدهاست.حالاین
پرسشمطرحمیشــودکهکشورهایمنطقهچهسیاســتهاییدرپیشگرفتهاندکهدرمهار
نرختورمخودموفقبودهاندوماچگونهمیتوانیمبهاینموفقیتدستپیداکنیم.درهمین
زمینهازسهکارشناساقتصادینظرخواهیشدهکهدرقالبیادداشتتنظیمشدهاست.

بهره از تجربه دیگران در مهار تورم

علــم اقتصــاد براســاس تجربیــات و
2
نظریاتــی کــه از ابتــدا تاکنــون داشــته
یادداشت
ســعی کــرده اســت تــا بــه بهبــود
زندگــی مردم کمــک کنــد و دراین راه
موفقیتهــای زیــادی نیــز به دســت
آورده است.
یکــی از وظایــف هــر دولــت و تیــم
جعفر خیرخواهان
کارشناساقتصادی اقتصادی بهبود محیط فضای کسب
و کار ،رفــاه و ثبــات اقتصــادی اســت.
ثبــات به ایــن معنا کــه آینده قابــل پیشبینی باشــد و روند
اقتصاد دچار تالطمها و نوسانات شدید نشود تا به اشتغال و
تولید که جزو اهداف اصلی هر اقتصادی است دست یابیم.
یکی از متغیرهای اصلی و مهم ثبــات اقتصادی ،نرخ تورم
و ثبــات قیمــت کاالهــا و خدمات اســت .اما این بــدان معنا
نیســت که با قیمتهای دستوری و سرکوب قیمتها نوعی
از ثبــات مصنوعــی ایجــاد کنیــم .ایــن درحالی اســت که در
طــول دهههای اخیر دولــت که خود تولیدکننده عمده کاال و
ارائه دهنده خدمات است به منظور ثبات قیمتها و اقتصاد
قیمتهــا را بهصــورت دســتوری پایین نگه مــیدارد که این
اقدام تبعات منفی برای اقتصاد به همراه دارد.
تاچند دهه قبل نرخ تورم باال یک معضل جهانی محسوب
میشــد و کشــورهای بســیاری بــا آن درگیــر بودنــد ،امــا بــا
اســتفاده از سیاســتهای بهینــه اقتصادی و بخصــوص در
حــوزه سیاســتهای پولــی هماکنون تعــداد کشــورهایی که
تورم دورقمی دارند بســیار محدود شده است و اکثر کشورها
توانستهاند تورم خود را مهار کنند.
هماکنــون حتی کشــورهایی مانند عــراق و افغانســتان که از
نظر امنیت و ثبات دچار مشــکالت اساسی هستند و در دوره
بازسازی به سر میبرند نیز مشکل نرخ تورم باال ندارند و این
شاخص را زیر  3درصد مهار کردهاند.

درواقع میتوان گفت نرخ تورم پایین و بدون نوســانات زیاد
یکــی از مؤلفههــای اصلــی بــرای فعالیتهای اقتصــادی و
درنتیجه بهبود رشــد اقتصادی است برهمین اساس تمام
کشورها کنترل نرخ تورم را جزو اولویتهای اصلی خود قرار
دادهانــد .اما باید بــه این نکته نیز توجه داشــت که نرخهای
تــورم باال به نفع عــدهای خاص تمام میشــود .درحالی که
مــردم عــادی و فقــرا از تورم باال آســیب میبینند رشــد این
شاخص باعث میشود تا بر ثروت ثروتمندان افزوده شود.
برای اینکه هر کشوری در مهار نرخ تورم موفق باشد نیازمند
یــک بانک مرکزی مقتدر و مســتقل اســت ،چــرا که وظیفه
اصلــی این بانک حفــظ ارزش پول ملی و ثبــات در اقتصاد
و بازارهاســت ولی این موضوع در کشــورما کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
کــه نمونــه آن را در ســایر کشــورها نمیتــوان مشــاهده کــرد
یکــی از عللی بــود که به تغییــر معنادار متغیرهــای پولی و
درنتیجه رشد نرخ تورم منجر شد .درکشورهایی مانند عراق
و افغانســتان بــا اســتفاده از تجارب جهانی و ســایر کشــورها
توانســتهاند نــرخ تورم خــود را مهــار کنند .دراین کشــورها با
وجود مشــکالت فراوان ،در هزینه نقدینگی اولویت اصلی را
به تأمین انرژی و سپس امنیت برای فعالیتهای اقتصادی
دادهاند و در اداره بانک مرکزی نیز از سیاســتهایی استفاده
کردهاند که باعث شــده اســت تا متغیرهای پولی با نوســان
همراه نشود .بنابراین در ایران نیز باید از تجارب گذشته کشور
خودمان بهره برد .برای مثال نوسانات و جهشهای نرخ ارز
کــه همواره یکی از عوامل اصلی رشــد نرخ تورم بوده اســت
بارها خطــا کردهایم .پــس از جنگ چهار دولــت دو دورهای
داشــتهایم که بررســی نرخ ارز دراین دولتها نشان میدهد
که پس از یک دوره ثبات مصنوعی با ورود متغیرهای جدید
نرخ ارز با جهش همراه شــده اســت و این درحالی اســت که
هیچگاه از تجارب گذشته استفاده نکردهایم.

پاسخی برای نیاز مسکن

 30متری های نقلی میآیند؟
سهیال یادگاری
خبرنگار

پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران
برای عرضه مسکنهای کوچک (30متر)
به مدیران شــهری شــهر تهران ارائه شده
اســت امــا عضــو کمیســیون معمــاری و
شهرســازی شــورای شــهر تهــران تأکیــد
دارد کــه «تقلیل» محل اســکان و زندگی
خانوار به هیچ وجه در دســتور کار شــورا و
شهردارینیست.
پیروز حناچی ،شهردار تهران ساخت
مسکن توسط شهرداریهای کالنشهرها
بــ ه منظور تأمین مســکن کــم درآمدها را
به دولت پیشــنهاد داد و در همین راســتا
آییــن نامهای در وزارت کشــور با همکاری
شــهرداری تهــران در دســت تدویــن
اســت .هــدف از ســاخت مســکن توســط
شهرداریها ساخت مسکنهای کوچک
متــراژ ب ه منظــور اجــارهداری و تأمین نیاز
دهکهای هدف است .بر اساس ضوابط
طرح تفصیلی شــهر تهران حداقل متراژ
واحدهایهــای مســکونی بایــد  40تــا 50
متر باشــد ،اما اکنون خان ههای  ۳۰متری،
پیشــنهاد ســازندگان مسکن شــهر تهران
برای عرضه به بازار با اجاره ارزان هستند؛
پیشنهادی که در جلسه با مدیران شهری
مطرح شده است.
ëëتغییرضوابط؟
متوســط کوچکتریــن بعــد خانــوار
در حــال حاضــر  3.3نفــر اســت .حــال

این ســؤال مطرح میشــود کــه خانههای
30متری جوابگوی نیاز این خانوار خواهد
بــود؟ زهــرا نژادبهــرام ،عضو کمیســیون
شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
توگو با «ایران» میگوید ،ســاخت
در گف 
خانههــای بــا متراژ کمتــر از  40متــر برای
ارائه خدمات به کســانی اســت که شرایط
خاص دارند و قطعــاً این متراژ جوابگوی
نیاز خانوار  3نفره نیست.
وی هدف از ساخت خانههای کوچک
را «ایجاد تنوع ساخت» در مجموعه شهر
عنــوان و تأکیــد کرد که بر اســاس ضوابط
حدنصاب مســکن مناســب برای زندگی
خانــوار واحــدی  80تــا  100متر اســت .اما
بــا توجه بــه شــرایط اقتصــادی و افزایش
قیمت مســکن نمیتوانیم انکار کنیم که
افراد یا خانوار زیادی هم متقاضی مسکن
کم متراژ هستند.
ëëسبکساختتغییرنمیکند
نژاد بهرام تأکید کرد که شــورای شــهر
و شهرداری ب ه دنبال تقلیل محل اسکان
خانوارهــای شــهر تهــران نیســت و قصد
نداریم سکونت در مسکن کوچک را رویه
و ســبک زندگــی قــرار دهیم و شــهرداری
بهدنبــال آن تغییــر ســبک ســاخت و
ســاز نیســت .اما بــا توجه به اینکــه نیاز به
خانههای کوچک مقیاس در شهر تهران
وجــود دارد ســاخت ایــن نوع مســکن در
دستور کار قرار دارد .در واقع ما در ساخت
و ســاز بهدنبال تنوع ســاخت و تنوع متراژ
هســتیم اما بهدنبال اعمال کاهش متراژ

ëëزهــر ا نژادبهــرام ،عضو کمیســیون شهرســازی و معماری
نیم نگاه شــورای شهر تهران  :ساخت خانههای با متراژ کمتر از  40متر
برای ارائه خدمات به کسانی است که شرایط خاص دارند
ëëشــورای شهر و شهرداری ب ه دنبال تقلیل محل اسکان خانوارهای شهر
تهران نیســت و قصد نداریم سکونت در مسکن کوچک را رویه و سبک
زندگی قرار دهیم
ëëفرشــید پورحاجــت ،دبیــر اتحادیــه انبوه ســازان مســکن :بــر خالف
تصور عمومی ،واحد  30متری بر اســاس استانداردهای ساخت تمامی
امکانات یک واحد مسکونی را خواهد داشت
ëëتمــام ضوابــط و مقرراتــی کــه برای ســاخت مســکن وجــود دارد ،در
ســاخت واحدهای کوچک هم اجرا میشــود و آشــپزخانه ،سرویسها،
اتاق نشیمن و اتاق خواب جزو اجزای یک خانه  30متری خواهد بود
به هر قیمتی نیستیم.
ëëمسألهپارکینگ
امــا یکــی از معضــات مســکنهای
کــم متــراژ بویــژه در شــهر تهــران تأمین
پارکینگ این مســکنها با توجــه به متراژ
پایین آنهاســت .بر اســاس ضوابط طرح

تفصیلــی هر واحد مســکونی که ســاخته
شد باید پارکینگ داشته باشد .بهرامنژاد
با اشــاره بــه این موضوع در پاســخ به این
سؤال که واحدهای کوچک متراژ پارکینگ
خواهد داشت یا خیر ،گفت :هر واحدی با
هر متراژی حتماًباید دارای پارکینگ باشد

آگهي مناقصه

و تأمیــن پارکینــگ جزو مصوبات شــورا و
طرح تفصیلی شهر تهران است.
ëëطرحتفصیلیدربوتهنقد
پیشنهاد مطرحشده توسط سازندگان
مسکن ،عرضه خانههایی با متراژ ۳۰متر
اســت و ایــن ســازندگان گفتهانــد کــه اگر
شــهرداری ،حداقل متراژ ساختوساز در
طــرح تفصیلی تهــران را از  ۵۰به  ۳۰متر
مربع کاهــش دهد ،خانههایــی با قیمت
پایین برای عرضــه در بازار اجاره خواهند
ساخت .با توجه به این درخواست و اینکه
شــهرداری تهران نیز با ساخت واحدهای
کوچــک موافق اســت ،این ســؤال مطرح
میشود که آیا ضابط طرح تفصیلی شهر
تهران تغییر خواهد کرد؟
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال،
گفت :آسیب شناسی طرح تفصیلی شهر
تهران توســط یکی از دانشگاههای تهران
در حال بررســی اســت که نتایج اولیه این
آسیب شناســی به شــورا ارائه شده است.
به گفت ه نژادبهرام احتمال تغییر ضوابط
طــرح تفصیلــی بــه نتایــج ایــن آســیب
شناسی و تصمیم گیریهای بعدی منوط
خواهد بود.
ëëخانهایباتمامامکانات
هرچنــد فعــاالن و تحلیلگــران
حوزههای مختلــف اجتماعی با توجه به
بعد خانــوار و فرهنگ خانواده ،با کوچک
شدن واحدهای مسکونی مخالف هستند
اما ســازندگان میگویند مســکنهای 30

متــری بــرای زندگی  2نفر متراژ مناســبی
است.
فرشــید پورحاجــت ،دبیــر اتحادیــه
توگو با «ایران»
انبوه سازان مسکن در گف 
گفــت :بــر خــاف تصــور عمومــی ،واحد
30متری بر اساس استانداردهای ساخت
تمامــی امکانات یــک واحد مســکونی را
خواهد داشــت .به گفته پورحاجت ،تمام
ضوابط و مقرراتی که برای ساخت مسکن
وجود دارد ،در ســاخت واحدهای کوچک
هم اجرا میشود و آشپزخانه ،سرویسها،
اتاق نشیمن و اتاق خواب جزو اجزای یک
خانه  30متری خواهد بود.
امــا پورحاجــت در خصــوص تأمیــن
پارکینــگ ایــن واحدها نظــری مخالف با
عضور کمیســیون معماری و شهرســازی
شــورای شــهر تهران ارائه کرد .پورحاجت
گفت :بر اساس پیشنهاد سازندگان و نظر
متولیانبخشمسکنپارکینگواحدهای
کوچک بهصــورت پارکینگهای عمومی
واقــع در محــات و مناطــق خواهــد بود.
دبیر اتحادیه انبوه ســازان مســکن گفت:
ســاخت خانههای کوچک به منظور ارائه
بــه بــازار اجــارهداری در زمان وزیر ســابق
راه و شهرســازی مطرح شــد و توافقهای
اولیه ساخت این نوع واحدها به آن زمان
برمیگــردد .به گفتــه پورحاجــت اگر این
واحدها بدون پارکینگ ساخته شود هزینه
صدور پروانه ساختمانی برای آن کاهش
خواهد یافت ،بنابراین سازندگان مسکن
از ساخت این واحدها استقبال میکنند.
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ت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحلهاي را به شرح جدول ذيل برگزار نمايد:
شرك 
موضوع

خريد اقالم كامپيوتري كنترلي قطارهاي خط پنج

مبلغ سپرده(ريال)

14،000،000،000

لــذا از اشــخاص حقوقــي واجــد شــرايط دعــوت ميگــردد بـــه منظــور دريافــت اوراق مناقصــه و كســب اطالعــات بيشــتر بــا واريــز مبلــغ 2،000،000
ريــال بابــت اســـناد و پــاكات مخصــوص مناقصــه بــه حـــساب جــــاري  700802749328بانك شــهر (شــعبه امــام خميني(ره)كــد )264در وجه شــركت
بهرهبــرداري راه آهــن شـــهري تهــران و حومــه تــا پايــان وقــت اداري روز چهارشــنبه مــورخ  1398/07/03بــه نشــاني :تهــران -خيابــان انقــاب
اســامي -تقاطــع حـــافظ -شــماره -956طبقــه پنجــم -مديريــت امــور قراردادهــا (مناقصــات و مزايــدات) مراجعــه نماينــد .تحويــل اســناد مناقصــه تا
ســاعت  16:30روزشــنبه مــورخ  1398/07/06مــي باشــد .جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت http://metro.tehran.irمراجعــه شــود.
تاكيــد ميگــردد اســناد مناقصــه فقــط بــه صــورت حضــوري و
بــا ارائــه معرفــي نامــه رســمي ،كپــي اساســنامه و آگهــي آخريــن
تغييــرات روزنامــه رســمي قابــل دريافــت اســت.

اين آگهي در روزنامههاي كثير االنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شركت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه

