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نقش آمریکا در منطقه 
کمرنگ می شود

قوی شدن در حوزه های مختلف از جمله در 
عرصه اقتصادی از مولفه های مهم در مبارزه 
با تحریم هاست که نباید در تحقق آن هیچ 
گونه فرصت سوزی صورت گیرد. رویکردهای 
که بخش��ی از آن در عرصه داخلی و بخشی 
در حوزه سیاست خارجی قابل تحقق است 
متاس��فانه آنچه به ویژه طی س��الهای اخیر 
در عرصه اقتصادی کش��ور مشاهده می شود 
آن اس��ت که دولتمردان به تبع آن دس��ت 
اندرکاران عرصه اقتصادی و جامعه، اقتصاد 
کش��ور را به تحوالت و رفتارهای آمریکا از 
جمل��ه نتایج انتخابات آمری��کا گره زده اند. 
رفت��اری که در جایگاه خود پیامدهای قابل 
تاملی را برای کش��ور به همراه داش��ته که 
شرطی ش��دن و بعضا خودتحریمی اقتصاد 
کشور به دلیل چش��م انتظار آینده بودن از 

آن جمله پیامدهاست. 
در حال حاضر نیز تکرار این رویه را از ماهها 
قب��ل از انتخابات آمریکا و اکن��ون با اعالم 
نتایج آن می توان مش��اهده کرد. نکته قابل 
توجه در این عرصه آنکه اکنون فرصت هایی 
برای اقتصاد کش��ور برای از میان برداشتن 
تحریم ها ایجاد شده که نباید در بهره گیری 
از آنها، فرصت سوزی کرد. این فرصت های 

از چند منظر قابل توجه است. 
نخس��ت آنک��ه سیاس��ت های ض��د ایرانی 
دولتم��ردان آمری��کا در دوره ترام��پ ک��ه 
آمری��کای ب��دون نقابل و بدون دس��تکش 
مخملین را آش��کار س��اخت، این فرصت را 
برای کش��ور ایج��اد کرد که با رف��ع موانع 
تولی��د و حمایت واقع��ی از صنایع می توان 
ب��ا تحریم ه��ا مقابله ک��رد ک��ه راه اندازی 
کارخانه های متروک شده به دلیل خصوصی 
س��ازی های نادرس��ت، و ورود مراکز دانش 
بنی��ان به عرصه تولید ک��ه نتیجه آن را در 
تامین نیازهای بهداشتی و درمانی در مقابله 
با کرونا می توان مشاهده کرد، نمودی از این 

وضعیت است. 
متاسفانه طی ماه های اخیر برخی کمبودهای 
س��وال برانگیز مواد اولیه و گرانی های افسار 
گس��یخته در حالی که کاال در کشور وجود 
دارد، موجب شده تا دستاوردهای اقتصادی 
و تولیدی کش��ور به حاشیه رفته و بار دیگر 
زمزمه مذاکره با آمریکا برای حل مشکالت 
پررنگ تر گردد که خود جای سوال و ابهام 
بسیار دارد. چشم داش��ت به مذاکره و رفع 
احتمال��ی تحریم ها آدرس غلطی اس��ت که 
بار دیگ��ر می تواند تولیدی ها و کارخانه های 
فعال ش��ده را به سمت خاموشی سوق داده 
و شرطی ماندن بازار را رقم زند و این همان 
فرصت سوزی در عرصه جهش تولید است. 
در حوزه سیاس��ت خارجی نی��ز رفتارهای 
ترامپ موجب فعال تر ش��دن دیپلماس��ی 
کش��ور در توس��عه مناس��بات با کش��ورها 

فرصت سوزی ممنوع

ادامه صفحه 2
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قاسم  غفوری

سیاست روز تبعات تداوم گرانی کاالهای 
اساسی را بررسی میکند؛

حذف طبقه متوسط در شکاف 
حرف تا عمل متولیان

15 مهرماه س��الجاری بود که رزم حس��ینی وزیر صنعت،معدن 
و تجارت در نشس��ت هماهنگ��ی وزارتخانه های صنعت و جهاد 
کش��اورزی در خصوص تنظیم بازار کاالهای اساس��ی و ضروری 
حوزه کش��اورزی و غذایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص معیش��ت مردم  گفت: »رهبر معظم انقالب اسالمی 
همواره بر روی مساله تامین معیشت مردم تاکید داشته و سران 

قوا نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده اند.«
وی برضرورت تعام��ل و هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و جهاد 
کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی تاکید و 
اعالم کرد:»در حوزه های مرتبط با تامین مایحتاج عمومی مردم، 
تصمیمات مش��ترک باید با هماهنگی کامل دو وزارتخانه اتخاذ 
شده و دس��تگاه های مرتبط نیز در این حوزه با هماهنگی عمل 
کنند.« نکته مهم و کلیدی  در صحبت های وزیر صنعت، معدن 
و تجارت آن بود که  بر ضرورت حفظ و اس��تمرار تولید در کنار 
توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت:» بهبود معیشت مردم 
در دستور کار است.« این نوع نگاه  رزم حسینی درحالی به تیتر 
یک خبرگزاری ها و  رس��انه ها  تبدیل ش��د که امروز با گذشت 
بیش از یک ماه و براساس اعالم  نظر مرکز پژوهش های مجلس 

ش��ورای اس��المی  حجم قابل توجهی از کالهای اساس��ی  رشد 
قیمتی   باالیی را تجربه کرده اند.

رشد ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصدی قیمت کاالهای اساسی 
بررس��ی ه��ای  نوس��ان قیمت کاالهای اساس��ی  در دو س��ال 
اخیر نش��ان می دهد که قیمت کاالهای اساس��ی طی دوس��اله 
)از فروردی��ن ۹۷ ت��ا مرداد ۹۹( بین 1۴۴ تا ۲۰۲ درصد رش��د 
داش��ته است.  رش��د قیمت ها به حدی بوده که حتی کاالهایی 
مثل گوش��ت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می کردند  رشد 
قیمت باالی 1۰۰ درصدی را تجربه کرده اند.  نگاهی جزیی به  
این آمارها از رش��د ۲۰3 درصدی چای خارجی ؛۲۰۰ درصدی 
رب گوج��ه فرنگی ،1۷6 درصدی ش��کر،161 درصدی قند،8۹ 
درصدی عدس،31 درصدی لوبیا،۷3 درصدی روغن مایع ،1۲5 
درصدی پنیر ایرانی،1۴3 درصدی ماس��ت ،155 درصدی شیر 
پاس��توریزه ؛118 درص��دی مرغ ،1۲1 درصدی گوش��ت گاو و 
گوساله ،1۴5 درصدی گوشت گوسفند و دست آخر رشد 1۴۴ 

درصدی برنج خارجی خبر می دهد.  
حذف  طبقه متوسط

 رش��د لجام گسیخته کاالهای اساس��ی  ودرکنار نرخ تورم یکه 
روز ب��ه روز مرزهای جدید را در می نوردد و امروز به گفته بازار 
به بیش از 5۰ درصد و بر اس��اس اعالم  مراجع رسمی به حدود 
۴۰ درصد رس��یده است منجر به آن ش��ده  که  عالوه بر ایجاد 
ش��کاف عمیق تر بین فقیر و دارا  ،عمال طبقه متوس��ط حذف 
شود. طبقه متوسط درحالی در جامعه حذف شده که  در طول 
این  ماهها  و روزها  بسیاری از متولیان  و  تصمیم سازان کشور 

همواره از بهبود وضعیت  و تعادل درقیمت ها و همچنین برنامه 
ریزی برای جلوگیری از کمبود و یا نایاب  ش��دن مواد   به ویژه 
کاالهای خبر  داده اند.  ازآنجایی که هیچ ریک ازاین وعده های 
س��رخرمن به نتیجه نرسیده حال کار به جایی رسیده که مردم 
برای ادامه حیات و  جبران  مش��کالت معیشتی خود نسبت به 
کوچ کردن س��فره های خود اقدام کنند. راهکاری که  چاره ای 
جزآن در شرایط کنونی که بسیاری از متولیان به جای عمل تنها 

حرف می زنند به نظر می رسد تنها راهکار است.
 سفره هایی که  آب می روند 

بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد متوسط مصرف 
کاالهای اساسی کاهش قابل توجهی یافته است به عنوان مثال 
مصرف گوش��ت گوس��اله ۲۰ درصد و گوش��ت گوسفندی ۲۹ 
درصد در سال 13۹8 نسبت به سال 13۹5 کاهش یافته است.  
متوسط مصرف کاالهای اساسی در سال های اخیر کاهش قابل 
توجهی یافته است، به عنوان مثال مصرف برنج خارجی 8 درصد، 
گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفندی ۲۹ درصد، روغن 
نباتی 6 درصد و قند و ش��کر ۴ درصد در سال 13۹8 نسبت به 
سال 13۹5 کاهش یافته است. این کاهش برای دهکهای پایین 
درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش 
مصرف دهک س��وم درآمدی  به این ترتیب بوده که  این دهک 
در ماه به ازا  هر فرد 1۰86 گرم  برنج خارجی مصرف کرده اند 
یعنی 86 گرم بیش از یک کیلو  که  با یک حس��اب سرانگشتی 
یعن��ی روزانه چیزی ح��دود 36 گرم این این کاال توس��ط یک 
فرد در خانوار اس��تفاده شده اس��ت. برهمین اساس دهک سوم 

درآمدی کشور 8۴ گرم گوشت گوساله )میزاین به مراتب کمتر 
از یک کیلو(؛11۴ گرم گوشت گوسفند ،113۴ گرم گوشت مرغ 
،  ۷۹۰ گرم روغن نباتی  و در آخر 686 گرم قند و شکر به ازار 

هر نفر در ماه استفاده کرده اند.
اگرچه نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس  این ضرورت را 
ایجاب میکند که سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای 
معیش��تی خانوارهای کش��ور به ویژه خانواره��ای کم برخوردار  
اتخاذ شود هرچند که با توجه به شرایط کنونی و بسته به میزان 
منابع در دس��ترس، جامعه هدف میتواند متفاوت باشد اما نکته 
کلیدی و اساس��ی آن است که عمده این کاالها و محصوالت در 
داخل تولید می شود و عمال به مولفه هایی که  برخی از رسانه 
ه��ا و متولیان بر طبل آن می کوبند ارتباطی ندارد. مولفه هایی 
همچون  فشار تحریم ها ،عدم فروش نفت و نبود دالر در کشور   
در برابر احس��اس مس��ئولیت و  نداشتن سوءمدیریت مساله ای 
نیس��ت که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و  وزن تحریم ها 
و  فش��ارهای بیرونی را  بیشتر از آن دانست. آنچه اقتصاد ایران 
و معیس��ت مردم بیش از هر چیزی با آن دست و پنجه نرم می 
کنند چیزی نیس��ت جز س��وءمدیریت و نبود نظارت دقیق در 
شرایطی که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند که اگر 
همین دو رکن در بازارهای اقتصادی ایران حکفرما می شد امروز 
دیگر با این حجم مش��کالت معیشتی و  فقر در جامعه دست و 
پنجه نرم نمی کردیم و نمی پذیرفتیم  آنچه بر س��ر این جامعه 
و مردمان آن آمده است مصداق همان جمله معروف »از ماست 

که برماست«. 
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تمدن ها وقتی قادر به حل معضالت 
نباشند فرو می افتند
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سخنی با آنهایی که اصرار به مذاکره با آمریکا در دولت بایدن دارند

(تجدید مرتبه اول) مناقصه شماره 30900-8-9076  
( خرید تجهیزات روشنایی و پریز و پالگ ضد انفجار با متعلقات نصب (تولید داخل کشور))

      روابط عمومى 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

1- نوع مناقصه : دو مرحله اى داراي ارزیابی کیفی 
2- نوع فراخوان : عمومى .

3 - نام ونشانی مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالی، 
شماره 255، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمى نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : 051-37285024

ریال   351,500,000 مبلغ  به  دولتی  معامالت  براي  تضمین  نامه  آیین  در  شده  اعالم  هاي  تضمین   : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -4
( سیصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار ریال ) .  (الزم به ذکر است در این مرحله نیازى به اخذ و ارایه تضمین نمى باشد.)

تدارکات  سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  دریافت  به  نسبت   ،  99/09/05 مورخ   16 ساعت  تا  توانند  می  متقاضیان   : اسناد  دریافت  مهلت  و  نحوه   -5
الکترونیکى دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000039 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است 

تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور 

الکترونیکى دولت  نیاز در سامانه تدارکات  به همراه مدارك مورد  را  اسناد مناقصه تکمیل شده   ، تا ساعت 16 مورخ 99/09/22   بایست حداکثر  می 
بارگزارى و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابی کیفی اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسى پیشنهاد فنى شرکتها (ارزیابى فنى)، پاکتهاى مالى شرکتهاى واجد شرایط در تاریخ 99/11/23  ، 
در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد (دفتر آبکوه) به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالی، شماره 255، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالی) قطعی نبوده 

و با توجه به روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابی کیفی می باشد در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه 
مورد نظر می باشد. بدیهی است شرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ( خانگیران )

شماره مجوز: 1399.4466 ( سهامی خاص )

((آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اي))
شماره : 24/عمران /99

روابط عمومى اداره کل بنادر و دریانوردى هرمزگان

موضوع مناقصه  ایجاد زیرساخت هاى اعالم و اطفاء حریق بنادر مسافرى شهید حقانى و هرمز
- مهلت و نحوه دریافت اسناد :

 www.setadiran.ir 

 www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir  
- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاري اسناد:

www.setadiran.ir 

– – – 

 www.setadiran.ir 

-تضمین شرکت در مناقصه  4101064571214853

- شماره اقتصادي کارفرما: 
- شناسه ملی :

IR - شماره شبا : 
 – – – – - آدرس دستگاه مناقصه گذار : –

- برآورد اولیه مناقصه :
- مدت اجراي کار :
- شرایط اختصاصی :

 http://sajar.mporg.ir 

- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات:
– – –

dpi
شناسه آگهى 1042096

 

حذف طبقه متوسط در شکاف 
حرف تا عمل متولیان

سیاست روز تبعات تداوم گرانی کاالهای اساسی را بررسی میکند؛


