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وعده نوبخت برای افزایش ۷۰ 
درصدی یارانه اقشار نیازمند حمایت 
توســعه ایرانی- 
افزایــش ۷۰ درصدی 
یارانه مراکــز نگهداری 
شــبانه روزی معلوالن، 
ســالمندان و بیماران 
روانی تصویب شــد. قبادی دانا، رییس ســازمان 
بهزیستی کشور و دبیر ستاد مناسب سازی کشور، 
در هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور با هدف مناسب سازی محیط، 
گشــودن درهای جامعه به روی معلوالن، گفت: با 
سیاست های اخیر، سازمان های بهزیستی و کمیته 
امداد جهش خوبی یافت.  بر این اساس مستمری 
مددجویان از 1392 تا 1399، بیــن 8 تا 12 برابر 
افزایش یافت. افزایش ۷۰ درصــدی یارانه مراکز 
نگهداری شبانه روزی معلوالن، سالمندان و بیماران 
روانی به دستور دکتر نوبخت انجام شده است.  وی 
در ادامه گفت: از آقای نوبخت دو عیدی برای افراد 
دارای معلولیت خواستاریم، مناسب سازی منزل 
و خودروی شــخصی برای ســال 14۰۰ از 6 هزار 
به 12 هزار و طبق قانون ســفرهای درون شهری و 
بین شهری افراد دارای معلولیت باید به صورت نیم 
بها پرداخت شود، اما بودجه به مراکز اختصاص داده 

نشده است.  
    

شروط تخصیص الستیک دولتی به 
کامیون های کاالهای اساسی

توســعه ایرانی- 
معاون فنی گمرک ایران 
گفت: 2 حلقه الستیک 
با نرخ دولتی به کامیون 
هایــی که ۵ ســرویس 
کاالی اساسی از بندر امام خمینی )ره( حمل کنند، 
اختصاص می یابد. مهرداد جمال ارونقی در بازدید 
از مجتمع بندری امام خمینی )ره( افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون در مجموع 4 میلیون و 8۵8 هزار تن 
کاالی اساسی شامل گندم، برنج، شکر خام، روغن 
خوراکی، ســویا، کنجاله، ذرت و جو در بندر امام 
خمینی تخلیه شده که در مقایسه با مدت مشابه 
پارســال ۷ درصد افزایش نشان می دهد. وی ادامه 
داد: هم اکنون همه تشریفات اداری و گمرکی 1.4 
میلیون تن کاالی اساســی در بندر امام )ره( انجام 
شــده و آماده حمل از این بندر اســت، ولی حمل 
کاالهایی که در فضای غیر مســقف و باز نگهداری 
می شوند در اولویت هســتند. ارونقی خاطرنشان 
کرد: با کمک تمامی دستگاه های اجرایی الستیک، 
روغن و سوخت کامیون داران تا حدودی حل شده 
و ما سپاسگزار رانندگان در این مسیر هستیم که در 
این گرمای طاقت فرسا در حال خدمت رسانی به 

هموطنان ما هستند.
    

 قطع برق کارخانجات، 
سیمان را کمیاب کرد

مهر- دبیــر کانون 
سراســری انبوه سازان با 
اشاره به افزایش قیمت هر 
پاکت سیمان تا ۷۰ هزار 
تومان و میلگرد تا کیلویی 
2۰ هزار تومان، نســبت به احتمال افزایش قیمت 
مسکن نوساز هشدار داد. فرشید پورحاجت درباره 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و 
میلگرد در روزهای اخیر، با بیان اینکه قیمت سیمان 
برای انبوه ساز کمرشکن شده است، گفت: یک سال 
است که انبوه سازان نسبت به وجود دالالن در بازار 
سیمان و فوالد هشدار می دهند ولی هیچ کس توجه 
نمی کند. وی افزود: مقایسه میزان تولید و مصرف دو 
محصول سیمان و میلگرد نشان می دهد برخالف 
آنکه مازاد تولید داریم اما قیمت ها افزایش یافته است.

    
 کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
تولید گل در برخی استان ها

ایلنا- رئیس اتحادیه 
فروشندگان گل و گیاه 
تهــران از قــرار گرفتن 
فروشندگان گل و گیاه 
در ردیف گروه شغلی یک 
و مجاز به فعالیت در همه گیــری کرونا خبر داد و 
گفت: گزارش های گل فروشان حاکی از کاهش 3۰ 
تا 4۰ درصد تولید و عرضه گل در برخی اســتان ها 
است. اکبر شــاهرخی با بیان اینکه شیوع ویروس 
کرونا بازار گل را به شدت تحت تاثیر قرار داد، اظهار 
کرد: با شــیوع ویروس کرونا فروش گل به ناگهان 
۷۰ تا 8۰ درصد کاهش یافت و رکود بی ســابقه بر 
بازار حاکم شد. وی ادامه داد: کسادی بازار موجب 
شده برخی گلفروش ها و گلخانه داران اقدام به دور 
ریختن گل ها و بستن مغازه کنند که نتیجه آن زیان 

و ورشکستگی بود. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 دولت ســیزدهم تا چند روز دیگر 
شروع به کار می کند، اما بسیاری اعتقاد 
دارند که ابراهیم رئیسی با تحویل گرفتن 
شــرایط فعلی اقتصاد کشــور ریسک 
بزرگی کرده اســت. او حاال دیدارهای 
متعددی بــا کارشناســان حوزه های 
مختلــف و از گرایش های سیاســی 
متنوع داشــته تا برای وضعیت آینده 
چاره اندیشی کند. آخرین نمونه از این 
دست، نشستی سه ســاعته با اساتید 
و چهره های اقتصادی بــود که ضمن 
آن شــماری از مهمترین چالش های 
اقتصادی کشور در آینده و راهکارهایی 

برای از میان برداشتن آنها مطرح شد.
در آستانه شرایط تورمی غیرقابل 

کنترل هستیم 
مســعود نیلی، عضو هیئت علمی 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف در این نشست،  با طرح 
این 4 سوال که مشکل چیست، دالیل 
بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل 
کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل 
کرد؟ گفت: در حال حاضر تامین مالی، 
تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه 
عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله 
با دنیا 6 مشکل اولویت دار کشور هستند 
که کارکردهای آنهــا در حال حاضر به 

طور کامل مختل است. امروز متاسفانه 
در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید 

غیرقابل کنترل هستیم.
گرفتاری بزرگ کسری بودجه

در این نشست شاپور محمدی، عضو 
هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران، چالش بزرگ کســری بودجه 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: کسری 
بودجه به یک بیمــاری و عادت مزمن 
در دولت های مختلف تبدیل شده که 
تامین این کســری نیز همواره با ایجاد 
تورم و بی ثباتی اقتصادی همراه بوده و 
مهمترین راه رفع این مشــکل، اصالح 
نظام درآمدهای مالیاتی و اســتفاده از 

دارایی های راکد است.
و غالمرضــا مصباحی مقدم، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه امام صادق )ع( 
هم با تاکید روی معضل کسری بودجه 
گفت که کمبود سرمایه  جدی ترین مانع 
در مسیر ســرمایه گذاری و رشد سریع 
اقتصادی اســت. او تاکید کرد: کسری 
بودجه به رقم 4۰۰هزار میلیارد تومان 
رسیده است و هزینه های جاری بیش 
از 9۰ درصد بودجه سالیانه را می بلعند. 
همچنین زمــان اجــرای پروژه های 
عمرانی به طور متوســط به بیش از 1۰ 

سال رسیده است.
احسان خاندوزی، نماینده مجلس 
و عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد 

دانشــگاه عالمــه طباطبایــی هم به 
گرفتاری انبوهی از پروژه های نیمه تمام 
عمرانی اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم 
در ایام اخیر افتتــاح طرح های عمرانی 
را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی ازاین 
افتتاح ها درجامعه مشاهده نمی کنیم 
چرا که اقتصاد ازســطح کالن از دست 
رفته و درسطح خرد و با افتتاح پروژه ها 
اصالح نمی شود. دولت سیزدهم باید 
نابرابری ها در کشــور را بــه نفع مردم 

بهم بزند.
یاسر جبرائیلی، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده حکمت هم موضوع کسری 
بودجه و اصالح درآمدهای مالیاتی را به 
میان کشــید و گفت: متاسفانه نگاه در 
دولت از اداره کشور به اداره خود دولت 
تنزل یافته اســت. امروز عمده فشــار 
مالیات بر دوش کارمنــدان و کارگران 
اســت و طبقه ثروتمند کشور مالیات 

چندانی پرداخت نمی کنند.
به مردم کوپن بدهید

در این میــان برخــی چهره های 
اقتصادی هم به فشار معیشت بر مردم 
و سیاست گذاری های نادرست در این 

حوزه اشاره کردند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به فشار سنگین 
هزینه ها بر مردم گفت:  3۰ سال است 
هر چه اجرا شــده فقط وضعیت را بدتر 

کرده است و از رئیس جمهور منتخب او 
درخواست کرد که در اولین اقدام کارت 
هوشــمند غذا، دارو و درمان و آموزش 
بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از 

روی مردم کاسته شود.
 مهــدی زریباف، رئیس موسســه 
مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی 
بومی هم با اشاره به ناعدالتی اجتماعی 
در توزیع منابع گفت: دولت سیزدهم 
باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت 
تاکید کند چرا که در سال های گذشته 
متاسفانه رویکردهای سرمایه ساالرانه 
در کشــور حاکم و در ســاختارهای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادینه 
شده اســت و دولت آینده بیش از آنکه 
وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، 
وارث مکانیزم انتقال ثــروت از فقرا به 

ثروتمندان است.
حســین راغفر عضو هیئت علمی 
دانشگاه الزهرا )س( به عنوان سخنران 
بعدی این نشســت شــرایط کشور را 
اضطراری توصیف کــرد و گفت: در اثر 
سیاســت های اجرا شــده دولت های 
سه دهه گذشــته، جمعیت محدودی 
از درون بخش هــای دولتــی به ثروت 
فراوان رســیده اند و با کنار گذاشــتن 
بخش بزرگی از مردم از متن امور، امروز 
بزرگترین مانع انجام اصالحات اساسی 
شده اند. همین افراد در حال فضاسازی 
برای تاثیرگذاری بر روی تصمیمات و 

اقدامات دولت سیزدهم هستند.
ارزپاشی نکنید

برخی سخنرانان هم به سیاست های 
نادرســت در توزیع منابع ارزی اشاره 

کردند و خواستار اصالح آن شدند.
 محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به سیاســت نادرســت توزیــع دالر 
42۰۰ تومانی گفت: یکی از تصمیمات 
شجاعانه ای که دولت ســیزدهم باید 
اتخاذ کند، اصالح تصمیم غلط توزیع 
ارز با نرخ ترجیحی اســت که بر اساس 
بررسی های انجام شــده در مجلس، 

بیش از سه چهارم مابه التفاوت قیمت 
آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع 

شده است.
محمدرضا سیدنورانی، عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی هم جلوگیــری از احجاف 
دستگاه های دولتی و تکریم مردم، لزوم 
کوچک و چابک ســازی دستگاه های 
دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری 
مدیریــت بنگاه های دولتــی به جای 
واگذاری خود بنگاه، تک نرخی کردن ارز، 
ادغام بانک های خصوصی در یکدیگر، 
مقابله با فســاد و جلوگیری از تعارض 
منافع را به عنوان برخــی راهکارهای 
خروج از وضعیــت نامطلوب اقتصادی 

موجود مطرح کرد.
محمدرضا فرزین عضو هیئت علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی هم گفت: 
مجموعه ای عظیم از ناترازی ها شرایط 
کشور را بسیار ســخت و نگران کننده 
ساخته، اما انتخاب شما به عنوان رئیس 
جمهور امیدی برای حل مشــکالت 
ایجاد کرده است. باید با عملیاتی کردن 
سامانه های اطالعاتی و اتصال و یکپارچه 
کردن این سامانه ها، با ایجاد شفافیت 
کارزار موثری برای مبارزه با فساد ایجاد 

کرد.
عادل پیغامی عضــو هیئت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشــگاه امام صادق 
)ع( نیز تاکید کرد: اطالعات مغشوش، 
متفاوت و بعضا متناقض از یک موضوع 
واحد یکی از بزرگترین مشکالت کشور 
است که هیچگاه اراده ای برای رفع آن 
وجود نداشته اســت. عمق حکمرانی 
دولت منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و 
واحد اســت. محمد خوش چهره عضو 
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
تهران اما گفت: دخالــت دادن ایده ها، 
سالیق و باورهای روســای جمهور در 
راهکارهای اجرایی یکی از دالیل بروز و 
انباشت مشکالت اقتصادی بوده است. 
همچنیــن باید بدانیم که مشــکالت 
اقتصادی صرفا با نــگاه اقتصادی قابل 

حل و فصل شدن نیستند چرا که عوامل 
غیراقتصادی متعددی هستند که در 

اقتصاد کشور تاثیرگذارند.
شــمس الدین حســینی نماینده 
مجلس و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
عالمه طباطبایی دیگر ســخنران این 
نشست بود که با تاکید بر ضرورت جدی 
گرفتن حکمرانی اقتصادی از ســوی 
دولت،  خاطرنشــان کرد: متاسفانه در 
گذشته به قانون اساسی وفادار نماندیم 
و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرمای 
بزرگــی نباشــد، امــروز بزرگ ترین 
کارفرمای کشور اســت. از سوی دیگر 
قرار بود دولت تامیــن کننده نیازهای 
اساســی و خدمات اجتماعی باشد و نه 
تولید کننده، اما متاســفانه دولت های 
گذشته ورود ناموفقی در عرصه تولید 
نیازهای اساســی و خدمات اجتماعی 
داشــته اند و امروز وضعیت مطلوبی در 

این زمینه نداریم.
از مجموع نظرات کارشناسان چنین 
برمی آید که اقتصاد ایــران با بحرانی 
بزرگ روبروســت، تورمی که در ســه 
سال گذشته تاخته، هنوز جوالنگاهی 
بزرگ را برای تاخت و تاز پیش روی خود 
می بیند و اقتصاد همچنان زیر ســایه 

عوامل غیراقتصادی است. 
 باید دید رئیسی می تواتد در چهار 
ســال پیش رو بار ســنگین مشکالت 

اقتصادی را کمی سبک تر از قبل کند. 

در دیدار اقتصاددانان با ابراهیم رئیسی مطرح شد:

اقتصادایراندرآستانهتورمغیرقابلمهار
احمد توکلی: ۳۰ سال 

است هر چه اجرا شده فقط 
وضعیت را بدتر کرده است 
و از رئیس جمهور منتخب 
درخواست می کنم که در 

اولین اقدام کارت هوشمند 
غذا، دارو و درمان و آموزش 

بین مردم توزیع کند تا 
اندکی فشارها از روی مردم 

کاسته شود

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: 
میزان صادرات ایران به افغانستان هیچگاه 
مورد رضایت دو طــرف ایرانی و افغان نبوده 
اســت و هر دولت یا حاکمیتی در افغانستان 
حاکم شود، دو طرف سعی در ارتقای میزان 

تجارت بین دو کشور خواهد داشت.
سیدرضا صدرالحســینی در گفت وگو با 
ایلنا در مورد شرایط تجارت ایران و افغانستان 
با توجه به  ناآرامی هــا و تحوالت اخیر در این 
کشور اظهار کرد: با توجه به روابط حسنه دو 
کشور همجوار با 9۰۰ کیلومتر مرز مشترک و 
سوابق گسترده فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی 
و سیاسی که از سالیان طوالنی با هم داشته اند 
و تعداد کثیری از افغانســتانی هایی که در 
ایران زندگی می کنند؛ هرگونه تغییر و تحول 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی در دو کشور بر 
دیگری تاثیر مستقیم داشــته و هیچ یک از 
این دو کشور نمی توانند این تاثیرات را نادیده 

انگارند. بر این اساس تحوالت ماه های اخیر در 
افغانستان باید کامالً مدنظر بوده و تالش شود 
که این تحوالت بر روی مسائل اساسی اقتصاد 
و تجارت دو کشور تأثیر نگذاشته یا تأثیر آن به 

حداقل برسد.
وی افزود: در هفته های اخیر اتمســفر 
سیاسی، اجتماعی افغانستان با شدت بیشتری 
در حال تغییر و تحول بوده و طالبان در حال 
درنوردیدن افغانســتان است و نگرانی هایی 
در خصوص تجارت بین دو کشــور به وجود 
آمده اســت. در حــال حاضــر 4۵ درصد از 
نیازمندی های واردات افغانستان از چهار مرز 
رسمی ایران به این کشور تامین می شود که 
ارزش آن تقریباً 3.۵ میلیارد دالر است. این 
کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: در 
این میان سوخت مهمترین واردات افغانستان 
از ایران اســت که به عنوان اساسی ترین نیاز 

مردم این کشور محسوب می شود. 

کارشناس مسائل خاورمیانه:

۹۰ درصد از مرز ایران و افغانستان، دست طالبان است

خبر

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه 
گفت: اگر تحریم ها برداشــته شود می توانیم 
به حجم تجارت 3۰ میلیــارد دالر از طرف دو 
کشور برسیم. متاسفانه االن تجارت دو کشور 
بسیار کم است و سال گذشــته این رقم به 4 

میلیارد دالر رسید.
مهرداد سعادت در گفت وگو با ایلنا در مورد 
تاثیر لغو یا کاهش احتمالــی تحریم ها علیه 
ایران بر تجارت ایران و ترکیــه افزود: ما قبال 
حجم تجارت 21  میلیــارد دالری را با ترکیه 
تجربه کرده ایم. امیدواریــم به محض اینکه 
مشکل تحریم ها کاهش پیدا کند یا لغو شود، 

به آن روزها برگردیم و حتی حجم تجارت خود 
را از آن میزان نیز افزایش دهیم. چراکه کشور 
ما حدود 1۵میلیارد دالر از کاالهایی دارد که 
می توانیم به ترکیه صادر کنیــم، ترکیه هم 

کاالهایی دارد که در ایران مزیت دارد.
وی افزود: اگر تحریم ها برداشــته شــود 
می توانیــم به حجــم تجــارت 3۰ میلیارد 
دالر از طرف دو کشــور برســیم. متاسفانه 
االن تجارت دو کشــور بســیار کم اســت و 
ســال گذشــته این رقم به 4 میلیــارد دالر 
رســید. ما بی صبرانه منتظریم که مشــکل 
تحریم هــا رفع شــود تا بخــش خصوصی 

 بتواند نقش خــود را در این بــازار ایفا کند. 
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکیه 
با اشاره به مســئله FATF گفت: بهانه آخر 
بسیاری از بانک ها موضوع FATF است، اما 
در مورد ترکیه مانع چندان جدی نیست. اما 
اگر همین تحریم ها برداشــته شود نگرش و 
دیدگاه ها تغییر می کند و به ســمت افزایش 

تجارت با ترکیه می رویم.
وی تصریح کرد: خوشــبختانه بین تجار 
ترک به شــدت عالقه بــرای افزایش تجارت 
با ایران وجود دارد، برندهای ترک همیشــه 
مشتاق هســتند که در بازار کشور ما که بازار 
بسیار شــگفت انگیزی برای آنها است حضور 
داشته باشــند. این نکته بسیار مهم است که 
ایران بهشــت برندهای ترک است، هر یک از 
این برندها اگر در ایران سرمایه گذاری کنند 

با یک بازار بسیار شگفت انگیز مواجه می شود.
ســعادت همچنین خاطرنشان ساخت: 
بیشترین تاثیر تحریم ها در تجارت با ترکیه در 
حوزه فرآورده های نفتی است. ترکیه نمی تواند 
از ما مشتقات نفت، گاز و پتروشیمی را بخرد و 
اگر هم این کار را انجام دهد همراه با شــک و 

تردید و احتیاط خواهد بود تا برای جابجایی 
پول به مشکل برنخورد و تجار این کشور آسیب 
نبینند. مشکالت مربوط به انتقال پول، افتتاح 
LC و ... موثر بوده انــد تا نتوانیم تجارت خود 
با ترکیــه را حدی که دو طــرف می خواهند 

برسانیم. 

رئیس اتاق ایران و ترکیه:

ایران بهشت برندهای ترک است

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد P/F SULFUR ANALYZER  (ANALYTICAL JENA)مورد نیاز  
مجتمع  خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

اشخاص واجد شرایط 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 پیشنهادها ،  ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 280،000،000)دویست و هشتاد 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.

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد 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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