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روزهای پایانی سال  1400در حال سپری شدن است و به نظر نمیرسد در هفتههای انتهایی سال جاری به
لحاظ اقتصادی ،اتفاقی که باعث تحول اقتصاد کشور و معیشت مردم شــود ،بیفتد و بیشتر باید با امیدواری
انتظار سال  1401را کشید.با نظر رهبر انقالب ،سال  1400به نام «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» مزین شده

بود ،ولی اینکه خروجیها چه بوده و آیا اثرات مثبتی هم دیده شده یا نه؟ را از جالل رشیدیکوچی ،نماینده
مردم مرودشت و عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس یازدهم پرســیدیم.او گفت :در این مدت
کوتاهی که دولت سیزدهم در راس کار قرار گرفته ،اتفاقات خوبی در جهت تحقق...
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اما و اگرهای اقتصاد سرآمد از سیگنالهای
مخابره شده از وین

سودآوری
اقتصاد ایران
کجانهفتهاست

یادداشت

درس هایی از تاریخ

روزانهماقتصادسرآمد

برای روشن شدن نتیجه جنگها
صبوری کنید

بازارهای اقتصادی اینروزها دچار سردرگمی بوده و منتظر مشخص
شــدن نتیجه برجام هستند .به گفته بســیاری از کارشناسان پس از
احیای برجام ما شاهد سقوط قیمتها در بخشهای مختلف خواهیم
بود .بازار مسکن یکی از بخشهایی است ...

غالمرضا مصدق

بخشــی از حامیان وطنی روسیه ،مشعوف
از حمله این کشــور بــه اوکراین ،حکم به
پیروزی قطعی پوتین داده ،آنچنان که گویی
نتیجه نهایی یک جنگ به سادگی در همان
چند روز اول مشخص می شود .اما تاریخ
در این مورد این قصاوت زود هنگام حکم
دیگری میدهد .بهتر اســت زیاد دور نرفته از آغــاز جنگ جهانی دوم
سال  ۸۳( ۱۹۳۹سال پیش) تجارب جنگهای بزرگ قبلی را مرورکنیم.
آلمان با حمالت برق آسا تمام اروپا بجز ســوئيس ،اسپانيا و پرتقال را
تصرف كرد ،ايتاليا متحد هيتلر كشــورهای شمال آفريقا را ،ژاپن ديگر
متحد آلمان تمام جنوب شرق آسيا را تصرف كرد ،بعد از  ۷سال نهايت ًا
هيتلر خودكشی كرد ،موسوليني به دار آويخته شد و ژاپن بي قيد و شرط
تسليم شد.آمريكای قدر قدرت ،از در جنگ با کشور جهان سومی ویتنام
درآمد ،بعد از  ۲۰سال با  ۵۵هزار کشته ،آخرین نیروهایش از پشت بام
سفارتش در سایگون با بالگرد فرار کردند ،نتیجه جنگ عالوه بر شکست
خفت بار آمریکا ،متحد شدن دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی با هم بود.
اتحاد شوروی غول نظامی جهان ،به کشور فقیر و عقب مانده افغانستان
لشگر کشید ،بعد از ســال ها جنگ بی حاصل دست از پا درازتر عقب
نشست .بی تردید شکســت در افغانستان یکی از عوامل مهم فروپاشی
آن امپراتوری عظیم بود.صدام در سودای فتح سه روزه خوزستان و قد
کشیدن در قامت قهرمان قادسیه ،علی رغم حمایتهای بی دریغ شرق
کمونیست و غرب ســرمایه داری در باتالقی عمیق فرو رفت ،بعد از ۸
سال با به جا گذاشتن کشوری ویران و ملتی خسته از جنگ...
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بیمهاجباریمسکنتصویب 
شد
« اقتصاد سرآمد »گزارش می دهد

چالشهای
اجرای قانون
بیمهمسکن

به تصویب نمایندگان مجلس رسید

 500میلیون یورو
اختصاص پنج میلیارد وو500
برای توسعه سواحل مکُران و اروند
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بررسی «اقتصاد سرآمد» از وضغیت تولید در مناطق آزاد کشور

بررسی« اقتصاد سرآمد» از سردرگمی جهانی مصرف کنندگان انرژی

مناطقآزاد مشمولشعارسالنمیشوند؟

اختالالت نفتی جهان در پی جنگ روسیه و اوکراین

تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در طوماری اعالم کردند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ،بدون تامین زیرساختهای الزم در مناطق
آزاد ،باعث مختل شدن جریان ارسال کاال در عمده مناطق شده اســت .تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در این نامه تاکید کردهاند که به دلیل
مشکالت عدیدهای که به موجب نحوه اجرای ناهماهنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جزیره قشم عارض شده...
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فقر با پرداخت یارانه در اقتصاد تورمی تشدید میشود

بسته مالیاتی بودجه ۱۴۰۱تورمزاست

محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد :در این
میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقالم
اضافی که روی فیش حقوقی منعکس میشود ،نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمیدهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،جامســاز در ارتباط با اظهارات اخیر رئیس جمهور علیه فقر مطلق به ایلنا اظهار کرد :روالی
باب شده که مسئولین در برابر کاستیها ،بیتدبیریها ،ناکارآمدیها و ،سوءمدیریتهایی که حتی از گذشته در حوزه
مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و دیگر
حوزههای جامعه شده ،در کســوت مردمی قرارگرفته واز زبان آنان به بیان دردها ،ناکامیها و مطالبات بهحق مردمی
میپردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاریها نقش آفرین بودهاند و ســپس به عنوان یک مصلح و نجات
دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سر واژه آنها «باید»
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در بحران جاری اوکراین توجهها بار دیگر به موضوعی بسیار مهم جلب شده است :امنیت انرژی میان اروپا و روسیه حال آن که میان این دو
رابطهای نظاممند شکل نگرفته و نمیتوان راهبرد مشخص امنیت عرضه و تقاضا را در این عرصه دید .البته در این سالها آلمان که تا چندی
پیش با نماد آنگال مرکل و به عنوان رهبر معنوی اروپا شناخته میشد شکلدهندۀ نوع ارتباط گازی با روسیه معرفی شده است .از رهگذار
6
همین تعامل بود که سیاست خارجه آلمان با منافع روسیه پیوند خورد و این کشور را به یکی از بزرگترین توریعکنندگان...

است وعده و وعیدهایی میدهند که در اجرای آن ناتوانند .با تکرار بیان جمالت متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه
مصطلح است و مردم خود نیک میدانند که ،باید فقر ریشه کن شود ،باید با فســاد مبارزه شود ،باید تورم مهار شود و
بسیاری از بایدهای دیگر نمیتوان به مطالبات مردم پاسخ داد“ .بایدها “از مسیر راهکارهای نخ نما شده و توأم با آزمون
و خطا که تاکنون تجربه شده ،نمیگذرند .و شاخصهای نامطلوب کالن اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه
عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی اســت در چنین ساختاری بهبود نمییابند .از جمله پرداخت یارانه
به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق که مورد پرسش شماست امکانپذیر نیست بلکه پرداخت
یارانه بویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم ،تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیبهای اجتماعی
و حرمتشکنی کرامت انسانی را در پی دارد .کمکهای خیرین و سازمانهای خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی
از نیاز نیازمندان ،واجد آثار دیر پا نیست .خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود ،امسال حدود
۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب میشود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک
خط فقر قرار گیرند .قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است .اینها ارقامی است که خود
مسئوالن و برخی نمایندگان مجلس ارائه میدهند .در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به
سمت دهکهای پائین ریزش میکنند ،تنها اندکی از آحاد مردم که از رانتهای سیاسی و اقتصادی بهرهمندند و هزاران
میلیارد انباشت ثروت کرده ،با رشد تورم فربهتر میشوند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد :در این میان
امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقالم اضافی که روی
فیش حقوقی منعکس میشود ،نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمیدهد .به همین جهت مطالبات کارگران به علت
فقر معیشت و مسکن یعنی نیازهای مبرم آنان گســتردهتر و به تظاهرات میدانی بدل شده ،آنان دستمزدی در حد خط
فقر یعنی  ۱۰میلیون تومان را طلب میکنند .درحالیکه در بودجه  ۱۴۰۱میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰
درصد تعیین شده .حال وقتی با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی مواجه بوده و با تورم ساالنه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر
هستیم ،با این پارادکس مواجهیم که هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم را افزایش دهیم ،مارپیچ تورمی ادامه خواهد
داشت و با تاثیری زودهنگام سفره معیشتی آنان را کوچکتر خواهد ساخت.
تورم هر میزان از افزایش درآمد ثابت را میبلعد
این فعال اقتصادی با بیان اینکه «چالش اصلی در بحث تورم ،افزایش نقدینگی و پایه پولی است» اظهار کرد :در شرایطی
که در دهه  ۹۰پایه پولی  ۴/۶برابر معادل  ٪۶۴۰و حجم نقدینگی کشــور ۱۱برابر معادل  ٪۱۴۰۰رشد داشته است،
اما متوسط رشد اقتصادی کشور (بهخصوص در بخش صنعت و کشاورزی) نزدیک صفر بوده و خالص نرخ تشکیل
سرمایه در این دو بخش همچنان منفی است ،بخش واقعی اقتصاد از این حجم عظیم نقدینگی بینصیب مانده و تورم
تشدید شده است.

آب امانت فرزندان ماست ،امانتدار باشیم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای خدمات

وزارتنیرو

رشکتآبوافضالبآرذبایجانغربی(سهامیخاص)
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ت
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شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب آشامیدنی روستای رازی
خوی به شماره ( )۲۰۰۰۰۰۵۳۹۰۰۰۰۱۵۷را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام
خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل www.setadiran.irبه آدرس ستاد ثبت نام درسایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۴میباشد.
موضوعمناقصه

مبلغبرآورداولیه
(ریال)

مدت اجرا
(ماه)

تضمینشرکت
درمناقصه(ریال)

صالحیت های مورد نیاز

قیمتاسناد
(ریال)

تامین آب آشامیدنی
روستای رازی خوی

۱۳،۵۱۹،۰۹۳،۹۵۷

۸

۶۷۶،۰۰۰،۰۰۰

رشته آب پایه  ۵وباالترگواهینامه
صالحیتایمنی

۱،۰۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی براساس نوع تخصیص ابالغی از طرف سازمان برنامه وبودجه

مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت :تا ساعت  ۱۷:۰۰روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:ساعت ۱۱:۰۰صبح روزسه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف وب وج):ساعت  ۱۰:۳۰صبح روزچهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۷
مناقصه گران می بایست عالوه بربارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه ،پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار را به صورت الک ومهر شده به صورت فیزیکی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها ،پس از رویت دفتر قرار دادها
تحویل دبیر خانه شرکت نمایند
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسنادمناقصه وارائه پارکتهای الف :
آدرس :ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی  ۳۶۳شرکت آب وفاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها وتلفن
۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۱
اطالعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
مرکزتماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴:دفترثبت نام۸۸۹۶۹۷۳۷:و۸۵۱۹۳۷۶۸
بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده ( )www.setadiran.irاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستانهای ،درسایت سامانه /
مناقصهگر موجود است
تاریخ نشر آگهی نوبت اول ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :تاریخ نشر آگهی نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۱۶ :
شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی (سهامی خاص)

