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همانطور كه مي دانيم س�رمايه ترس�و است و 
با كوچك ترين افزايش ريس�كي ت�رس را در 
چهره و رفتار س�رمايه مي بينيم، از همين رو 
در جريان مبادالت هفته گذشته بازار سرمايه 
ش�اهد خروج قريب هزارميلياردتومان پول 
حقيقي از بازار س�رمايه بوده ايم، اما در عين 
حال قريب به اتف�اق كارشناس�ان اقتصادي 
معتقدند در بعد حل بحران و كنترل ريسك ها 
شاهد رفتاري از ناحيه رئيس جمهور بوديم كه 
پيش بيني مي كنند چش�م انداز بازار سرمايه 
به زودي رنگ و ب�وي مثبتي به خ�ود بگيرد. 
از قديم گفته اند س��رمايه ترس��و اس��ت و حاضر 
است س��ود كمتري كند يا اصاًل س��ود نكند اما 
امنيتش تأمين باش��د، از اين رو مي بينيم كه در 
مواقع ريسكي ش��دن وضعيت، سرمايه به سمت 
بازاري به حركت درمي آيد كه از امنيت و تضمين 

نقدشوندگي بيشتري برخوردار است. 
به جهت آنكه اقتصاد نياز به سرمايه گذاري و رشد و 
توسعه فعاليت هاي اقتصادي دارد، كشورها در دنياي 
امروز تالش مي كنند امنيت فضاي كس��ب و كار در 
حد اعلي برقرار باش��د و حتی االمكان كوچك ترين 
ريس��كي متوجه اقتصاد نش��ود، با اين حال گاهی 
گريزي از ريس��ك و تهديدها و ناامني ها نيست، به 
طور نمونه وقتي متغير خارجي امنيت اقتصاد داخلي 
را تهديد مي كند، بايد تالش كرد تا جايي كه مي شود 

ريسك را كنترل و آثار تبعي آن را نيز دفع كرد. 
   فوت كوزه گری معمار تحريم

تحريم كنندگان اقتصاد ايران بيش از 10س��الي 
مي شود كه بخش صادرات نفت و دسترسي ايران به 
سيستم پولي دنيا را تحريم كرده اند و در اين رابطه 
هر چند كتاب هايي با عنوان هنر تحريم ها نيز به 

رشته تحرير درآمده است و عده اي هم در اين رابطه 
كارشناس تحريم هستند و ابعاد و زير و زبر تحريم را 
به طور كلي و جزئي مورد تجزيه و تحليل و بررسي 
و توصيف و تش��ريح قرار مي دهند اما هر مهندس 
و معمار تحريمي همچون استاد كوزه گري، فوت 
كوزه گري را حتي از شاگرد هم پنهان مي كند تا با 
صداي بلند و به ضرس قاطع بگويد رقيبم گر هنر 

هم دزدد از من، من نمي گردد. 
بايد قبول كرد اتاق جن��گ اقتصادي عليه ايران 
كه همانا در خزانه داري امريكا برپاس��ت، بيخود 
دس��ت روي تحريم صادرات نفت و دسترسي به 
شبكه پولي دنيا نگذاشته اس��ت، نفت هنوز هم 
يكي از سياسي ترين كاالهاي جهان امروز است 
و به زعم برخ��ي صاحبنظران در اي��ران نيز طي 
دهه هاي گذشته اين كاال به عنوان يكي از منابع 
قدرت اقتصادي و سياسي مورد توجه بوده است، 
حال اينكه چرا مستشاران نظامي- مالي غربي در 
دهه هاي ابتدايي قرن1300 پاي ارزهاي ناشي از 
صادرات نفت را به ماليه ايران باز مي كنند، حتماً 
مقاصدي داشته اند و شايد يكي از اين داليل آن 
باشد كه در روابط سياس��ي و اقتصادي داخلي و 

خارجي كشور اثر بگذارند. 
حال شايد بگوييم كلي سال از زمان كشف نفت 
در ايران و ورود درآمدهاي نفتي به ماليه كش��ور 
گذشته است و چه ارتباطي به وضعيت امروز ايران 
دارد، در پاسخ بايد گفت كشوري كه در سال هاي 
متواتر بخش زيادي از ماليه اش را از محل صادرات 
نفت تأمين كند، بالطبع در روابطش اثر مي گذارد 
و اين روابط عادات و فرهنگ��ي را پديد مي آورد، 
در اين بين وقتي انقالب اس��المي ايران به وقوع 
مي پيوندد، جمهوري اسالمي ايران همانطور كه 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار فرماندهان و 
پيشكسوتان دفاع مقدس اشاره فرمودند با جنگ 
تحميلي اجتناب ناپذير روبه رو مي شود و به دنبال 
آن نيز به زعم بس��ياري از كارشناس��ان، سلسله 
مسائلي در كشور رقم مي خورد تا سيستم فرصت 
چنداني ب��راي جدا كردن مالي��ه از نفت و تغيير 
عادات و فرهنگ هايي كه اين وابستگي در كشور 

ايجاد كرده است، پيدا نكند. 
در اين ميان از اواخر دهه90 تاكنون اقتصاد ايران 
از ناحيه صادرات نفت و دستيابي به درآمدهاي 
ناش��ي از صادرات نفت و سيستم پولي دنيا مورد 
تحريم قرار مي گيرد تا به واسطه فشار اقتصادي 
كه به ماليه كشور و س��پس جامعه وارد مي شود، 
ملت ايران سلسله برجام هاي بي ربطي را به مقوله 
برجام بپذيرد. حال هر چند تصور مي شد در دولت 
گذشته زمينه براي چند بانِد شدن برجام جهت 
تخِت گاز غربي ها در ايران فراهم شود اما با درايت 
و تدبير حكمرانان اين اتفاق رقم نخورد تا اينكه 
دولت سيزدهم روي كار آمد و زمينه براي بهبود 

زيربنايي و زيرساختي اقتصاد ايران فراهم آيد. 
هر چند جدايي مخارج كشور از درآمدهاي نفتي 
بايد در دولت گذش��ته اتفاق مي افت��اد اما دولت 
گذش��ته در پي برجام بود و تأخي��ر در تحصيل 
عوايد ناشي از رفع تحريم ها را از محل استقراض از 
سيستم بانكي و افزايش نرخ ها جبران كرد و دولت 
سيزدهم مجبور ش��د عالوه بر تسويه بدهي هاي 
برجاي مانده از گذشته، اش��تباهات دولت قبل 
را نيز جبران كند و در نهايت هزينه هاي كش��ور 
را روي ريل ماليات بين��دازد، يعني همان ريلي 
كه از نظر كارشناسان اقتصادي بايد سال ها پيش 
حركت مالي��ه روي اين ريل آغاز مي ش��د. به هر 

روي امروز دولت س��يزدهم مسيري را كه تقريباً 
گذشتگان به آن كم توجه بوده اند، آغاز كرده است 
و بايد به آن فرصت داد تا فرهنگ ساختار را نيز با 
تغيير ماليه از ريل درآمدهاي نفتي يا استقراض 
به درآمده��اي مالياتي كم كم تغيي��ر دهد، زيرا 
دالرهاي نفتي س��ال هاي درازي است فرهنگ 
خاصي را در س��اختار رقم زده ك��ه اين فرهنگ 
رفته رفته تغيير خواهد كرد و دولت كنوني نشان 

داده است جسارت تغيير اين فرهنگ را دارد. 
   تيري كه به سنگ خورد 

معماران تحريم تصور مي كردن��د اگر ايران به 
دردسر هاي مالي ناشي از تحريم هاي اقتصادي 
غرب هم فائق آيد، بعيد است بتواند به فرهنگ 
و عادات��ي ك��ه درآمده��اي نفتي در س��اختار 
بوروكراس��ي پديد آورده اس��ت غلبه كند و آن 
را تغيير دهد، از اين رو س��ال هاي س��ال است 
نشس��ته اند تا ببينند تحريم ها بين حاكميت و 
مردم چه اختالفاتي را رقم مي زنند، خوشبختانه 
شواهد نش��ان مي دهد حتي به رغم توطئه هاي 
مكرر غرب در ايران، مقامات ايراني اين قابليت 
را دارند ك��ه بحران هاي گوناگ��ون را مديريت 
كنند و اين مهم در دولت سيزدهم نيز به چشم 
می خورد، كمااينكه رئيس جمه��ور در رخداد 
غم انگيز رقم خورده در كش��ور در بعد داخلي با 
تماس با خانواده مصيبت ديده و در بعد جهاني با 
پاسخگويي شايسته به رسانه هاي مطرح جهاني 
نش��ان داد توانايي كنترل بحران و ريسك ها را 
دارد و اين رفتار نشان داد همزمان با تغيير ريل 
تأمين مالي مخارج كشور از نفت يا استقراض به 
ماليات از مردم، دولت نسبت به تغيير فرهنگ 
و رفتارهاي ارتباطي نيز توج��ه دارد، از اين رو 
بايد گفت تير هنرمندانه معماران تحريم نفت 

به سنگ خورد. 
در اين بين هر چند در هفته گذشته به جهت رشد 
ريسك ش��اهد خروج س��رمايه حقيقي از بورس 
بوده ايم اما قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي 
معتقدند چشم انداز بازار مثبت است و بازار سرمايه 

چالش و ريسك پيش رو را پشت سر مي گذارد. 
بازار سرمايه در هفته چهارم شهريورماه روندي 
نزولي و در تمام روزه��اي هفته بازدهي منفي را 

براي سهامداران به همراه داشت. 
در هفت��ه گذش��ته، عرضه كنن��دگان س��هام از 
متقاضي��ان پيش��ي  گرفتند ت��ا يك  ب��ار ديگر 
ش��كل گيري صف��وف ف��روش در نماده��اي 
شاخص       ساز و كوچك، بازار را به دردسر بيندازد. 

تش��كيل همين صفوف فروش در بازار س��رمايه 
منجر به خروج پول حقيقي از بازار س��رمايه نيز 
شده است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اين 
روزها بورس ني��از به نقدينگي براي رش��د دارد. 
بررسي جريان معامالتي بازار سهام در هفته هاي 
گذشته به  وضوح نشان مي دهد بازار سهام تا چه 

ميزان تشنه پول است. 
در جريان معامالت هفته گذش��ته بازار سهام، 
889 ميلي��ارد تومان پ��ول حقيق��ي از بورس 
خارج ش��د. در صورتي كه اين رون��د ادامه دار 
باشد، بايد منتظر عميق تر شدن ركود در بازار 

سرمايه باشيم.

 افزایش حداقل 100 درصدي 
تعرفه هاي صادراتي محصوالت آب بر

تعرفه ه�اي صادرات�ي محص�والت جالي�زي نهايت�ًا ت�ا دو 
هفت�ه ديگ�ر اع�ام مي ش�ود و حداق�ل ۱۰۰ درص�د افزاي�ش 
داش�ت.  خواهي�م  آب ب�ر  محص�والت  ب�راي  تعرف�ه اي 
به گزارش تسنيم، محمد قرباني، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير 
جهاد كش��اورزي در واكنش به اين موضوع كه تا پايان ش��هريور بايد 
تعرفه هاي صادراتي محصوالت كش��اورزي اعالم مي ش��د، گفت: در 
قانون هيچ اشاره اي به اعالم تعرفه هاي صادراتي در اول مهر ماه نشده 
اس��ت اما تعرفه هاي صادراتي محصوالت آب بر نهايتاً تا دو هفته ديگر 

اعالم مي شود. 
قرباني درباره مي��زان افزايش تعرفه هاي صادرات��ي محصوالت آب بر 
هم گفت: حداقل 100 درص��د افزايش تعرفه اي خواهيم داش��ت. دو 
محدوديت در رابطه با تعرف��ه وجود دارد؛ محدودي��ت در وضع ابعاد 
فيزيكي و ديگري در مراودات بين المللي. در رابطه با برخي كش��ور ها 

بايد تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظيم كنيم. 
وي تصريح كرد: براي كشور هاي اوراسيا كه مشغول مذاكره هستيم، 
تعرفه متفاوتي داري��م، يعني محصوالت��ي كه آنها به كش��ور ما وارد 
مي كنند، ما نيز موظفيم محصوالتي به آنها با تعرفه ديگر صادر كنيم. 

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كش��اورزي اظهار داشت: در 
رابطه با ساير كشور ها، برای محصوالتي كه در گلخانه توليد مي شود، 
عوارض كمت��ري در نظر گرفته مي ش��ود، يعني تعرف��ه 100 درصد 
موضوعيت ندارد، چون آب كمتري مصرف مي شود، ولي در محصوالت 
مزرعه اي كه آب بر هس��تند، طبق سياس��ت كلي حداقل 100تعرفه 
ص��ادرات در نظر گرفته مي ش��ود. قرباني گفت: االن الگوي كش��ت و 
سياست هاي پشتيبان ما آماده است، در ارتباط با يك مورد كه بحث آب 
است، بايد با وزارت نيرو به تفاهم كامل برسيم و بالفاصله الگوي كشت 
را كه اعالم بكنيم همزمان با آن بحث ع��وارض محصوالت آب بر مثل 

هندوانه، خربزه، پياز و سيب زميني را اعالم مي كنيم. 
........................................................................................................................

 عرضه گسترده مرغ منجمد
با قیمت ۴0 هزار تومان در بازار

از عرض�ه  ته�ران  اس�تان  سرپرس�ت جه�اد كش�اورزي 
گس�ترده م�رغ منجم�د ب�ا قيم�ت 4۰ ه�زار توم�ان در ب�ازار 
خب�ر داد و گف�ت: اي�ن قيم�ت ۵ ه�زار توم�ان كمت�ر از 
قيم�ت مص�وب اس�ت و ب�راي تنظي�م ب�ازار عرضه مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، جبرئيل برادري اظهار كرد: با توجه به روند افزايشي 
قيمت گوشت مرغ گرم در بازار و در راستاي رفاه حال مصرف كنندگان، 
عرضه گوشت مرغ منجمد در تمامي مراكز عرضه اعم از فروشگاه هاي 

زنجيره اي، صنوف منتخب و سازمان ميادين آغاز شد. 
وي افزود: با هماهنگي وزارت جهاد كش��اورزي و ش��ركت پشتيباني 
امور دام با هدف تسريع در تنظيم بازار اين كاالي اساسي، هر كيلوگرم 
مرغ منجمد با كاهش 5هزار توماني نسبت به قيمت مصوب با قيمت 
40 هزارتومان عرضه مي ش��ود. وي بي��ان كرد: واحده��اي صنفي و 
فروشگاه ها مي توانند براي دريافت مرغ منجمد به طور عمده و توزيع به 

شركت پشتيباني امور دام استان تهران مراجعه كنند. 
........................................................................................................................

ثبت 10 هزار سوت زني مالیاتي طي 6 ماه
مدي�ر كل دفت�ر مب�ارزه ب�ا ف�رار ماليات�ي س�ازمان ماليات�ي 
ب�ا بي�ان اينك�ه بخش�ي از گزارش�ات س�وت زني ب�ه دلي�ل 
نق�ص در اطاع�ات قابليت پيگي�ري ن�دارد، گفت: تع�داد قابل 
توجه�ي از ش�ركت ها ب�ا وج�ود فعالي�ت اظهارنام�ه ارائ�ه 
نمي كنند كه ب�راي آنها اظهارنام�ه برآوردي صادر خواهد ش�د. 
به گزارش تس��نيم، طي سال هاي اخير ش��اهد بوده ايم كه تمركز بر حوزه 
ماليات بيش از پيش افزايش يافته است. ش��ايد بتوان گفت يكي از داليل 
اصلي اين موضوع كاهش درآمدهاي نفتي و تالش دولت براي كاهش اتكاي 

خود به درآمدهاي نفتي بوده است. 
وحيد عزيزي، مدير كل دفتر بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و 
پولشويي سازمان امور مالياتي در خصوص سوت زني در سامانه 
سازمان امور مالياتي گفت: بايد توجه داشت كه در حال حاضر 
وزارت اقتصاد نيز يك س��امانه س��وت زني را ايجاد كرده است 
كه با س��امانه س��ازمان امور مالياتي كه از پيش وجود داشت و 
دستورالعمل آن از اسفند ماه ابالغ شده بود، متفاوت است. تعداد 
گزارشاتي كه طي سال جاري از اين سامانه به دست آمده است، 

حدود 10 هزار مورد است.
 وي اف��زود: نكته اين اس��ت كه عم��ده گزارش��ات مربوط به 
عدم اس��تفاده از كارتخوان است. بخش��ي از گزارشات به دليل 
نقص در اطالعات قابليت پيگيري ندارد. در گزارش��ات مربوط 
به عدم استفاده از دس��تگاه های كارتخوان نيز بخش گزارشات 
مربوط به پزشكان، مطب ها و كلينيك هاي درماني بخش بيشتر 

گزارشات را تشكيل مي دهد. 
عزيزي تأكيد كرد: از بين گزارشاتي كه مربوط به عدم استفاده از كارتخوان 
در مراكز درماني اس��ت، آن مواردي كه اس��م و آدرس دقيقي دارند، مورد 

پيگيري قرار مي گيرد.  
وي افزود: در برخي موارد از حسابرس��ي يا بازرسي استفاده مي شود 
تا درآمد واقعي فرد و عددي كه از طريق كارتخوان ثبت ش��ده است، 
مش��خص ش��ود. در موارد جدي تر نيز از بازرس��ي م��اده181 قانون 
ماليات هاي مستقيم استفاده مي شود كه بازرسي از كل اسناد و مدارك 

و بدون اطالع قبلي است.
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محمدمهدی صافی  |   جوان

كاه�ش حق�وق گمرك�ي موج�ب كاه�ش قيم�ت كاالهاي 
واس�طه اي، مواد اوليه توليد و ماش�ين آالت توليد مي شود، 
بنابراي�ن در هزين�ه تولي�د و قيمت كااله�ا اثرگذار اس�ت. 
به گزارش نبض صنعت، لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس درباره تصويب كليات اليحه اصالح تبصره هاي 1 
و 7 ماده واحده قانون سال 1401 كل كشور درباره كاهش حقوق 
گمركي اظهار داش��ت: از آنجا كه ديگر ارز 4هزارو200توماني در 
كش��ور نداريم، همه كاالها با ارز باالي 20ه��زار تومان و 24 هزار 

تومان وارد مي ش��ود، بنابراين حقوق گمرك��ي 4 درصدي تأثير 
بسياري بر قيمت كاالهاي واسطه اي و ماشين آالت داشت و اين 

امر موجب متضرر شدن مصرف كنندگان مي شد. 
وي با بيان اينكه دولت اليحه اي به مجلس ارائه داد كه بر اس��اس 
آن حقوق گمركي به يك درصد كاهش پي��دا كند، اين كار دولت 
از هوش��مندي خوبي برخوردار ب��ود، افزود: واردكنن��دگان نيز 
مراجعات بس��ياري درباره حقوق گمركي به ما داشتند، با مصوبه 
مجلس، دولت بهتر مي تواند بازار را تنظيم كند. وي با بيان اينكه 

واردكنندگان و توليدكنندگان از اين مصوبه رضايتمندي دارند، 
اضافه كرد: زماني كه قيمت ماش��ين آالت و كاالهاي واس��طه اي 
ارزان تر ش��ود، هزينه توليد نيز كاهش مي يابد. عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اينكه آيا تصميم مجلس مبني 
بر كاهش حقوق گمركي بر معيشت مردم اثرگذار است، اضافه كرد: 
بله، چون اين موضوع موجب كاهش قيمت كاالهاي واس��طه اي، 
مواد اوليه توليد و ماش��ين آالت توليد مي شود، بنابراين در هزينه 

توليد و قيمت كاالها اثرگذار است.

هزينهتوليدوقيمتكاالهاكاهشمييابد
   خبر

عملكرد ناموفق صنعت در برنامه ششم
 کارشناسان:

برنامه هفتم آینده نگر تدوین شود
برنامه شش�م در حالي تدوين ش�د كه وضعيت اقتص�ادي با امروز 
متفاوت بود، بنابراين اهداف مدنظر به ويژه در بخش صنعت محقق 
نشد كه اين مس�ئله ضرورت تدوين واقع بينانه و آينده نگر برنامه 
هفتم را نش�ان مي دهد. كارشناس�ان صنعت معتقدن�د: »يكي از 
مهم تري�ن داليلي كه موجب ش�د صنعت نتواند بر اس�اس اهداف 
پيش بيني ش�ده حركت كند، اين ب�ود كه به طور كل�ي اهدافي كه 
توسط دولت دوازدهم تعيين شد، ايراد داشت، ضمن اينكه ضمانت 
اجرا نداشت و بعضاً آيين نامه هايش با تأخير تدوين شد، متناسب با 
شرايط روز از جمله محدوديت هاي بين المللي و نرخ ارز هم نبود.«

به گزارش مهر، چندي پيش سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توس��عه از 
س��وي رهبر معظم انقالب اس��المي ابالغ و فرايند تدوين اين برنامه آغاز 
شد و با توجه به اينكه بخش صنعت به واسطه پيوندهاي گسترده اي كه با 
ساير بخش هاي اقتصادي در تحقق اهداف اسناد باالدستي از جمله رشد 
درون زا، برون گرا و ارتقاي جايگاه اقتصادي كش��ور نقش بس��زايي دارد، 
بررسي عملكرد اين بخش در برنامه ششم توس��عه كه در دولت دوازدهم 

اجرا شد، حائز اهميت است. 
نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه برنامه ششم توسعه در فضايي 
تدوين ش��د كه توافق هسته اي به نتيجه رس��يده بود و به واسطه كاهش 
فشارهاي بين المللي، رشد اقتصادي به 14/2درصد و نرخ تورم به 9درصد 
رسيده بود. بخش صنعت نيز با افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن افزايش 

توليد در زيربخش هاي آن رشد 10/6درصدي را تجربه كرده بود. 
   عملكرد صنعت در برنامه ششم توسعه

بر اس��اس بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، بخش صنعت به 
عنوان يكي از زيربخش هاي مه��م اقتصاد در ايج��اد ارزش افزوده و 
اشتغال به دليل ش��رايط بين المللي خاص كشور در سال1397 و به 
تبع آن افزايش هزينه هاي تأمين مواد اوليه و واس��طه، دخالت دولت 
در بازار و قيمت گذاري دس��توري كاالها و تغيي��رات مكرر مقررات و 
دس��تورالعمل ها با چالش هاي مختلف و كاهش ارزش افزوده مواجه 
شد، اما از سال1398 با اجراي سياس��ت هاي حمايتي توسط دولت، 

مجدداً ارزش افزوده اين بخش از رشد مثبت برخوردار شد. 
   وضعيت محيط كسب و كار

براي توضيحات بيشتر بايد به محيط كسب و كار اشاره شود، آنطور كه مركز 
پژوهش هاي مجلس بررسي كرده است، اين شاخص در بخش صنعت در 
سال های1397 و 1398 نسبت به سال هاي قبل وضعيت نامساعدتري 
داشته، اما از س��ال1398 به بعد به دليل وضعيت ش��اخص رو به بهبود 
بوده است. بررسي شاخص ملي محيط كس��ب و كار بر اساس نماگرهاي 
بخش نهادي و اقتصادي حاكي از آن است كه در بخش نهادي، »ساختار 
و عملكرد دولت« و در بخش اقتصادي، »محيط مالي« بيشترين تأثير را 
بر ايجاد محيط نامساعد كسب و كار داشته اند. نتايج پايش ملي كسب و كار 
نش��ان مي دهد در محيط مالي مؤلفه هاي »غيرقاب��ل پيش بيني بودن 
تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت« و »تأمين مالي از سيستم بانكي«، 
بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعاالن اقتصادي كشور 
داشته است. با وجود بهبود شاخص محيط كس��ب و كار در سال1400، 
نتايج پايش نشان مي دهد وضعيت شاخص محيط مالي با ميانگين 8/15 
از 10 بيش��ترين تأثير منفي را بر محيط كسب و كار داشته است، لذا رفع 
عوامل مؤثر بر ايجاد محيط نامساعد كسب و كار از جمله موضوعات مالي 
و بهبود شرايط براي فعاالن اقتصادي كشور با هدف ترغيب آنها به تداوم 

فعاليت در بخش حقوقي اقتصاد ضرورت دارد. 
   تنزل رشد ساالنه اشتغال بخش صنعت

همچنين مركز پژوهش هاي مجلس به اشتغال بخش صنعت نيز اشاره 
كرده است، بر اين اساس با وجود حمايت هاي دولت از جمله پرداخت 
تسهيالت برنامه اش��تغال و توليد از محل بند الف تبصره18 قوانين 
بودجه سال هاي اخير به دليل بروز ش��وك هاي منفي شرايط خاص 
بين المللي كشور، وجود فضاي نااطمينان كسب و كار، عدم تخصيص 
كامل تسهيالت به دليل كمبود منابع و مش��كالت اجرايي، اپيدمي 
كرونا و تأثير منفي بر بنگاه هاي خرد و كوچك، ت��وان رقابتي پايين 
بخش توليد با محصوالت خارجي به منظور توسعه اندازه بازار، كشور 
از سال1397 با تنزل رشد ساالنه اش��تغال بخش صنعت مواجه شد. 
بر اساس بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، به طور كلي ارزيابي 
عملكرد برنامه ششم توسعه نشان مي دهد بيش از 50درصد از احكام 
داراي عملكرد فاقد اثربخشي بوده اند و حدود 36درصد از احكام نيز 
عملكرد نسبتاً اثربخشی داشته اند. از سوي ديگر احكام فاقد عملكرد 
و احكامي كه داراي عملكرد كاماًل اثربخش بودند نيز تقريباً با سهمي 
برابر حدود 7درصد از مجموع احكام بخش صنعت را به خود اختصاص 
داده اند. داده هاي اعالم شده نش��ان مي دهد اين صنعت از اهداف در 

نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است. 
علي احمدي، كارشناس حوزه صنعت در مورد داليل عدم موفقيت بخش 
صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: »يكي از مهم ترين داليلي كه 
موجب شد صنعت نتواند بر اساس اهداف پيش بيني شده حركت كند، 
اين بود كه به طور كلي اهدافي كه توس��ط دولت دوازدهم تعيين شد، 
ايراد داش��ت، ضمن اينكه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آيين نامه هايش 
با تأخير تدوين ش��د، متناسب با ش��رايط روز از جمله محدوديت هاي 
بين المللي و ن��رخ ارز هم نبود.« وي افزود: »از س��ويي ديگر اعتباراتي 
كه قرار بود به اين بخش تخصيص ياد يا كافي نب��ود يا اينكه با تأخير 
پرداخت شد. همچنين دولت به جاي اينكه فضا را براي توليدات صنعتي 
رقابتي كند، با برنامه ها و سياست هاي نابجاي خود فضا را بيش از پيش 

انحصاري كرد و رقابت از اين بخش رخت بربست.«

 شناسه آگهى: 1382182

 نوبت دوم آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

شـركت نفـت و گاز پـارس در نظر دارد 
خريد 2 قلم GRATING (16800 عدد) مورد نياز 
خود را بـا برگزاري مناقصـه عمومى دو 
مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 

شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم 

ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسـنامه، اظهارنامه ثبت شـركت و آخرين آگهي  تغييرات 
(مندرج در روزنامه رسمي)

ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسـي شـده مربوط به حداكثر سه سال 

گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس 
از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 WWW.SETADIRAN.IR تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي
قسـمت سـامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و 

رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضـاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسـناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي 
كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
 نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش 
و فنـاوري وزارت نفت، به شـماره 97/213943 مـورخ 1397/5/10، 
انعقـاد قرارداد و انجام خريد صرفـاً با تأمين كنندگاني كه نام آنها در 
فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار 
دارد، امكان پذير است، بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات 
الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد 
بـوده و هرگونه تبعات ناشـي از عـدم رعايت مقـررات فوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
 آخريـن مهلت ارسـال پاسـخ اسـتعالم ارزيابـي كيفـي: دو هفته پس از 
آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور 

بارگذاري نمايند. 
 تاريخ و محل تحويل اسـناد مناقصه: متعاقباً به اطالع واجدين شرايط 

خواهد رسيد.
 آخريـن مهلـت تحويـل پيشـنهاد و تاريـخ گشـايش پيشـنهادها: طبق 

تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم بـه ذكـر اسـت پيشـنهادهاي ارائه شـده توسـط مناقصه گران 

مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشـتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 

5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

 
شركت نفت و گاز پارس-روابط عمومي

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSD-0110009 با شماره فراخوان سامانه ستاد 158 2001001034000
آگهى مناقصه عمومى سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى شهردارى اراك
سـازمان سـيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب سال جارى 
نسبت به خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك از طريق مناقصه عمومى به مناسب ترين قيمت 

پيشنهادى اقدام نمايد.

احمد كربالئى حسنى -  سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى

 نوبت اول

لذا متقاضيان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادها واقع در شـهر صنعتى- جنب سازمان هميارى 
شـهردارى ها – سـازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك مراجعه  و يا با شماره تلفن 086-33132020 

تماس حاصل فرمايند. 

خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك مطابق با برآورد بالغ بر 18،902،800،000 ريال وتضمين به مبلغ 945،140،000ريال  (شماره مناقصه: 2001094175000021)عنوان مناقصه و تضمين

 نحوه و زمان دريافت
 اسناد مناقصه 

دريافت اسـناد مناقصه ازسـاعت 10:00 روز شـنبه 02 /1401/07 تا سـاعت 14:30 روز پنج شـنبه مورخ  1401/07/07 به مدت 6 روز و صرفًا  از طريق سـامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  امكان پذير مى باشد.

آخرين مهلت بارگذارى 
مدارك و پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت بارگذارى مدارك به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحويل نسخه فيزيكى ضمانت نامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك تا ساعت14:30روز دوشنبه مورخ  1401/07/18 مى باشد.

 نوع تضمين 
شركت در مناقصه 

صرفًا در قالب ضمانت نامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سـپرده پيمانكاران به نام سـازمان سـيما، منظر و فضاى سـبز شهرى 

شهردارى اراك به شماره حساب 100833558439 بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت هاو محل 
تشكيل كميسيون مناقصه 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 رأس ساعت 9-  در محل سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك – 
حضور شركت كنندگان بالمانع است (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است).

كليه شركت ها و يا فروشگاه ها و يا توليدكنندگان واجد شرايطحداقل صالحيت شركت كننده

 به پيشـنهادات مبهم، مشـروط، فاقد شـرايط قانونى، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شـود.
 هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد شركت كنندگان در مناقصه و بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 

و الزم است شركت كنندگان در مناقصه در صورت عدم عضويت، مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک


