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خبر اقتصادی

وام ۱۰۰میلیون تومانیمسکن
روستایی ابالغشد

توســعه ایرانی-
معــاون اول رئیــس
جمهــور افزایــش وام
مسکن روستایی به۱۰۰
میلیونتومانرابهوزارت
راه و شهرسازی و بنیاد مســکن ابالغ کرد .اسحاق
جهانگیریمعاوناولرئیسجمهورمصوبههیئت
وزیران در خصوص تسهیالت مسکن روستایی را
به وزارت راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه،
بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابالغ
کرد .بر اســاس این مصوبه بانــک مرکزی مکلف
است نســبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه
هر کدام برای بهسازی و نوســازی ۲۰۰هزار واحد
مسکونی روستایی ،حاشیه شهرها و شهرهای زیر
 ۲۵هزار نفر اقدام کند .نوع ضمانت این تسهیالت،
سفتهزنجیرهایتعیینشدهاست.سقفتسهیالت
مذکور در سال جاری ۱۰۰ ،میلیون تومان و دوره
بازپرداختآن ۲۰سالهخواهدبود.

آغاز دوباره مبادالت تجاری بین
ایران وکره ازسه ماه آینده

ایرنا -رییس اتاق
بازرگانی مشترک ایران
وکرهجنوبیبابیاناینکه
به جای پرداخت نقدی
یــا کاالهــای تولیدی،
تجهیزات فنی و ماشــینآالت بخــش تولید وارد
ایرانمیشود،گفت:قراراستتاباپیگیریتوافقها
از سه ماه آینده تجارت بین دو کشور بار دیگر آغاز
شود«.حسینتنهاییبابیاناینکهدرروزهایاخیر
مســئوالن و فعاالن اقتصادی کره جنوبی به ایران
رفت و آمد بیشتری دارند ،اظهار داشت :با کم شدن
تحریمها شرکتهای کوچک و متوسط این کشور
تالش بســیاری برای آغاز تجارت با ایران دارند و از
سوی دیگر شــرکتهای بزرگ در کره جنوبی نیز
اعالمآمادگیکردهاندتاباردیگربهفهرستتجاری
ایران بپیوندند .وی با بیان اینکه پیش از این ایران و
کره جنوبی تجارت چهار میلیارد دالری را تجربه
کرده بودند ،تصریح کرد :در صورت اجرایی شدن
توافقات دو طرف طی ماههای آینــده و با توجه به
عالقهمندی تجار برای پیوســتن به این مبادالت
اقتصادیمیتوانانتظارداشتکهاینرقمبهسرعت
بازیابیشود.

توزیع ۲۰۰هزار تن انواع برنج
وارداتیوشکر

توســعه ایرانی -
مدیر کل توزیع و فروش
شرکت بازرگانی دولتی
ایران گفت :در راســتای
اجرای مصوبه کارگروه
تنظیم بازار و به منظور حفظ آرامش بازار کاالهای
اساسیازابتدایخردادماهسالجاریتوزیعمقدار
 100هزار تن برنج وارداتی و  100هزار تن شکر در
کشور آغاز شده است .حجت براتعلی با بیان این که
 240هزارتنکاالهایاساسیموردنیازمردمدرماه
مبارکرمضانتوزیعشدهاست،اظهارکرد:تاکنون
وقفهای در تامین کاالهای مورد نیاز مردم صورت
نگرفته و ازابتدای خردادماه نیز توزیع 200هزار تن
برنجوارداتیوشکردرکشور آغازشدهاست.

برنج ایرانیتا  ۴۷هزار تومان
قیمت خورد

مرکز آمار ایران-
بررســی قیمــت برنج
براساس آخرین گزارش
مرکز آمار ایران ،نشان
میدهد که هر کیلو برنج
درجه یک ایرانی در اردیبهشت ماه امسال به طور
متوســط حدود  ۳۶هزار تومان فروش رفته در
حالی که حداقل قیمت  ۳۰هزار و حداکثر آن تا
 ۴۷هزار و  ۱۰۰تومان بوده است .برنج ایرانی در
اردیبهشت ماه پارســال هر کیلو  ۲۵هزار تومان
و در فروردین امســال با افزایش  ۱۰هزار تومانی
به طور متوســط تا  ۳۵هزار تومان قیمت خورده
است ،این تغییر نشان میدهد نسبت به ماه قبل
 ۱.۹و در مقایسه با پارسال  ۴۴.۴درصد افزایش
قیمت دارد .در مورد وضعیــت برنج وارداتی در
اردیبهشت پارسال هر کیلو حدود  ۱۲هزار تومان
بوده که در فروردین امسال با افزایش دو برابری
به  ۲۴هزار و  ۵۰۰تومان رســیده اســت .در ماه
قبل قیمت برنج خارجی به طور متوسط ۲۴هزار
و  ۶۰۰تومان بــوده ولی حداقــل  ۲۳و حداکثر
۳۰هزار تومــان هم بــرای آن در معامالت ثبت
شده است.

چرتکه 3

برنامههای اقتصادی نامزدها ،نه عملی است ،نه باورپذیر

وعده معجزه!

مریم شکرانی

نخستین دور مذاکرات نامزدهای
انتخابات ریاســتجمهوری حواشی
زیادی به دنبال داشــت و برشهایی از
وعدههاینامزدهایانتخاباتیدرتوییتر
و کالب هاوس اساس محور بحثهای
اقتصادیشد.
وعدههایی که البتــه از نظر غالب
کارشناســان اقتصادی اعتبار ندارند و
احتمالمحققشدنآن ضعیفاست.
پیــش از این نیــز از این دســت
وعدهها از سوی کاندیداهای انتخابات
ریاستجمهوری داده شده است؛ اما در
نهایت اغلب دولتها به واسطه دخالت
سیاست در اقتصاد دست بازی در این
عرصه نداشتهاند و مشکالت اقتصادی
ایران همچنان به قوت خود باقی مانده
است.

خبر

یارانه،بحثبرانگیزترین
وعدهنامزدها
یارانه طبق معمول مهمترین وعده
نامزدهای انتخاباتی در ایــران بوده و
است .نامزدهای انتخاباتی از یارانههای
 ۴۵۰هــزار تومانی تــا یارانههای یک
میلیونتومانیصحبتکردهاند.
ایــن وعدههــا در شــرایطی داده
میشــود که دولت روحانی زمان روی
کار آمدن خود از یارانه  ۴۵هزار تومانی
بهعنوانمصیبتاعظمیادکرد.
تا پایان دولت روحانی نــه تنها بار
سنگین یارانهها از دوش اقتصاد ایران
برداشتهنشدکهانواعیارانهازقبیلیارانه
معیشتیویارانهکرونابهآناضافهشد.
همزمانبااینشرایطامادرآمدهای
دولت رو به کاهش گذاشت و تا پارسال
طبق اعالم ســازمان برنامــه و بودجه
درآمد نفت فقط بــه  ۱.۲میلیارد دالر

رسیده اســت .در این شرایط محمود
واعظی،رییسدفتررییسجمهوراعالم
کرد که دولت دالر را برای رفع کسری
بودجه خود گران کرده است .هرچند
او در ادامه حــرف خود را پس گرفت اما
وزیر اقتصاد از تامین کسری بودجه از
بورس و رییس بانــک مرکزی از چاپ
پول و پیشخور کــردن ارزهای بلوکه
شده گفت .حاال اما در این شرایطی که
دولتبرایتامینکسریبودجهخودبه
هردریزدهاستواقتصادایرانرکوددار
نرخ تورم شده ،نامزدهای انتخاباتی از
افزایش چند برابــری یارانههای نقدی
میگویند.پرسشاینجاستکهآنهااین
میزانکالنپولراقراراستدروضعیت
فعلیازکجابیاورند؟
یانامزددیگریدرانتخاباتازتامین
حداقل  ۲۵۰۰کالری بــرای هر ایرانی
گفته است .ادعای عجیبی که البته نه

تنها مشخص نکرده منابع مالی آن را از
کجا تامین خواهد کرد که اساسا امسال
ایران با بحران بیسابقه آب مواجه است
و در زمینه فرســایش خاک رتبه اول
جهان را به دست آورده است .بنابراین
با این وضعیت نابسامان منابع طبیعی
تامین این میزان غذا برای جمعیت ۸۰
میلیوننفریایرانبااتکابهتولیدداخل
نشدنیاست.
شعارمبارزهبافساد
دربسترفسادخیز
بحث داغ مبارزه با فســاد هم یکی
دیگر از وعدههای انتخاباتی نامزدهای
ریاست جمهوری است .حاال مبارزه با
فساد در شــرایطی مطرح میشود که
ایران در شرایط تحریم به سر میبرد و
به FATFملحق نشــده است .ناگفته
پیداست که این دو مساله موانع بسیار
مهم شــفافیت و تحقق مبارزه با فساد
است .از این گذشته باالتر از  ۸۰درصد
اقتصاد ایران در حال حاضر در دســت
دولت،شبهدولتونهادهایحاکمیتی
اســت و بنا به گفته بسیاری از متولیان
و کارشناســان ،خصوصیسازیهای
سالهایگذشتهناموفقبودهوبهدست
بخشخصوصیواقعینرسیدهاست.
حاال پرسش این است که در چنین
بسترمهیایفسادچگونهمیتوانشعار
مبارزهبافسادسرداد؟
کاهشنرختورمبهزیر ۵درصد!
نامزدهای انتخاباتی در شــرایطی
مدعی هســتند که مانع از ونزوئالیی
شدن ایران شــدهاند و بنا دارند که نرخ
تورم کشــور را به زیر  ۵درصد برسانند
که واقعیت ها حاکی از مسایل دیگری
است.ایرانسالگذشتهرکورد ۲۴ساله

نرخ تورم را شکسته اســت و نرخ تورم
نزدیک به  ۵۰درصد را هم تجربه کرده
است .این در حالی اســت که نرخ تورم
زمان جنــگ از دوره فعلی کمتر بوده و
ایران جز  ۶کشور با بیشترین نرخ تورم
درجهاناست.
حاال نامزدهــای انتخاباتی مدعی
هستند که میتوانند نرخ تورم ایران را
به اندازه نرخ تورم کشــورهای اروپایی
کاهش دهند .این در حالی اســت که
کارشناســان اقتصاد می گویند برای
کاهش نرخ تورم نیــاز به تقویت ارزش
ریال از طریق رشــد اقتصادی است و
رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری
اســت و حاال نامزدهای انتخاباتی باید
پاســخ دهند که چگونــه میخواهند
کشور در شرایط تحریم را با رشد خیره
کنندهسرمایهگذاریبهچنانپیشرفتی
برســانند که نرخ تورم آن را به ســطح
نرخ تورم کشورهای اروپایی برسانند.
سیامک قاسمی ،کارشناس بازارهای
مالی در همین زمینه در یک اتاق کالب
هاوس اعالم کرد که میانگین نرخ رشد
اقتصادی در  ۴دهه اخیر حدود دو دهم
درصد بوده اســت و در سالهای اخیر
این شاخص به صفر رسیده است .اصوال
نامزدهای انتخاباتی بناست که چگونه
چنان جهش اقتصــادی ایجاد کنند
که نرخ رشد اقتصادی کمر چنان عدد
بزرگتورمرابشکند؟ ضمناینکهرشد
نقدینگی به رکورد بیسابقه باالی ۴۰
درصد رسیده است که با این وضعیت و
به گفته داوود سوری ،اقتصاددان حتی
در صورت احیای برجــام مهار تورم دو
رقمی ساده نخواهد بود .از سوی دیگر
همچنان بحث بیثمر بودن پیوستن
به کنوانسیونهایی چون افایتیاف
از ســوی برخــی از کاندیداها مطرح و
پیگیری میشــود  .به نظر میرســد
در اولیــن مناظره انتخاباتی ریاســت
جمهوری که در اولین روز هفته جاری
برگزار شد ،هر چند محور اقتصادی بود

کارشناساناقتصاد
میگویند برای کاهش نرخ
تورم نیاز به تقویت ارزش
ریال از طریق رشد اقتصادی
است و رشد اقتصادی
نیازمندسرمایهگذاری
است و حاال نامزدهای
انتخاباتیبایدپاسخدهند
کهچگونهمیخواهندکشور
در شرایط تحریم را با رشد
خیرهکنندهسرمایهگذاری
بهچنانپیشرفتیبرسانند
که نرخ تورم آن را به سطح
نرخ تورم کشورهای
اروپایینزدیک کنند
اما در عمل کاندیداها چندان صحبت
شــفافی در حوزه اقتصاد نداشتند و به
وعدههای کلی بسنده کردند  .کاهش
ارزش پول ملی ایران در حالی به نقطه
انتقادی کاندیداهای ریاستجمهوری
تبدیل شــده بود که هیچ کدام نقش
تحریم ،عملکــرد سیاســی در عدم
پیوستنبهافایتیافوهمچنیننبود
درآمدهاینفتیدرسهسالاخیرراطرح
نکردندوهمینامرنشانمیدهدفضای
صحبت در حوزه اقتصاد فضایی کلی و
غیر کاربردی و بدون توجه به واقعیات
بودهاست.با تماماین تفاسیرنامزدهای
انتخاباتی همچنان وعدههای عجیبی
ســر میدهند .وعدههایی که از تامین
 ۲۵۰۰کیلوکالــری انــرژی برای هر
شهروند ایرانی گرفته تا وام ازدواج۵۰۰
میلیون تومانی را در برمیگیرد .از این
رو بسیاری از شهروندان و کارشناسان
معتقدند وعدههای داده شــده بدون
توجه به ماهیت سیاســی مشــکالت
اقتصادیچیزیجزوعدهنیستوالبته
تحقق آن نیز میتواند معجزهای تمام
عیارتلقیشود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

لوازم خانگیدرایران ۳۰درصد گرانتر از همسایگان است

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی گفت :با
احتساب نمونهای ماشین لباسشویی که با همان ابعاد و وزن در
داخل ایران 12میلیون تومان و خارج از کشور 8میلیون تومان
است،لوازمخانگیحدود 30درصددرکشورگرانتراست.
محمدحسیناسالمیاندرگفتوگوباایلنادرموردوضعیت
بازارلوازمخانگیاظهارکرد:بازارلوازمخانگیدررکودکاملاست
وتقاضاییوجودندارد؛همهمنتظرهستندکهانتخاباتتمامشود
وهمچنینسرنوشتمذاکراتوینبرایلغوتحریمهامشخص
میشود .در مورد قیمتها نیز به خصوص در مورد لوازم خانگی
بزرگتغییریرخندادهاست.بههیچوجهنمیتواندرموردبازار

پیشبینی کرد اما این دو فاکتور تاثیر بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به احتمال تعطیلی واحدهای صنفی گفت :اگر این
رکودادامهدارباشدقطعبهیقینبرخیازواحدهایصنفیمجبور
خواهند بود که تغییر شغل دهند یا واحد صنفی خود را تعطیل
کنند.لوازمخانگیصنفینیستکهباچندماهرکودواحدصنفی
تعطیل شود اما اگر ادامهدار باشد شاید بسیاری تغییر شغل را
ترجیحدهند.
نایبرییساتحادیهفروشندگانلوازمخانگیدرادامهتصریح
کرد:هراتفاقیهمرخدهد،قطعاهیچکاالییارزاننمیشود.اگر
همهعواملمثبتباشند،مذاکراتبهنتیجهبرسدوانتخاباتهم

تمامشود،نهایتاواردثباتقیمتمیشویم.یعنیحتیبامطلوب
بودن همه فاکتورها ،چیزی ارزان نمیشود تنها ممکن است به
ثباتبرسد.چراکهباتوجهبهایننرخدستمزد،بیمه،حاملهای
انرژی و مولفههای تولید حتی اگر قیمت ارز ثابت باشــد ،تنها
میتوانیمبگوییمکهقیمتکاالهاثابتمیماند.
وی در مورد وضعیت صادرات لوازم خانگی خاطرنشان کرد:
برندهایی که در کشــورهای اطراف ما وجود دارند ،کاالهایی با
قیمت کمتر به فروش میرســانند ،بنابراین ما هنوز در بخش
صادرات موفق نیستیم .در مورد کاالهایی مانند کولر آبی یا یک
سری از آبگرمکنها که دیگر کشــورها تولید نمیکنند و تنها

ما تولید داریم ،میتوانیم صــادرات کنیم .اما چطور میتوانیم
ماشین لباسشویی که در ایران قیمت تمام شده آن 13میلیون
توماناست،درکشورهایاطرافکهیکماشینلباسشوییبرند
 7یا 8میلیونتومانقیمتدارد،صادرکنیم؟اصالامکانندارد.

بستهحمایتی از مستاجران تا هفتهآینده ابالغ میشود

معاونمسکنوزیرراهوشهرسازیازتصویب
نهاییواماجارهوتعیینسقفاجارهبهادرجلسه
آیندهستادمبارزهباکروناوابالغآنتاهفتهدیگر
خبر داد و گفت :تابستان امسال بازار اجاره تحت
اجرای بسته حمایتی از مستاجران با آرامش به
کارخودادامهخواهدداد.
محمودمحمودزادهدرگفتوگوباایرنادرباره
آخرینوضعیتتصویبواماجارهوتعیینسقف

اجاره بها در ســتاد مبارزه با کرونا گفت :بسته
پیشــنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار اجاره و
حمایت از مستاجران در ستاد تصویب شده و تا
هفتهدیگرابالغخواهدشد.
وی با بیــان اینکــه پیشــنهاد وزارت راه و
شهرسازی تداوم پرداخت تسهیالت اجاره بها
و هم چنین تعیین سقف اجاره بها مثل تابستان
سال گذشته است ،گفت :این پیشنهاد تصویب
بسمه تعالی

مناقصه عمومی

شدهوبهدلیلتعطیالتچندروزاخیروتعطیلی
ســتاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری جلسه روز
شنبهابالغآنبههفتهآیندهموکولخواهدشد.
براساساظهاراتمعاونوزیرراهوشهرسازی
مصوبهسقفاجارهبهاوپرداختتسهیالتاجاره
به این دلیل مجددا تمدید می شود تا بازار اجاره
تابســتان امســال هم با آرامش و بدون جهش
قیمتیبهکارخودادامهدهد.
نوب
ت اول

شرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا در نظر دارد انجام خدمات نگهبانی مجتمع خود را واقع در ماهشــهر ،منطقه ویژه اقتصادی
پتروشــیمی بندر امام خمینی ســایت  4از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص توانمند و واجد شــرایط در این زمینه
واگذار نماید.
 -1مهلت دریافت اسناد مناقصه ،ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5
 -2آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه(الف ،ب ،ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند5
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 1،350،000،000یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون)ریال بصورت ضمانت نامه بانکی
معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
 -4زمان گشایش پاکت های مناقصه :زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.
نکته :1مناقصه گران باید دارای تایید صالحیت از سوی سازمان حراست صنعت نفت باشند.
نکته :2مناقصه گران باید دارای گواهینامه تایید صالحیت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی(در رسته فعالیتهای نگهبانی)
باشند.
 -5متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت
پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی  WWW.BSPC.IRمراجعه نمایند.

روابط عمومی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

محمــودزاده در پاســخ به این ســوال که
آگهی های اجاره خبــر از افزایش قیمت و ارائه
پیشنهاداتنجومیوباالییازسویمالکاندارد
گفت :یکی از دالیلی که دولت سعی دارد امسال

هممصوبهتمدیدتسهیالتاجارهوتعیینسقف
رادریافتکندکنترلبازاروجلوگیریازافزایش
قیمتهااست.
وی ادامــه داد :به دلیــل اینکــه بازدهی
بازارهای موازی پایین آمده اســت ،بازار اجاره
در کالنشهرها و شهرهای پرتقاضا رقابتی می
شود که ممکن است افزایش قیمت ها را در پی
داشتهباشد.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب
نهایی بســته کنترل بازار اجاره در ستاد کرونا،
قیمتهادرتابستانامسالهمکنترلشود.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصاتومزایدات:جهتدریافتاسنادوکسباطالعاتبیشتربهنشانی www.msc.irلینکمناقصاتومزایداتبخش
خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمينكنندگان
( )SRMاقدام نمائيد.
سایر فراخوانها :جهتکسباطالعاتبیشتربهنشانی  www.msc.irبخشاطالعیهها،فراخوانمربوطهمراجعهبفرمایید.
کد آگهی1400-11 :

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

