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 یک اقتصاددان معتقد اســت هر 
چند اعتماد مردم به سیاست هایی که 
تحت عنوان سیاست اصالحی از سوی 
دولت ها مطرح می شــود کاهش یافته 
اســت، اما بخش بزرگی از چرخه های 
اقتصادی و تجاری کشور معیوب شده و 

باید بازگشت پذیری پیدا کنند. 
حدود پنج ماه از عمر دولت یازدهم 
گذشته و همچنان مردم منتظر تغییرات 
ملموس اقتصــادی در جریان روزمره  
زندگی خود هســتند اما در این ماه ها 
بارها نمایندگان مجلس و دولتمردان 
از ضرورت افزایــش تاب آوری عمومی 
در برابر مشکالت اقتصادی سخن گفته 
و تاکید کرده انــد؛ جامعه آماده تحمل 

فشارهای بیشتر باشد. 
این سخنان در حالی مطرح می شود 
که تاب و توان اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه با شدت گرفتن تاثیر تحریم ها، 
بسیار کاهش یافته و کارگران و کارمندان 
با حقوق های حداقلی توانی برای مقابله 
با اســب ســرکش افزایش قیمت ها و 
همچنین تورم افسارگسیخته ندارند و 
این سوال برای این عده به  مطرح شده که 
تا زمانی باید در برابر مصائب و سختی ها 
تاب  بیاورند و تحمل خــود را افزایش 
دهند؟ اکنون ســبد معیشت خانواده 
جامعه کارگری و کارمندی کوچک تر از 
همیشه شده و سفره های آنها خالی تر از 

سال های گذشته است. 
افزایش دغدغه نمایندگان در 

برابر سیاست های اصالحی دولت 
ساســان شاه ویســی، اقتصاددان 
درباره تغییر لحن مقامات و نمایندگان 
مجلس بابت مشــکالت اقتصادی و 
تاکید آنها بر افزایش میزان تاب آوری 
جامعه و آمادگی مــردم برای تحمل 
فشارهای بیشــتر به »توسعه ایرانی« 
گفت: نمایندگانی که چنین مواردی 
را مطرح می کنند، باید پاسخگو باشند 
اما به نظر بنده دغدغه ای که نمایندگان 
مجلس دارند نســبت به سیاســت 

اصالحی است که دولت سیزدهم قرار 
است برای دوره کوتاه مدت و به منظور 
آماده سازی نقشه راه دو ساله اقتصاد 
خود، اجرایی کند. فکر می کنم عمده 
دیدگاه نمایندگان مجلس ناشی از این 

رویکرد است. 
وی اظهــار کرد: این مســاله جزو 
اختیاراتی اســت که همین مجلس 
بابت اصالحات روندی، ســاختاری و 
کارکردی به دولــت در بودجه 1400 
داده اســت و به نظر می رســد به هر 
شــکل اصالحات اقتصادی بخشی از 
سیاســت گذاری های عمومی کشور 
اســت و بخشــی از ایــن برنامه های 
اصالحی را  در سیاســت های عمومی 
داریم و بعضی از آنها را در برنامه توسعه 
داریم. این در حالی است که در 5 سال 
گذشته این سیاست های اصالحی که 
موجب تقویت زیرساخت های اقتصاد 
ملی و افزایش ســهم و حجم اقتصاد 
ایران در تجــارت جهانی می شــد و 
همچنین سبب بازگرداندن بخشی از 
کوچک شدن اندازه اقتصاد می شد را 
باید اجبارا انجام می دادیم و این مسیر 

را طی می کردیم. 

نمایندگان برنامه های 
حمایت گرایانه پیشنهاد کنند

وی تاکید کرد: اگر دغدغه نمایندگان 
این است که فشــار به آحاد جامعه و به 
ویژه طبقات آسیب پذیر نیاید، به اعتقاد 
بنده به جای مخالفت با این سیاست ها، 
ضرورت دارد تا برنامه ها و سیاست های 
حمایت گرایانه را به دولت پیشــنهاد 
کنند. صرف نظر از اینکه نگاه دولت در 
قالب الیحه پیشنهادی بودجه 1401 
به مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق با 
تدوین آیین نامه داخلی خود در حال وارد 
شدن به این دوره جدیدی از نگاه کردن به 
بودجه سنواتی می شود، اینک بهتر است 
به جای اینکه در بلندگوها فریاد بزنیم که 
دولت این کار را انجام دهد و دولت آن کار 
را انجام ندهد، باید نمایندگان مجلس 
وزرای دولت را به کمیسیون ها دعوت 
کنند و با نگاه کارشناسی، تخصصی و تا 
حدودی به دور از جار و جنجال به مسائل 
نگاه کرده و موضع گیری کنند. الزم به 
توضیح است که وزیر اقتصاد، شخصی 
100 درصد آشــنا به سازوکار مجلس 
است چرا که سابقه 20 سال حضور در 
مرکز پژوهش های مجلس و دو سال هم 

عضویت در کمیسیون اقتصادی را دارد.  
این کارشــناس اقتصادی تاکید 
کرد: برخــی از نماینــدگان مجلس 
اصرار دارند تا بگوینــد وجه نظارتی 
ما قو ی تر اســت و چــون این دولت 
رویکرد نزدیک تــری به مجلس دارد 
و ما مالحظات را کنار نمی گذاریم که 
باید گفت درست است و وظایف ایفای 
نمایندگی نیز چنین اســت اما فکر 
می کنم وزرا به مجلس دعوت شده و 
دالیل آنها شنیده شود و در جلسات 
هر هفتگی که مجامــع نمایندگی با 
رئیس جمهور دارند و در حضوری که 
نمایندگان در شــوراهای باالدستی، 
تعیین نقش می کننــد باید این گونه 

موارد را مطرح کنند. 
نگرانی مردم از اعمال 

سیاست های اصالحی در اقتصاد 
این اقتصــاددان دربــاره نگرانی 
مردم به ویژه اقشــار ضعیف و متوسط 
جامعه نســبت به افزایش مشــکالت 
اقتصادی و نداشتن تاب و تحمل برای 
تاب آوری بیشــتر در شــرایط اعمال 
اصالحات اقتصادی گفت: هنگامی که 
در چند سال گذشــته و در حکمرانی و 

در حوزه قوه مجریــه مدیریت صحیح 
اعمال و اجرا نشــده و بــه وظایف این 
قوه عمل نشده و متاســفانه در چنین 
شــرایطی جریان ســرمایه گذاری در 
کشور منفی شــده ، انحراف از مقادیر و 
احکام بودجه ای بــه بیش از 50 درصد 
رسیده ، کســری بودجه از 50درصد 
عبور می کند، بنابرایــن تحت چنین 
شرایطی اگر نخواهید ساختار بودجه  
و کارکردهای بودجه در اقتصاد ملی را 
اصالح کنید ، برگشــت پذیری بودجه 
در اقتصاد به طــرف جهت گیری های 
موثر ســرمایه گذاری، حمایت از بازار 
سرمایه، افزایش ظرفیت های تولیدی، 
اصالح مبتنی بر بهره وری عوامل تولید 
سوق ندهید، سال آینده شرایط بدتر از 
امسال خواهد شد و باید پرسید اصال چرا 
دولت تغییر کرده است و همان مصائب و 

مصیبت ها را ادامه می دادیم.
شاه ویســی گفت: قرار شد دولتی 
زمام امور را به دســت بگیرد تا با نقشه  
راه خود، شــاخص های کالن را اصالح 
کند و سپس وضع معیشــت مردم را 
بهبود ببخشد، محیط کســب و کار را 
مورد حمایــت قرار دهــد و در نهایت 
شــفافیت، مقابله با مفاســد و اصالح 
ساختار را صورت دهد؛ همه این موارد 
جزو رویکردهای اصالحی است و اگر قرار 
باشد ما روش، طریق و مضامین و مقادیر 
مدیریتی گذشــته را بهبود ببخشیم 
باید اصالحات مدیریتی، سیاســتی و 

برنامه ای اتفاق بیافتد. 
 بی اعتمادی مردم مختص
 یک یا دو دولت نیست 

وی تصریح کرد: امــا درباره نگرانی 
مردم بنده فکر می کنم این بی  اعتمادی 
به چند ســال گذشــته بازمی گردد و 
صرفا مختص یک یا دو دولت نیست و 
نمی خواهم بگویم همه هم به تحریم ها 
ربط دارد بلکه بیشــتر به علت قابلیت 
مدیریتی در کشور است؛ امروز درست 
یا غلط و پیش از گذشته بیش از 150روز 
از عملکرد دولت سیزدهم شاهد کارنامه 
متمایــزی در واکسیناســیون مردم 

هستیم و این ثبات ناشی از تغییرات و 
اصالحات مدیریتی است بنابراین باید 
توجه داشت بخش بزرگی از چرخه های 
اقتصادی و تجاری کشور معیوب شده و 

باید بازگشت پذیری پیدا کنند. 
وی تاکید کرد: اکنون توافقی میان 
وزیر صمت، وزیــر اقتصاد و رییس کل 
بانک مرکزی صورت گرفته و بر مبنای 
آن مقرر شــده تا 60درصد تسهیالتی 
که توســط بانک ها اعطا می شــود با 
رویکردهای جدید، بــا اصالح در نحوه 
توزیع اعتبارات تسهیالتی برای جهش 
تولید اختصاص یابد، نشــانه بارزی از 
اصالحات اســت زیرا این مورد ســال 

گذشته اتفاق نیافتاده بود. 
وی اضافه کرد: فکر می کنم اصالح 
بخش بزرگــی از قابلیت منــد کردن 
اســتعداد ما به ویژه در حــوزه اقتصاد 
ملی اســت و در عین حال باید حداکثر 
مالحظات صــورت گیرد تا اقشــار و 
طبقات آسیب پذیر کمترین آسیب را 
از رویکردها و اصالحات روندی متحمل 

شوند. 

توصیه یک اقتصاددان به نمایندگان: 

به جای دادزدن پشت بلندگو، پیشنهادهای اصالحی بدهید

شاه ویسی در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: فکر 

می کنم اصالح، بخش 
بزرگی از قابلیت مند 

کردن استعداد ما به ویژه 
در حوزه اقتصاد ملی 

است و در عین حال باید 
حداکثر مالحظات صورت 

گیرد تا اقشار و طبقات 
آسیب پذیر کمترین آسیب 

را از رویکردها و اصالحات 
روندی متحمل شوند 

بررسی

در حالی که گفته می شــود محموله جوی 
دپو شده و بارگیری نشده در گمرگ چابهار که 
زیر باران مانده و سبز شــده، متعلق به شرکت 
پشتیبانی امور دام است؛ وزارت جهاد کشاورزی 

این مساله را رد کرد.
در همیــن راســتا، ســید روح اهلل لطیفی، 
ســخنگوی گمرک ایران گفته اســت مجموع 
واردات صورت گرفته حــدود 1۳5 هزار تن جو 
بوده که نزدیک بــه 120 هزار تــن آن از محل 
مصوبه ترخیص ۹0 درصدی، ترخیص شــده 
است ولی از 15 هزار تن باقی مانده یعنی حدود 
1۳ هزار و 500 تن، همان 10 درصدهای باقی 

مانده اســت که باید با صدور کد رهگیری بانک 
ترخیص شود. اما با گذشــت دوماه هنوز هیچ 
اقدامی از سوی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
برای ارائه به گمرک و ترخیص باقی مانده انجام 

نشده است.
وی ادامه داد: در عیــن حال برای 1500 تن 
دیگر هم که مجوز ترخیص بر اســاس مصوبات 
ستاد تنظیم بازار در ترخیص درصدی از سوی 
گمرک صادر شــده و در انتظار خروج اســت، 
این شــرکت کامیونی برای تخلیه این محموله 
و خروج آن از بندر تأمیــن نکرده ولی در همین 
زمان، کامیون جهت خــروج ذرت های وارداتی 

ارسال کرده اســت.وی گفت: حتی با توجه به 
اعالم شرایط جوی، یک هفته قبل از بارندگی، 
گمرک چندین بار به صورت کتبی و شــفاهی 
به شرکت پشتیبانی امور دام تذکر داده است و 
حتی به مقام های اســتانی و معاونت مرتبط در 
اداره کل بنادر سیســتان و بلوچستان به عنوان 
مرجع تحویل گیرنده کاال نیز اعالم شــده است 
که جهت اتخــاذ تصمیم و تمهیــد الزم برای 
جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از شرایط 

جوی اقدام کنند.
به گفته لطیفی حداقل کاال باید به انبار مسقف 
منتقل می شد ولی با وجود خالی بودن دو انبار 

این اتفاق نیفتاده است و روی جوها حتی نایلون و 
چادر نیز کشیده نشده که بخشی از این حجم 15 
هزار تنی، در بارندگی اخیر و با توجه به رطوبت 

باالی چابهار، سبز و فاسد شده است.

وی تاکید کرد که شرکت پشتیبانی امور دام با 
وجود عدم اخذ کد رهگیری، به دلیل دولتی بودن 
می توانست برای انتقال کاال به انبارهای خارج از 

بندر و تحت کلید گمرک اقدام کند .

مالک جوهای سبز شده در چابهار کیست؟

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 صادرات را بهانه کردند
 تا قیمت گوشت را باال ببرند

ایســنا- رییس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده با اشاره به اینکه کمبودی در بازار گوشت 
و عرضــه دام وجود نــدارد چون عرضــه از تقاضا 
بیشتر است گفت: نه تنها میزان زایش های پاییزه 

بسیار عالی است بلکه 
ذخایر گوشتی هم در 
بخش دولتی باال است 
بنابراین بهانه ای برای 
گرانی وجــود ندارد از 
طرفی قیمــت دام هم 

باال نرفته است. اما شاهد این هستیم که برخی افراد 
سواستفاده گر جهت توجیه افزایش قیمت گوشت، 

صادرات را بهانه می کنند.
منصور پوریان در پاســخ به اینکه چرا صادرات 
دام متوقف شده است؟ گفت:همیشه برنامه های 
راهبردی جهت حمایت از تولید در مقابل بازار کم 
می آورد و اخیرا هم به دلیل فضای روانی ایجاد شده 

توسط بازار صادرات دام زنده نیز متوقف شد.
    

 اعطای وام 90 میلیون دالری 
به ایران  ازسوی بانک جهانی

خبرآنالین- رئیس سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای 
وام ۹0 میلیون دالری به ایران در بانک جهانی برای 
مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت آمریکا و البی 

رژیم صیهونیستی خبر داد.
»علی فکــری« با 
بیان این مطلب افزود:  
بانک جهانی با نادیده 
گرفتن تالش آمریکا 
و البی صهیونیستی با 
اعطای وام بــه وزارت 

بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی جمهوری 
اسالمی ایران موافقت کرد. 

وی با اشاره به اینکه این وام از پایینترین نرخ سود 
در مقایسه با سایر فاینانس های بین المللی برخوردار 
اســت، اظهار داشــت:  تمامی نیازهای دارویی و 
تجهیزاتی وزارت بهداشــت برای مقابله با بیماری 
کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به 
کشورمان تحویل می شود و به این ترتیب مشکالت 
نقل و انتقال بانکی و تحریمها در این خصوص بی اثر 

خواهد بود .
    

کاهش ۴۰ درصدی جمعیت 
زنبورهای عسل در کشور

ایلنا- رییس کانون صنعت زنبور عسل کشور با 
اشاره به کاهش چهل درصدی جمعیت زنبورهای 
عسل کشور گفت: بدون اقرار تمام زنبورستان های 

ایران بیمار هســتند و 
از آنجایی کــه هزینه 
دارو ۳00 درصد گران 
شده است بسیاری از 
تولیدکنندگان عسل 
چاره ای ندارند جز اینکه 

داروی های ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به زنبورها 
بدهند تا کلنی هایشان حفظ شود.

عفت رئیسی سرحدی با اشــاره به تلف شدن 
40 درصد از زنبورهای عسل در سال جاری، گفت: 
چندین نوع ویروس و بیماری در بین زنبورها شایع 
اســت که از مهم ترین آنها می توان به انگل واروآ، 
نوزوما اشاره کرد؛ متاسفانه بیشتر زنبورستان های 
کشــور به دلیل کمبود گرده و منابع شهد ضعیف 

شده اند و بیمار هستند.
    

 پیش بینی یک کارشناس
 درباره آینده قیمت بنزین 

قرن نو- یک اقتصاددان گفت: به نظر می رسد 
اختصاص پانزده لیتر بنزین به هر کد ملی مقدمه ای 

برای افزایش بهای بنزین باشد.
سیدمرتضی افقه، 
عضو هیئــت علمی 
دانشگاه چمران اهواز 
افزود: بایــد دقت کرد 
توزیع پول در اقتصاد 
مسئله ای عادی نیست 

و در اصل نشان از شرایط نامناسب جامعه و اقتصاد 
دارد و طبیعی است به دلیل شدت تحریم ها و کاهش 
درآمدها،  گریزی از این کار نیســت اما باید توجه 
داشت این شیوه مملکت داری در زمینه اقتصادی 

بادوام نخواهد بود. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا 
این طرح سودی برای اقتصاد ملی دارد یا خیر؟ گفت: 
واقعیت این است که چنین طرح هایی سودی برای 
اقتصاد ایران ندارد، اکنون دولت در تنگنای کمبود 
بودجه است و تمام این طرح ها عمدتاً با هدف تأمین 

کسری بودجه است.

رئیس سازمان خصوصی ســازی اظهار داشت: زیان 
انباشته باشگاه پرســپولیس باالی 200 میلیارد تومان 
است و با احتساب سایر بدهی ها از جمله مالیات به 500 
میلیارد تومان می رسد. اما ارزش کل باشگاه پرسپولیس 
1۸00 میلیارد تومان ارزیابی شــده که 1000 میلیارد 
تومان آن ارزش برند این باشگاه است.حسین قربانزاده 
در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا همچنان 
با حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا تا 
یک ماه آینده بورسی می شوند، اظهار داشت: موعد مقرر 
پذیرش دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بهمن ماه است و 
این موضوع هیچ ارتباطی با حذف این دو باشگاه ندارد البته 
هر دوی این باشگاه ها 10 روز استیناف دارند اما به هر حال 
تنها یکی از دالیل ما برای خصوصی سازی دو این باشگاه 
بحث حضور آنها در مسابقات بین المللی است.وی ادامه 
داد: این دو باشگاه باید هر چه سریع تر صورت های مالی 
خود را نهایی و ارایه دهند و عملیات تجدید ارزیابی صورت 
بگیرد و پس از آن هیات پذریش بورس آن را بپذیرند و در 
بهمن ماه درج نماد شوند. این مسیر اداری و پذیرش دو 

شرکت در حال انجام است و به هر حال در بهمن ماه باید 
این دو شرکت بورسی شوند اگر امسال این عملیات برای 
دو باشگاه انجام نشود به طور قطع مشکالت آنها در سال 
آینده ادامه پیدا می کند.معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال 
حاضر باشگاه استقالل صورت مالی خود را تحویل داده و 
هنوز باشگاه پرسپولیس صورت مالی را تحویل نداده است.

اعالم دالیل تاخیر در واگذاری ها
قربانزاده درباره دالیل تاخیر واگذاری این دو باشگاه 
در چند سال گذشــته اظهار داشت: مشکالت بندهای 
حسابرسی ســال گذشــته زیاد بوده اســت و در تهیه 
صورت های مالی باید این بندها را تعیین تکلیف کنند. 
برای مثال بدهی به بازیکن یا مربی خارجی یا اساسا بدهی 
مالیاتی تسویه نشده دارند و تا زمانی که این بدهی ها تعیین 
تکلیف نشود، صورت های مالی شفاف نخواهد بود. باید این 
بدهی ها پاکسازی شود تا کمترین بندها را داشته باشند که 
خود این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر حسابرس 
هم باید ایــن صورت های مالی را تایید کنــد. پس از آن 
صورت های مالی تایید شده به صورت سود و زیان، ترازنامه 

و ... تهیه و برای سازمان ارسال شود. مسیری از این مراحل 
زمان بر طی شده است و باید مابقی مراحل هم انجام شود.

وی همچنین با اشاره به میزان بدهی دو باشگاه گفت: 
زیان انباشته باشگاه پرسپولیس باالی 200 میلیارد تومان 
است و با احتساب سایر بدهی ها از جمله مالیات به 500 
میلیارد تومان می رسد. اما ارزش کل باشگاه پرسپولیس 
1۸00 میلیارد تومان ارزیابی شــده که 1000 میلیارد 

تومان آن ارزش برند این باشگاه است.
صدا و سیما باید حق پخش بازی ها را بدهد

وی گفت: در تمام دنیا بــاالی 60 تا 70 درصد محل 
درآمد باشــگاه های فوتبال حق پخش تلویزیونی است 
تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود یک باشگاه 
فوتبالی نمی تواند استمرار سودآوری داشته باشد. ممکن 
است این باشگاه ها برای مدتی حمایت شوند اما در نهایت 
باید سودآوری تضمین شده داشته باشند. غیر از این روند 
و سازو کار مانند این اســت که از یک شرکت و کارخانه 
فوالدی انتظار داشــته باشــیم از محل فروش پوشاک 

)تاسیس یک کارخانه جانبی( درآمدزایی کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

ارزش باشگاه پرسپولیس ۱۸00 میلیاردتومان برآورد شد
 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سنقردرنظردارد مزایده عمومی فروش تخمه آفتابگردان 
آجیلی متعلق به این اداره به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزارنماید. ضمنا کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  ازطریق  ها  پاکت  وبازگشایی 
عدم عضویت  در صورت  گران  مزایده  است  والزم  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir
قبلی مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
درمزایده محقق سازند. برنده مزایده باید تمامی مبلغ را به صورت یکجا به شماره حساب)
ir110100004056031203595988( وشناسه واریز )38203125612755600662377
0711727( مربوط به )اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه( واریز و رسید آن را ارائه نماید.

مبلغ ودیعه توضیحاتموضوع مزایدهشماره مزایده
)ریال(

فروش تخمه 1000000287000005 
آفتابگردان آجیلی

شرح درپیوست 
0اسناد مزایده

** توجه** تاکید می گردد شرایط کامل موضوع مزایده درسامانه ستاد بارگذاری گردیده است 
که مزایده گران می بایست دقیقا منطبق با آن مشخصات اقدام نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ازساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/10/14 
لغایت 10 ظهر روزشنبه 1400/10/18

تا  این مدیریت  به دبیرخانه  اسناد  فیزیکی  بارگذاری مدارک وتحویل  آخرین مهلت زمانی 
ساعت10 ظهر روزسه شنبه مورخ 1400/10/28می باشد.

زمان ومکان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:00صبح روزسه شنبه مورخ 1400/10/28 دراداره 
آموزش وپرورش شهرستان سنقر.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/20

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سنقر

 مدرییت آموزش ورپورش شهرستان سنقر

آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(
  فروش تخمه آفتابگردان آجیلی متعلق

 به اداره آموزش وپرورش شهرستان سنقر


