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وام اجاره ۷۰ میلیون تومان شد
ایسنا- وزیــر راه و 
شهرســازی از افزایش 
سقف وام ودیعه مسکن 
در تهــران از ۵۰ به ۷۰ 
میلیون تومان خبر داد؛ 
در دیگر کالنشهرها و سایر شــهرها نیز به ترتیب 
۴۰ و ۲۵ میلیــون تومان خواهد بــود. به گزارش 
ایســنا، ســتاد ملی کرونا مبلغ وام ودیعه مسکن 
برای ســال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. طبق اعالم 
محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره در ســال جــاری ۷۰ میلیون 
تومان برای شــهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای 
دیگر کالنشــهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر 
شهرها در نظر گرفته شده است. متقاضیان تا پایان 
 شــهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه
 tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی 
اســت که تا کنون موفق به دریافت آن نشــده اند. 
بنابراین آنطور که اسالمی گفته به کسانی که سال 
گذشته وام را دریافت کردند تعلق نخواهد گرفت. 
با اینکه اســالمی درباره نرخ سود تسهیالت برای 
ســال جاری صحبت نکرد، احتماال با نرخ ســال 
گذشته یعنی ۱۳ درصد و روش بازپراخت همانند 

قبل خواهد بود.
    

بازار نفت نیمه دوم امسال در انتظار 
نفت ۷۵ دالری است

رویترز- وزیر نفت 
عراق انتظــار دارد که 
قیمت نفت در نیمه دوم 
ســال ۲۰۲۱ میالدی 
به ۶۸ تــا ۷۵ دالر برای 
هر بشکه برسد. احســان عبدالجبار اعالم کرد که 
اگر سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
برای حمایت از بازار به برنامه محدودیت تولید نفت 
خود ادامه دهد، قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری 
میالدی ۶۸ تا ۷۵ دالر برای هر بشکه خواهد بود. وی 
همچنین به خبرنگاران گفت: پروژه های جدیدی 
هستند که عراق و شرکت اکســون موبیل تمایل 
به اجرای آنها دارند. وزیر نفــت عراق تصریح کرد: 
انتظار داریم که اکســون موبیل به سرمایه گذاری 
در بخش هایی از عراق ادامه دهد. این شرکت تنها از 

پروژه قرنه غربی۲ خارج شده است.
    

ضریب اشغال هتل ها کمتر از 
۱۵درصد شد

ایلنا- رییس جامعه 
هتلداران ایــران اظهار 
داشت: بخشی از هتل ها 
به علت ضرر و زیانی که 
متحمل می شوند مجبور 
به تعطیلی شدند. بیشتری میزان تعطیلی های هتل 
را از زمان شیوع کرونا تا کنون در مشهد داشته ایم. 
جمشید حمزه زاده در مورد وضعیت هتل ها اظهار 
کرد: وضعیت نامطلوب هتل ها از بعد از شیوع کرونا 
همچنان تداوم دارد. به دلیل تداوم کرونا و بســته 
بودن جاده ها طبیعتا وضعیت به روال قبل اســت، 
و باید صبر کنیم تا کرونا کمی کمرنگ شــود. وی 
ادامــه داد: تا زمانی که کرونا وجــود دارد وضعیت 
همین است، اگر واکسیناسیون انجام و باعث کاهش 
استرس مردم شود، فکر می کنم که وضعیت هتل ها 
کمی بهبود یابد. وی افزود: میزان میانگین ضریب 
اشغال هتل های کشــور کمتر از ۱۵ درصد است. 
به صورت موردی در مقاطعی وضعیت بهتر شده و 
برای مثال در روزهای نوروز وضعیت در استان های 
شمالی بهتر بود و دوباره تقاضا فروکش کرده است. 
شاید یک هتل خاص تقاضا داشته باشد اما میانگین 

کشوری بسیار کم است.
    

 آخرین خبر از افزایش قیمت 
بلیت هواپیما

ایســنا- در پی 
برخــی گمانه زنی ها 
درباره احتمال افزایش 
قیمت بلیــت هواپیما، 
ن  ما ز ســا ن  و معــا
هواپیمایی کشــوری اعالم کرد فعــال برنامه ای 
برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای 
داخلی نداریم. طی روزهای اخیر برخی گمانه ها 
و شــایعات درباره احتمال افزایش قیمت بلیت 
هواپیمــا در پروازهای داخلی مطرح شــد و این 
سوال را در ذهن ایجاد کرد که آیا هزینه سفرهای 
هوایی برای مــردم افزایش پیــدا خواهد کرد؟ 
ابوالقاســم جاللی، معــاون هوانــوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری در این 
باره گفت: فعال هیــچ برنامه ای بــرای افزایش 
 قیمت بلیــت هواپیمــا در پروازهــای داخلی 

وجود ندارد.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگریان

سومین و آخرین مناظره ی هفت 
کاندیدای ســیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری نیز در فضای مبهم 
از لحاظ مشخص شدن برنامه های 

اقتصادی کاندیداها به پایان رسید.
 در حالــی که کاندیداهــا مانور 
باالیی بر مســئله فســاد اداری در 
مناظره هــای صــورت گرفته طی 
هفته های اخیر داشتند اما هیچ کدام 
راهکار مشخصی برای غلبه بر فساد 
اداری ارائه نکردند و تنها به اعالم این 
مطلب که فسادزدایی و اصالح نظام 
اداری باید در دستور کار قرار گیرد، 

بسنده کردند.
 از سوی دیگر تمامی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری با تاکید 
بر واقعی شــدن مالیات و همچنین 
حمایــت از خانوارهــای ضعیف و 
اقشار آســیب پذیر بر جهش تولید، 
مبارزه با فســاد اداری و همچنین 
کاهش نرخ تورم و بازگرداندن ارزش 
پول ملی تاکید کردنــد اما هر چند 
مواضع سیاسی پنج کاندیدا مقابل 

مواضع سیاسی دو کاندیدای حاضر 
اســت، هیچ کدام اعالم نکردند که 
برنامه هایشان برای رسیدن به این 

هدف چیست. 
پنــج کاندیدایی که بــه جریان 
اصولگرایی نزدیکی بیشتری دارند 
بخش مهمی از بحران های اقتصادی 
را متوجه عملکرد دولت می  دانستند 
و معتقد بودند نه فقط تحریم و عدم 
فروش نفــت که حتی نپیوســتن 
به کنوانســیون اف ای تــی اف هیچ 
تاثیری بــر روند حرکــت اقتصاد 

کشور ندارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه دو 
کاندیدای دیگر اتفاقا عدم پیوستن 
به اف ای تــی اف و تحریم ها را عامل 
بروز بحران در اقتصــاد ایران اعالم 
کردند و معتقد بودند عدم همکاری 
نهادهای مــوازی قــدرت با دولت 
مانع از تحقق اهداف از پیش تعیین 
شده در حوزه اقتصاد شده و به بدتر 
شــدن وضعیت اقتصادی نیز منجر 

شده است. 
وابســتگی اقتصــاد ایــران به 
سیاســت البته امری پذیرفته شده 

در حوزه اقتصاد است. محمد خوش 
چهــره، نماینده اســبق مجلس و 
همچنین اســتاد اقتصاد دانشگاه 
تهران کــه قرابت فکــری باالیی با 
اصولگرایان دارد معتقد اســت در 
دهه چهارم حیات انقالب، به واسطه 
اهمیــت مباحث اقتصــادی، افکار 
عمومی منتظر شــنیدن پیام های 
 اقتصــادی و برنامه هــای اجرایی 

در این حوزه هستند. 
اتفاقا مــروری بــر برنامه های 
اقتصــادی کاندیداهــا نیز نشــان 
می دهد که این گفته بیراه نیست و 
کاندیداها برنامه های خود را با هدف 
جذب آرای اقتصادی مردم طراحی 
کرده انــد اما نکته مهم اینجاســت 
که وابستگی باالی اقتصاد ایران به 
سیاست و برتری موضوعات سیاسی 
در تصمیم گیری هــا بــر مباحث 
اقتصادی، مانعی بزرگ بر سر راه حل 

بحران اقتصاد محسوب می شود . 
لیــن  و ا نــی   حســن روحا
رییس جمهوری بود کــه از برنامه 
مهــم خود بــرای پایــان باج دهی 
اقتصاد به سیاســت رونمایی کرد 

و تاکید داشــت اقتصــاد باید از زیر 
سایه سیاســت خارج شــود اما در 
عمل نتوانســت به ایــن مهم جامه 
عمل بپوشاند. در نهایت با بازگشت 
تحریم های امریکا علیــه ایران نیز 
بحران های اقتصادی ایران جدی تر 

از گذشته شد.
 شعارهای اقتصادی 
کاندیداها چیست؟

شــعارهای اقتصادی کاندیداها 
البته در این دوره بیشتر حول محور 
افزایش مبلــغ یارانههــا، افزایش 
مبلغ تســهیالت با بهره ترجیحی 
و همچنیــن کاهــش نرخ تــورم و 
غیره بود. یکی بر پرداخت وام۵۰۰ 
میلیون تومانی بــه زوج های جوان 
تاکیــد دارد و دیگــری از پرداخت 
حقــوق به زنــان خانه دار ســخن 
می گویــد. افزایش مبلــغ یارانه ها 
به طرق گوناگــون و برای گروه های 
گوناگون فصل مشترک برنامه های 
تمامــی کاندیداهــای انتخابــات 
ریاست جمهوری اســت. بازگردان 
قدرت پــول ملی در کنــار افزایش 
تجارت و صــادرات غیرنفتی نیز از 

ســوی تمامی کاندیداها مطرح شد 
اما موضوع مهم عدم اتخاذ تصمیم 

در حوزه سیاست است. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند 
این وعده هــا در زمــره وعده های 
پوپولیستی ارزیابی می شوند چراکه 
هیچ کــدام از کاندیداهــا راهکار 
مشــخص و دقیقی را برای اجرای 
این برنامه ها در دســت نداشــتند. 
انتقــاد از نابرابــری یارانه ها برای 
اقشار آسیب پذیر و اقشار برخوردار، 
همچنین نگرانی از بزرگ بودن بیش 
از حد سهم شــرکت های دولتی از 
بودجــه عمومی، در کنــار مانور بر 
دغدغه مــردم در خصوص بیکاری 
و تــورم از محورهایی بود که تمامی 
کاندیداها بر آن تاکید داشتند اما با 
این حال هیچ یــک از دالیل ویژه و 
اصلی ایجاد چنین وضعیتی سخن به 
میان نیاوردند. شاید بتوان گفت تنها 
یک کاندیدا که پیشــینه اقتصادی 
در کارنامه کاری خــود دارد، کمی 
واضح تــر از دیگــران در این زمینه 

سخن گفت. 
همتی، رئیس کل پیشین بانک 
مرکزی تاکید کرد که تحریم در یک 
دهه گذشــته معــادالت اقتصادی 
کشــور را برهم ریخته و بدون رشد 
۵ درصــدی اقتصادی مشــکلی از 
مشکالت کشــور حل نمیشود. وی 
همچنین از عدم تصویب اف ای تی اف 
انتقاد کرد و این اقدام را گل به خودی 
دانســت. وی انتقــاد از تحریم ها را 
در دســتور کار خود قرار داده بود و 
تاکید داشت: باید شــرایطی برای 
تعامل با جامعه جهانی در دســتور 
کار قرار گیرد اما حتــی همتی نیز 
به شکلی واضح اعالم نکرد که نقش 
رئیس جمهور در رفع این مشکالت 
چه می تواند باشد چرا که در دولت 
کنونی نیــز رئیس جمهور موافقت 
دولت را با تصویب اف ای تی اف اعالم 
کرده بود اما اختیارات دولت در این 

حوزه جوابگو نیست.
اتفاقاً ایــن نقطه، نقطه بســیار 
مهمی است که افکار عمومی بدان 
توجهی ویــژه دارد. اینکه دولت چه 
اختیاراتی را برای حل چه مشکالتی 

در دست دارد. به دیگر سخن انتقاد 
همتی از وضعیت کنونی و بازگشت 
تحریم ها بود . وی معتقد بود چالشی 
که ســایر نهادهای تصمیم گیر در 
مباحثی نظیــر پیوســتن یا عدم 
پیوستن به اف ای تی اف پیش روی 
کشــور قرار دادند، چنین جوی را 

ایجاد کرد. 
اجماعی در راه است؟

ایــران در ســال های اخیــر 
تحت فشــارهای بســیار شدیدی 
از ســوی مجامــع بین المللی بوده 
و این فشــارهای شــدید بی تردید 
قــدرت اقتصادی ایــران را تحلیل 
برده اســت. به نظر می رســد ایران 
جدا از اجمــاع بین المللی نیازمند 
اجماعی در داخل کشــور، پیرامون 
تصمیمــات بســیار مهم اســت. 
تصمیماتــی که نســبت ایــران با 
جامعه جهانی را روشــن و جایگاه 
 ایران از نظر سیاســی و اقتصادی را 

مشخص می کند. 
 بر این اساس به نظر می رسد در 
اتخابات ریاست جمهوری ضرورت 
دارد ســایر نهادهــای تصمیم گیر 
بــا اعــالم میــزان اثرگــذاری و 
تصمیماتشــان در این حوزه روشن 
کنند دست دولت آینده یعنی دولت 
ســیزدهم تا چه حــد در برقراری 
ارتباطات بین المللــی و جدا کردن 
مســیر اقتصاد از سیاست باز است. 
در غیر این صورت مشکالت کشور 
خصوصا در حــوزه اقتصاد قابل حل 
نخواهد بــود؛ چرا که نــگاه اقتصاد 
ایران سال هاست به سیاست دوخته 

شده است. 

قابل توجه برخی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری!

پیش نیاز گشایش اقتصادی، تعامل با جامعه جهانی است
حسن روحانی اولین 

رئیس جمهوری بود که از 
برنامه مهم خود برای پایان 

باج دهی اقتصاد به سیاست 
رونمایی کرد و تاکید داشت 

اقتصاد باید از زیر سایه 
سیاست خارج شود؛ اما در 
عمل نتوانست به این مهم 

جامه عمل بپوشاند 

خبر

وزیر امور اقتصــاد و دارایی به برخی اظهارات بورســی 
نامزدهای ریاست جمهوری پاسخ داد و توضیحاتی را درمورد 

آنچه در دو سال گذشته بر بازار سرمایه گذشت را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپســند در جمع خبرنگاران با 
اشاره به مناظره های ریاســت جمهوری گفت: کاندیداهای 
محترم به دلیل فشار زیاد جلســه اطالعاتی را مطرح کردند 
که نادرست است. سخنانی از سوی فردی مطرح شد که عضو 
شورای عالی بورس است و اگر عضوی از این شورا دیدگاهی 

برای بهبود شرایط بازار دارد بهتر است در شورا مطرح کند.
وی درمورد لیست ۱۱ نفره بدهکار بانکی که روز گذشته 
در مناظره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: باید 
مطالبات معوق بانکی به حداقل برسد. بعید است لیست ۱۱ 

نفره که بحث آن مطرح است، همان لیست مد نظر باشد.
دژپسند درباره نامه رئیس ســابق بانک مرکزی درمورد 
هشدار رشد بازار سرمایه گفت: دو بحث وجود دارد، نخست 
آنکه بازار سرمایه را نســبت به بازارهای موازی دیگر ارجح 
بدانیم. از آنجایی که بازار ســرمایه، ســرمایه های خرد را به 
اشتغال و توسعه تبدیل می کند، نرجیح می دهیم این اتفاق 

رخ دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: نکته دوم این است که 
من از نیمه دوم اردیبهشت ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار 
شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشــاوره و معامله تاکید 
کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای 
ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک 
بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت 

و خیز بسیاری دارد.
دژپســند تاکید کرد: مــا به عنــوان متولــی و یکی از 
اعضای شــورای عالــی بــورس از بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ 
تدابیــری را بــرای مدیریت شــرایط بازار ســرمایه اتخاذ 
کردیــم. در واقع به جــای این که دل ســهامداران را خالی 

 کنیم ســعی کردیم تدابیــری بــه کار ببریم که بــه بازار
 کمک می کند. 

افزایش نرخ سود سپرده ها باعث ریزش بورس شد
وی با بیان این که یکی از عوامل تعیین کننده افزایش نرخ 
بهره بانکی بود که باعث ریزش شد، اضافه کرد: سود سپرده 
یکســاله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و برای 
سود دو ساله نیز نرخ ۱۸ درصد تعیین شد. در آن زمان رئیس 
کل بانک مرکزی گفت برای سود سپرده مصوبه می گیریم اما 

اعالم نمی کنیم، در حالی که اعالم کردند.
 ریزش بورس به دلیل اختالف نظر 

وزیر اقتصاد و وزیر نفت نبود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامــه با بیان این که برخی 
ریزش بازار ســرمایه را به اختالف من با وزیر نفت نســبت 
می دهند توضیح داد: این اختالف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه 
نبود بلکه اختالف بین سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی 
پاالیش و پخش بر ســر این بود که چه کسی متولی صندوق 
باشــد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله 

طی چهار ساعت حل شد.
دژپسند ادامه داد: زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا 
کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می کردیم. یکی 
از این تدابیر قانونی بود که از ســال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود 
منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توســعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت 
شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می شود. 
اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ 

میلیون دالر را به ریال تبدیل می کنیم؟
بازی نخوردیم

وی با تاکید بر اینکــه وزارت اقتصاد از بانک مرکزی بازی 
نخورده اســت، اظهار کرد: ما برای ثبــات و آرامش در بازار 

سرمایه، نظرات را به کف بازار نمی کشاندیم.

 دژپسند در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به 
اینکه هیچ نهادی ریزش بازار ســرمایه را گردن نمی گیرد، 
پس دلیل اصلی این ریزش چیست، گفت: یک سری عوامل 
اقتصادی از جمله نرخ بهره بین بانکی، عدم پوشــش تقاضا 
برای عرضه، حباب برخی سهم ها و... در ریزش دخیل بودند 
و برخی بحث ها به دلیــل فضای روانی و خالــی کردن دل 
سهام داران بود. در تیرماه سال ۱۳۹۹ برخی هشدار می دادند 
که وضعیت اقتصاد منفی و وضعیت شاخص مثبت است. ما 
اعالم کردیم بنگاه های بورســی، بنگاه های منتخب هستند 
و زمانی که گزارش های ۶ و ۹ ماهه شرکت ها اعالم شد، این 

ادعا نیز ثابت شد. وی ادامه داد: این مباحث حقیقی ترسون و 
حقوقی کشون بود. البته در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز 
مشکالتی از قبیل اختالل در هسته معامالت، مقررات زیاد 

و.... وجود داشت.

پاسخ دژپسند به اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری:

بعید است لیست ۱۱ بدهکار بانکی همان لیست مدنظر باشد

شرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا در نظر دارد انجام خدمات نگهبانی مجتمع خود را واقع در ماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی بندر امام خمینی ســایت  4 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص توانمند و واجد شــرایط در این زمینه 

واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه)الف، ب، ج( ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،350،000،000 )یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون(ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

نکته1: مناقصه گران باید دارای تایید صالحیت از سوی سازمان حراست صنعت نفت باشند.
نکته2: مناقصه گران باید دارای گواهینامه تایید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)در رسته فعالیتهای نگهبانی( 

باشند.
5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت 

پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.
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