صفحه2

مردم شاهد تعادل در قیمت ارز
خواهند بود

سرمقاله

مصائب سیاست اقتصاد دستوری
زهرا فتوره چی


اقتصاددان

گروه سیاسی:رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تالش برای متعادل
س��ازی قیمت ارز اس��ت ،از کمک س��ه کش��ور به ایران در زمینه تعادل بخشیدن به
نرخ ارز در بازار خبر داد .به گزارش اس��کناس ،حجت االس�لام و المس��لمین حسن
روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه دولت مسأله ازدواج و...

طوالنی بودن سیر زمانی و
دست و پا گیر بودن قوانین
و دس��تورات ،بندها و ماده
ه��ای مرتبط ب��ا آیین نامه
ه��ا و بخش نامه ها و حتی
عدم آگاهی و عدم درک صحیح کارکنان و مدیران
س��ازمان های دولت��ی و خصوصی با مفاهیم دقیق
قوانین و مقررات می تواند از عوامل ناکارآمدی نظام
اقتصادی بخشنامه ای باشد طوری که آغاز و تداوم
هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی
نیازمند گذشتن از مجوزهای متعدد ،خشنود کردن
مدیران و کارکنان حزبی و جناحی و داشتن روابط
مناسب با آنهاست.حداکثر ساختن سود سهامداران،
ب��رآورد کردن مطلوبیت مص��رف کنندگان ،فراهم
کردن شرایط مساوی در سرمایه گذاری و رقابت از
جمله مفاهیم ناآشنا در فرآیند سرمایه گذاری...
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«اسکناس»گزارش می دهد؛

تیترهایمهم

ضرورت اصالح ساختار تولید نان
6

سرمایه گذاری  ۸۵میلیون دالری
هندیها در بندر چابهار
گروه زیربنایی:معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت:
امس��ال چندین دس��تگاه جرثقیل متحرک ساحلی
ب��ا همکاری هندیها وارد بندر چابهار میش��ود.به
گزارش اسکناس به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی،
محمد راستاد درباره آخرین وضعیت حضور هندیها
در بندر شهید بهشتی و سرمایهگذاری در بندر چابهار،
اظهار داش��ت :هندیها توانس��تهاند از بابت عدم ش��مول مس��ائل تحریمی ،در
سرمایهگذاری در بندر چابهار مجوزهایی اخذ کنند و فرآیند تأمین تجهیزات را
فعال کردهاند ،از این رو در سال جاری چند دستگاه جرثقیل موبایل (متحرک)
ساحلی با همکاری هندیها وارد بندر چابهار میشود.مدیرعامل سازمان بنادر
و دریانوردی اظهار کرد :فرآیند س��اخت تجهیزاتی که در تعهد هندیها اس��ت
فع ً
ال در قالب قرارداد بهره برداری موقت در بندر فعال اس��ت ،هندیها انگیزه
خوبی برای ادامه کار دارند و تعهد  ۸۵میلیون دالری سرمایهگذاری تجهیزاتی
آنها ادامه دارد که به محض تأمین این تجهیزات ،قرارداد اصلی و...
5

تنگی نفس صادرات براثر کرونا
8

سفره نیازمندان خالی از برنج

گ�روه کش�اورزی :دی��روز یکی از نمایندگان مردم رش��ت در
مجلس ش��ورای اس�لامی از وزیر جهاد کش��اورزی خواست
حاال که فصل برداش��ت محصول برنج اس��ت برای حمایت از
کشاورزان از واردات این محصول جلوگیری شود .به گزارش

«اس��کناس»؛ در حالی این نماینده خطه ش��مال کش��ورمان
این صحبت ها را انجام می دهد ،که برنج اقش��ار کم درآمد
و آس��یب دیده کش��ور به واس��طه گرانی ارز و عدم واردات در
چند ماه اخیر به کش��ور موجی از گرانی را به بار آورده اس��ت،

ب��ه ط��وری ک��ه برنج خارجی از نوع هندی که در بهمن ماه در
خره فروشی کیلویی  8هزار تومان بود این روزها به مرز 18
هزار تومان و برنج پاکس��تانی که در بهمن ماه س��ال گذش��ته
کیلویی  10هزار تومان بود این روزها به...

ادامه در همین صفحه


صفحه6

مستخدمین حسینی درباره شرایط بازار سرمایه هشدار داد

دیدگاه

مردم بازنده
رشد حبابی بورس

ایجاد الگوی همکاری
اقتصادی با عراق

نصرت اهلل تاجیک


کارشناس مسائل بین الملل

ابتدا گفته شد که الکاظمی
به عربستان می رود و این
باعث تجزی��ه و تحلی��ل
ه��ای ش��د که م��ی گفت
این سفر بیش��تر یک سفر
میانجی گرایانه است در حالی که این تحلیل درست
نیست زیرا عراق االن ظرفیتی برای میانجی گری
ندارد.م��ا و عربس��تان نیاز ب��ه میانجی گری نداریم
ظرفی��ت مذاک��ره وج��ود دارد ،آنچه نیس��ت اراده
سعودی ها است ،چرا که سعودی ها قبال تصور می
کردند می توانند مسائل یمن را سر و سامان دهند و
دست پر وارد مذاکره شوند اما این استراتژی نادرست
باعث ش��د س��عودی ها نتوانند مسائل و مشکالت
خود را حل کنند.ایران بارها اراده خود را نشان داده
و یا مذاکرات نس��بتا محرمانه حتی با واس��طه هایی
مانند نخست وزیر قبلی عراق و...

نقدینگی بازار سرمایه

وارد بخش تولید نشد

منفعت چین از نفت ارزان
5

صفحه3

بازار داغ گران فروشی ماسک

ادامه در همین صفحه


8

ملت ایران موج تحریم کاالهای کرهای را عملیاتی کند

مصائبسیاستاقتصاددستوری
ادامه از همین صفحه


...در نظام اقتصاد دستوری قلمداد می گردد ،در نتیجه این
موارد منجر به انصراف شمار زیادی از فعاالن اقنصادی و
سرمایه گذاران و یا در صورت تداوم فعالیت اقتصادی منجر
بهپیدایشرفتارهایسهمخواهی،رانتخواریواختالس
یا دست های پنهانی و واسطه های مرتبط با آنها می گردد.
اعمال اقتصاد دستوری منجر به عدم شفافیت حداکثری
در بخش های مختلف اقتصادی ش��ده اس��ت ،این عدم
شفافیتحداکثریاطالعاتی،خودمانعاصلیچرخهتولیدو
کسب و کار شده است.اعمال سیاست های دستوری دولت
های مختلف به آشفتگی کنونی بازار دامن زده است،عدم
تبیین صحیح برنامه جامع بلندمدت سیاس��ت کش��وری و
عدم اتکای دولت های مختلف به آن ،تضاد سیاست های
بلندمدت با سیاست های اعمالی میان مدت و کوتاه مدت
جناح های مختلف به دلیل کسب آرا و تضمین نفع جناح
مربوطه از جمله عوامل شکست کارکرد اقتصاد دستوری

در ایران است.هدف اصلی نظام اقتصاد دستوری برخالف
نظام اقتصادی بازار آزاد ،به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی
به جای حداکثر کردن س��ود اقتصادی می باشد،سیاس��ت
های حمایتی دیگر پاس��خگوی نابرابری های اجتماعی
نیست و تشدید کننده بیشتر انحصار بخش های دولتی،
خصوصی و خصولتی است.اگر چه دخالت دولت در اقتصاد،
در تمامی اقتصادهای جهان کمابیش دیده می ش��ود ،اما
دخالت دولت و اعمال سیاس��ت های اقتصاد دس��توری و
آمرانه بیش��تر در مواجه با بحران های غیر منتظره و غیر
قابل کنترل ملی همچنون بالیای طبیعی ،جنگ ،بیماری
های واگیردار و غیره حتی توس��ط نظام های اقتصاد آزاد
جهت استقرار و حرکت به سمت تعادل اقتصادی می تواند
کارا باشد.در شرایط بحران همه گیری بیماری کرونا بیشتر
کشورهای جهان با اعمال سیاست های حمایتی و کینزی
ب��ه دنب��ال برون رفت هر چه س��ریعتر از بحران اقتصادی
م��ی باش��ند،در اقتصاد ایران کوچک ک��ردن بدنه اقتصاد

دولتی ،کاهش تسلط بودجه ای و غیر بودجه ای (قوانین
و مق��ررات) و تصدیگ��ری ه��ای دولتی ،نظارت بر اجرای
قوانین برنامه پنج ساله و سند چشم انداز توسعه کشوری،
جلوگیری از عدم انظباط بودجه ای و ش��فافیت در بودجه
ری��زی از جمله پیش��نهادات جهت ب��رون رفت از اقتصاد
کنونی ایران اس��ت.فراهم کردن زیر س��اخت های الزم
شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت ،سیاستگذاری ،الزام
ب��ه اج��رای تعهدات ،ثبات نظام های مالی جهت اطمینان
دهی به س��رمایه گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن
عرصه رش��د اقتصادی برای آنها ،ایجاد محیط امن برای
فعالیت اقتصادی و تامین سطحی از رفاه اجتماعی ،کاستن
بروکراسی و قوانین دست و پا گیر جهت تسریع سرمایه
گذاری داخلی و خارجی ،ارایه تسهیالت و اعمال سوبسید
ی��ا معافی��ت های مالیاتی جهت تقویت تولید و صادرات از
جمله پیشنهادات دیگر جهت برون رفت از اقتصاد کنونی
ایران است.

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه عمرانی ذیل را به پيمانكاران ذیصالح واگذار نماید .لذا از پيمانكاران واجد شرایط دعوت بهعمل میآید از تاریخ (99/5/2تا
تاریخ  ،)99/5/12جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه ،به آدرس همدان،میدان امامزاده عبداهلل،ابتدای بلوار کاشانی،شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1ـ حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه یک از تاریخ 99/5/2لغایت )99/5/12
2ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمین ش��رکت در مناقصه ایش��ان به نفع ش��هرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین
منوال عمل خواهد شد.
3ـ مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه طبق جدول مندرج ،بصورت نقدی به حس��اب  7407-11-3331333-2بانک قرض الحس��نه مهر ایران ش��عبه مهدیه در وجه ش��هرداری
منطقه یک یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4ـ متقاضی باید بر اس��اس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری قیمت پیش��نهادی خود را ارائه نماید .بدیهی
است در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.
5ـ كليه هزينههاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است.
8ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده  10آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
9ـ تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیدهاند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد خواهد شد.
10ـ بدیهی اس��ت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین ش��ده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین ش��رکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد
شد.
11ـ ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پیشنهاد دهنده بعهده کمیسیون میباشد و در صورت تایید توسط کمیسیون پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی خواهد شد.
12ـبه این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.
13ـ به این پیمان ها تعدیل تعلق میگیرد.
14ـ زمان بازگشایی پاکتها مورخ  98/5/13ساعت18در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع میباشد.
15ـ براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  32519245و  081- 32520231تماس حاصل نمائید.
رديف

گ�روه سیاس�ی:نائب رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس با اش��اره به عدم بازگش��ت 7
میلیارد دالر اموال ایران از س��وی کره جنوبی خواس��تار
تحری��م کاالهای این کش��ور ش��د .عب��اس مقتدایی
نماینده مردم اصفهان و نائب رئیس کمیسیون امنیت
مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی
دیروز(چهارشنبه  1مرداد) در تذکر شفاهی اظهار داشت:

 7میلیارد دالر از اموال ایران که ناش��ی از فروش نفت
به کره جنوبی بوده است در بانکهای این کشور وجود
داشته و آنها برای بازگشت آن بهانهجویی میکنند.وی
افزود :دولت کره جنوبی باید به وظیفه خود عمل کند.
نائب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س تصریح ک��رد :آقای رئیسجمهور متاس��فانه
فعالیت وزارت خارجه و بانک مرکزی در بازگشت اموال

ایران از کره جنوبی نتایج الزم را نداشته و تعجب میکنم
چرا رئیسجمهور در این قضیه ورود نمیکنند.مقتدایی
گفت 7:میلیارد دالر بس��یار بیش��تر از پولی است که در
مرحله اول برجام دریافت ش��ده است.وی افزود:دولت
کره جنوبی باید بداند ما از شرایط سخت میگذریم اما
این اتفاق در حافظه تاریخی مردم ایران میماند که چه
کسی در شرایط سخت بهانهجویی کرد.

آگهی مناقصه

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

1

ادامه پیاده روسازی بلوار
بعثت

مدت
پيمان

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه (ريال)

6/327/829/742

6ماه

320/000/000

رتبه پيمانكار
حداقل پایه پنج
حقوقی ابنبه

مبلغ تضمین انجام
تعدات
پنج درصد کل
مبلغ پیمان

محل تامین اعتبار
درآمدهاي عمومي
شهرداري

ایجاد الگوی همکاری اقتصادی با عراق
ادامه از همین صفحه


...یا عمان و کویت انجام شده اما همه این ها به نتیجه
نرسیده چون سیاست های آن ها اشتباه بوده است.سفر
الکاظمی نه براس��اس میانجی گرایانه بلکه برای ایجاد
توازن راس مثلثی که در عراق صاحب نفوذ هستند یعنی
آمریکا ،ایران و عربس��تان انجام می ش��ود البته میزان و
نوع تاثیرات متفاوت است .عراق در هر صورت صحنه
تعامل سه قدرت مهم است ،دو قدرت ایران و عربستان
همسایه هستند و آمریکا نیز قدرت فرا منطقه ای است
و ب��ه دلی��ل دخالت های خودش بعد از صدام برای خود
جایگاهی قائل ش��ده اس��ت و ما این جایگاه را خالف
امنی��ت مل��ی تلقی می کنیم و آن را س��ازنده نمی دانیم
بلکه تخریبی است.معتقد هستیم که حضور آمریکا در
عراق برای کنترل رفتار ایران و فشار امنیتی به سیاست
خارج��ی م��ا اس��ت و با این حضور موافق نیس��تیم زیرا
این مساله باعث اشکاالتی در صحنه داخلی عراق می
شود.عربس��تان همسایه عراق اس��ت و دارای تاثیرات

هم س��رزمینی هم سیاس��ی اس��ت از جهت این که در
عراق سرمایه گذاری انجام می دهد و تصور می کند ما
به دلیل نفوذ در عراق در امور کش��ورهای عرب دخالت
می کنیم که این تلقی عربس��تان اس��ت ،از سوی دیگر
حضور آمریکا برای ما خوشایند نیست و فکر می کنیم
در صدد فشار به سیاست خارجی ما است لذا باعث می
ش��ود این س��ه راس دایم در تنش در داخل عراق باشند.
الکاظمی تالشش این است که این راس را در توازن نگه
دارد ،زیرا عراق دارای مشکالت ساختاری است هم از
جهت اقتصادی و زیرساختی و هم سیاست و حکومت
که آمریکایی ها بعد از س��قوط صدام صحنه عراق را از
جهت جغرافیایی و سیاس��ی تقس��یم بندی کردند و از
نظر سیاسی مناصب میان شیعه ،سنی و کردها تقسیم
شد بنابراین این مشکالت ساختاری به همراه فساد و...
باعث شده مردم عراق بعد از چند سال از جنگ و حتی
پس از داعش دارای مشکالت زیادی از نظر زیرساخت
های عمرانی ،سیاس��ی و اجتماعی باش��ند.با همه این

شرایط ما باید به سمت الگوی همکاری های اقتصادی
برویم و تالش کنیم که در بازار عراق سهمی را به خود
اختصاص دهیم که برای هر دو کشور سود آوری داشته
باش��د ،همچنین به مس��ولین عراق کمک کنیم تا ثبات
و امنیت را برگردانند و بتوانند به رشد و توسعه سریع تر
دست یابند.الکاظمیشخصیتیامنیتیدرعراقاستنه
سیاسی،وی در عین حال معتقد است پرونده های امنیتی
را تبدیل به پرونده همکاری های اقتصادی کند از این
طریق می خواهد هم حساسیت نیروهای خارجی یعنی
آمریکا و عربس��تان را کاهش دهد و هم ایران را پش��ت
سر خود نگه دارد.در واقع عراق عمق استراتژیک ما است
از نظر سیاسی ،تاریخی ،مردمی و...جنبه های زیادی
وجود دارد که می توانیم در س��طوح مختلف همکاری
های وسیعی داشته باشیم .منحصر کردن به حلقه نظامی
و امنیت��ی ض��رورت یک مقطعی بود ام��ا اکنون عراق
دروازه ش��رقی کش��ورهای عربی به سوی ما است و ما
باید همکاری های اقتصادی را ارتقا دهیم.

بازگشت همه به سوي اوست

جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زاده

با نهایت تأثر و تأس��ف درگذش��ت همس��ر گرامیتان را تس��لیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند
تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر
و بردباری مسئلت داریم.

دکتر اصغر نعمتی
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