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از اصول رقابتپذيري دور نشويم

خبر

درخواست وزارت جهاد كشاورزي از دستگاههاي نظارتي

جلوی گراني گوشت را بگیرید

ايسنا -اگرچه وزارت كشاورزي از تنظيم بازار گوشت سخن ميگويد اما قيمت
گوشت طي هفتههاي اخير به 70هزار تومان رسيده است .بر همين اساس مديركل
تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه قيمت دام زنده كاهش يافته و
همچنين روزانه ۱۵۰تن گوشت گرم گوسفندي وارد ميشود ،گفت :هيچ مشكلي
براي تامين گوشت قرمز وجود ندارد و قيمت جديدي براي اين محصول تصويب
نشده است لذا گراني گوشت تخلف است و ناظران بايد برخورد كنند.
مسعود بصيري افزود :هيچ مشكلي براي تامين گوشت قرمز در بازار وجود ندارد و
قيمتمحصوالتيمانندگوشتقرمزكهجزوكاالهايگروهيكهستنددركارگروه
تنظيم بازار تعيين ميشود .وي افزود :از آنجا كه قيمت كاالهاي مختلف نبايد در
سالجاري بيشتر از نرخ تورم افزايش پيدا كند و با توجه به اينكه نرخ جديدي براي
گوشت قرمز به تصويب نرسيده است ،اگر بازار شاهد قيمتهاي جديدي باشد،
تخلف صورت گرفته و دستگاههاي نظارتي بايد با آن برخورد كنند.
بصيري با تاكيد بر اينكه قيمت جديدي براي گوشت قرمز توليد داخل و وارداتي
تصويب و ابالغ نشده است ،افزود :براي صدور مجوز واردات گوشت قرمز منجمد و
گرمهيچمحدوديتوشرايطخاصيغيرازداشتنشرايطواستانداردهايبهداشتي
و قرنطينهاي نداريم و بر اساس آخرين آمار موجود تا هشتم خردادماه امسال حدود
 ۱۷هزار تن گوشت قرمز گوسفندي گرم مجوز واردات دريافت كردهاند كه اين
محصوالتعمدتاازكشورهايگرجستان،روسيه،افغانستان،آذربايجان،مغولستان،
ارمنستان ،قزاقستان و استراليا بوده است.

«جهانصنعت» -اوضاع فعاالن اقتصادي
رو به راه نيست .بحران ارزي ،تنشهاي قيمتي
عجيب و غريب در بازار مواد اوليه ،مشــكالت
بانكي و وضعيــت غيرقابل پيشبيني اقتصاد،
كســب و كار را تا حد زيادي با مشكل مواجه
كرده از اينرو بخش خصوصي بارها نسبت به
بحران موجود هشدارهايي داده است .اما در عين
حال برخي از كارشناسان و فعاالن اقتصادي با
اشاره به كاهش سرمايههاي اجتماعي و نيز فساد
گسترده اداري ،ابراز نگراني ميكنند و خواستار
تسريع اصالح ساختار نابسامان بانكي و بررسي
وضعيت اقتصادي كشور هستند .به اعتقاد آنها با
توجه به سرعت افزايش بدهيهاي نظام بانكي و
مشكالت ارزي ،موجود اوضاع اقتصادي به مراتب
بدتر نيز خواهد شد.
  محرک های بازار ارز
در همين رابطه ميثم رادپور ،كارشــناس
بازار ارز به مشــكالت ارزي و بحران پيشآمده
در اين حوزه اشــاره كــرد .اين فعال اقتصادي
با اشــاره به چهار محرك اصلي بازار ارز شامل
عوامل اقتصادي ،عوامل قانوني و نظارتي ،عوامل
سياسي و عوامل اجتماعي گفت« :بحران بدهي
كه از جمله عوامل اقتصادي اثرگذار است ،سايه
خود را بر بازار ارز كشور انداخته و به آشفتگي
در اين بازار دامن زده است».
او با بيان اينكه دولت يازدهم عمده تمركز
خــود را بر كنترل و كاهش نرخ تورم قرار داد،
افزود« :سياســت پولي كه دولت يازدهم براي
كنترل تورم در پيش گرفت ،به بحرانهاي پيش
آمده در اقتصاد كشور دامن زد».
اين كارشناس بازار ارز با اشاره به پيامدهاي
سياست سالمسازي نقدينگي كه از سوي دولت
يازدهم در پيش گرفته شد ،افزود« :اين سياست،
به افزايش بيسابقه شكاف نرخ سود -نرخ تورم
منجر شد كه به تبع آن كاهش تعداد طرحهاي
كسبوكار توجيهپذير و كاهش نرخ بازده اسمي
كسبوكار را به دنبال داشته است».

مرغداران به دنبال فروش ۸۵۰۰توماني مرغ

تســنيم -در حالي كه قيمت كاالهاي اساسي روز به روز در حال افزايش
است و همچنين قيمت اقالمي مانند مرغ نسبت به هفتههاي گذشته گران
شــده اما همچنان مرغداران نسبت به وضعيت فعلي بازار مرغ انتقاد دارند و
معتقدند بايد قيمت مرغ افزايش يابد .در همين رابطه عضو اتحاديه سراسري
توليدكنندگان مرغ گوشتي از كاهش جوجهريزي به دليل تحميل قيمتهاي
نامناسب نسبت به هزينه توليد و ادامه ضرر و زيان توليدكنندگان مرغ خبر
داد و گفت :قيمت متعادل براي فروش اين محصول بدون در نظر گرفتن سود
مرغدار بايد  8500تومان باشد.
عطاءاهلل حسنزاده در توضيح اين مطلب اظهار كرد :افزايش قيمت جهاني
نهادهها ،نوسانات ارز و دير رسيدن نهاده به مرغداريها ،دليل افزايش 1000
توماني قيمت تمام شــده است .وي با اشــاره به اينكه با وجود حمايت امور
پشــتيباني دام اين صنعت هنوز با مشكل مواجه است گفت :متعادل نبودن
وضعيت عرضه و تقاضا ،پايين بودن قيمتها ،زيان مرغداران را غيرقابل جبران
كرده است كه اين روند سبب كاهش جوجهريزي از سوي توليدكنندگان خواهد
شد .عضو اتحاديه سراسري توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به توليد 105
تــا  110ميليون قطعه جوجه ادامه داد :ما با افزايش توليد جوجه يك روزه
مواجه هستيم كه بايد  5تا  7درصد از حجم كلي توليد جوجه يك روزه كم
شــود تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود .حسنزاده با بيان اينكه توليد مرغ
گوشتي به اندازه نياز بازار انجام خواهد شد گفت :هماكنون قيمت تمامشده
توليد مرغ  5500تومان است كه قيمت متعادل براي فروش اين محصول بدون
در نظر گرفتن سود مرغدار بايد  8500تومان باشد .وي با اشاره به محدوديت
سازمان پشتيباني امور دام براي حمايت از مرغداران گفت :ما تالش كرديم
كه ستاد تنظيم بازار قدرت سازمان پشتيباني امور دام را براي حمايت بهتر
از مرغداران افزايش دهد.

مشکالت بخش خصوصی ادامه دارد

بدهی ،بحران اقتصاد ایران

رادپــور در ادامه تصريح كرد« :اقتصاد ايران
مجموعهاي از بدهيهاست بهطوريكه بخش
عمدهاي از اين بدهي ،بدون پشتوانه است .از اين
رو بحران جاري بدهي ،يك بحران ملي را رقم زده
است».او با بيان اينكه در حال حاضر اقتصاد كشور
هم در بحران ارزي و هم در بحران بانكي به سر
ميبرد كه منتج به بحرانهاي همزاد شده است،
افزود« :آثار مورد انتظار بحران همزاد اين است كه
رشد نقدينگي از كنترل خارج ميشود».
رادپور افزود« :نظام اقتصادي كشور در حال

همین اطراف

ميزان -چند سالي ميشود
كه پوشاك توليد داخل با مارك
تركيــهاي به مشــتري عرضه
ميشــود چراكه مردم نسبت
به كيفيت جنس ايراني اعتماد
كافي ندارند .بر همين اســاس
فروشــندگان نيز بــراي ايجاد
رونق در بازار خــود ،كاالهاي
ايرانــي را به نــام كاالي ترك
معرفي ميكنند.
در همين رابطه نايبرييس
اتحاديــه توليــد و صــادرات
نساجي و پوشاك با بيان اينكه

ترفند مغازهداران برای فروش پوشاک ایرانی
فروشندگان به فروش پوشاك
داخلــي با برندهــاي خارجي
دامــن ميزنند ،گفت :در حال
حاضــر توليدكنندگان داخلي
نيز در حال حركت به ســمت
برندسازي هستند.
بهرام شهرياري درباره علت
فــروش پوشــاك توليد داخل
با برندهــاي خارجــي اظهار
كــرد :فروش پوشــاك داخلي
بــا برندهاي خارجــي قدمتي

چندين ســاله دارد و متاسفانه
فروشــندگان به ايــن موضوع
دامن زدند .نايبرييس اتحاديه
توليــد و صادرات نســاجي و
پوشاك افزود :از  ۱۰تا  ۱۵سال
گذشته هر زمان مشتري وارد
مغازهاي ميشــد ،فروشندگان
اجناس خوب و باكيفيت را به نام
ترك معرفي ميكردند كه اين
موضوع براي مشتري جذابيت
ايجاد كرد .وي با بيان اينكه در

گذشته برخي از محصوالت از
جمله شــكالت ،ماكاروني و...
در كشور توليد نميشد كه به
مرور با توليــد داخل برندهاي
داخلي در بازار جايگزين شدند
و طرفدار پيدا كردند ،گفت :اما
درباره پوشاك اين موضوع اتفاق
نيفتــاد نه به دليل اينكه توليد
پوشــاك خوب نداشتيم بلكه
فروشندگان ،پوشاك ايراني را به
جاي خارجي معرفي كردند.

مناقصه عمومی دو مرحلهای خرید کاال و تجهیزات 97-9

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص)

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای خرید کاال و تجهیزات جهت اجرای پروژهها از محل اعتبارات طرح تملک
داراییهای استانی و بومگردی استان گیالن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و
الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  97/3/22میباشد.
 -1نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت -بلوار امام خمینی -باالتر از میدان مصلی.
 -2موضوع مناقصه :خرید کاال و تجهیزات جهت تامین برق پروژههای طرح تملک و بومگردی استان گیالن از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای استانی
و بومگردی به شرح بند 4
 -3شرایط پرداخت :پرداخت صورتحسابهای خرید تجهیزات موضوع مناقصه از محل تحویل اسناد خزانه اسالمی با سررسید و به شرح ذیل قابل پرداخت
میباشد:
 سی و پنج درصد از مبلغ قرارداد از محل اسناد خزانه با سررسید 97/5/8 بیست و هشت درصد از مبلغ قرارداد از محل اسناد خزانه با سررسید 98/4/11 دوازده درصد از مبلغ قرارداد از محل اسناد خزانه با سررسید 98/8/20 -4نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی به شرح ذیل:
ردیف

شرحمناقصه

شمارهمناقصه

*

خرید 101دستگاهانواعتابلویفشارضعیف

97-09

شماره فراخوان در سامانه
ستاد
200975104000011

مبلغتضمینشرکتدر
مناقصه(ریال)
168/685/000

 -5محل دریافت اسناد مناقصه :از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی http://www.setadiran.ir
 -6قیمت خرید اسناد :به مبلغ  500000ریال (پانصد هزار ریال) و از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
 -7مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  1397/3/23لغایت تاریخ 1397/3/29
 -8زمان و محل تحویل پیشنهادها :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت  14:30مورخ  1397/4/9میباشد.
تبصره :پاکت الف شامل ضمانتنامه بانکی عالوه بر بارگذاری در سامانه فوق میبایست به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت  14:30مورخ  1397/4/9تحویل
اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
 -9زمان گشایش پاکات مناقصه :پاکات مناقصه به تاریخ  1397/4/9راس ساعت  15مطابق با زمانبندی تعیین شده در برگ شرایط مناقصه در سالن
جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی میگردد و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعالم میگردد.
تبصره :حضور شرکتکنندگان در مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات ج با ارائه معرفینامه کتبی بالمانع است.
 -10تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد :براساس نرخ مشخص شده در آئیننامه جدید تضمین معامالت دولتی و براساس  10درصد از مبلغ کل قرارداد
به صورت ارائه تضمین قابل قبول خریدار.
 -11پیش پرداخت قرارداد 25 :درصد مبلغ کل قرارداد در قبال ارائه تضمین قابل قبول خریدار در وجه فروشنده پرداخت میگردد.
 -12اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبتنام در سامانه مذکور 021-41934
 -13اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار013-33663006-33606571 :
 -14خریدار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 -15هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دستگاه مناقصهگزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاههای اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
آدرس اینترنتی http://www.setadiran.ir ، http://www.gilanpdc.ir، http://tendertavanir.org.ir، http://iets.mporg.ir:پست الکترونیکی:
tadarokat@gilanpdc.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

حاضر از يك ســو درگير افزايش نرخ تورم در
نتيجه تحريك نرخ ارز و از سوي ديگر افزايش
حجم نقدينگي در نتيجه بحران بدهي شده است
كه تركيب اين دو عامل منجر به ايجاد مارپيچ
تورمي شده است».اين تحليلگر بازار ارز در ادامه
يكــي از راهكارهاي حل و فصل بحران كنوني
در اقتصاد كشــور را نجات از درون عنوان كرد
و گفت« :اين راهكار بر مبناي ســوخت كردن
بدهيها يعني عدم پرداخت ســود سپردهها،
ميتواند مورد توجه قرار گيرد».

  تالطم در بازار مواد اوليه
ي نيز نســبت بــه اثرات
عليرضــا كاله 
سياســتهاي جديد ارزي بر بازار مواد اوليه
هشــدارهايي را مطرح كرد و گفت« :تالطم
جدي در بــازار مواد اوليــه از جمله مس و
آلومينيوم پديد آمده اســت كــه تداوم اين
تالطمهــا ،عمــا واحدهاي توليــدي را به
ورطه تعطيليميكشاند .اين وضعيت نتيجه
تصميمات ناپختهاي است كه تبعات آن دامن
بنگاههاي اقتصادي راميگيرد».

يادداشت

فرهاد آگاهي* -در دورههايي كه اقتصاد ايران به دنبال آن است كه رشد و
رونق را تجربه كند ،اغلب صاحبنظران اقتصادي كه شرايط حاكم بر اقتصاد خرد و
كالن كشور را رصد كرده ،فرصتها و تهديدها را تشريح ميكنند ،يكي از مهمترين
نيازهاياقتصادايرانرابرايدورخيزقويتربهسمتتوسعه،ريلگذاريهوشمندانه
براي حركت در مدار رقابتپذيري برميشمارند.
اين به آن معناست كه هر بنگاه ،بر اساس منابع ،توانمنديها و ظرفيتهايي كه
براي خود فراهم آورده ،مستقيم و به دور از رانتها ،انحصارها و يارانههاي دولتي و
نامرئي ،در كوران رقابت قرار گيرد و بياموزد كه جز با ارتقاي كيفيت محصوالت و
خدمات و نيز كاهش هزينه تمامشده ،راهي براي حفظ و افزايش سهم بازار خود

نخواهد داشت .اما نكته اساسي در اين ميان آن است كه به محض اينكه اقتصاد
ايران با بحران خاصي مواجه شده ،تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي يا افشاي
فسادهاي داخلي و اختالسهاي متوالي ،محدوديت و چالشي را پيش روي اقتصاد
قرار ميدهند ،برخي كنشــگران عرصه اقتصاد ،گرفتار اما و اگرها شده ،سخت
تحتالشعاع نگرانيهاي ناشي از محدوديتهاي جديد قرار گرفته و با بيان اينكه
ناچارند سياستهاي انقباضي درپيش بگيرند ،دست از بسياري از دورخيزها براي
يدارند .آنها در
اصالح ناكارآمديها و درمان بيماريها و رفع معضالت اقتصادي برم 
چنين شرايطي ،با وجود همه شعارهايي كه پيش از اين براي رقابتپذير شدن بازار
سر داده بودند ،ناگهان تغيير موضع داده و تحقق اين مهم را براي دوراني ديگر وا
ميگذارند .اين در حالي است كه تنها راه ترقي اقتصاد ايران ،آن است كه با دست
كشــيدن از انفعال و روزمرگي و با وجود فشارها و مشكالت ،به سمت بهسازي

امور به صورت ريشهاي گام بردارد .واقعيت اين است كه هرگونه سياستگذاري در
حوزه صنعت و تجارت بايد منطبق بر آيندهنگري باشد و بر مدار اسناد باالدستي
صورت گير د بهطوريكه به جاي ايجاد زنجيرههاي درهمتنيده مشكالت و خلق
دســتاندازهاي جديد پيش روي فعاالن اقتصــادي و به جاي فرصتدهي به
رانتجويان و صاحبان امضاهاي طاليي كه از سهميهبنديها ،نوبتدهيها و اقتصاد
كوپني براي خود جيرهاندوزي ميكنند ،بايد رقابتپذيري را به عنوان يكي از اركان
اساسي اقتصاد ايران دنبال كنيم .به خصوص اينكه بنا بر تجربه چند دهه اخير بايد
لوار،دائمابراقتصادايرانتحميل
اذعانكنيمفشارهاومحدوديتها،بهصورتسيك 
ميشود و اگر بخواهيم براي شروع يا پيگيري اصالحات اقتصادي ،منتظر دوره پايدار
شدن اقتصاد بمانيم ،شايد آن روز چندان نزديك نباشد.
* نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران

  افزايش تقاضا براي واردات
همچنين مهدي پورقاضي ،رييس كميسيون
صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اينكه مقرر
بود تامين مواد اوليه در بورس كاال بر اســاس
شــاخصهايي چون ماليات بــر ارزش افزوده،
نيــروي كار و ميزان برق مصرفي بنگاه صورت
گيرد ،گفت« :اكنون برخي مواد اوليه را با نرخ
 4200تومان از بــورس كاال خريداريو آن را
از كشــور خارجميكنند .نتيجه سياستهاي
ارزي كنوني آن اســت كه تقاضا براي واردات
افزايش يافته اســت .در واقع در شــرايطي كه
كشــور با محدوديت ارزي مواجه است ،نرخي
براي ارز تعيينميشود كه درخواستها براي
واردات را افزايشميدهد .در چنين شرايطي،
پيشــنهاد صاحبنظران اين است كه بازار دوم
ارز رسميت پيدا كند تا بخشي از نيازهاي ارزي
از اين بازار تامين شود».او همچنين با اشاره به
گزارشهاي مركز آمار و بانك مركزي كه نرخ
تورم را حدود  8درصد اعالم كرده اســت بيان
كرد« :با توجه به انتظارات تورمي شكل گرفته
در جامعه و انباشت نقدينگي ،نرخ تورم واقعي از
اين ارقام فاصله گرفته است ».پورقاضي در ادامه
به پيامدهاي اعتصــاب كاميونداران پرداخت
و گفــت« :اين اعتصاب لطماتي را به مبادالت
تجاري وارد كرد».
 ضــرورت بازنگــري در قوانيــن
ورشكستگي
بهادر احراميان ،فعال بازار پول و سرمايه
اتــاق بازرگاني نيز بارها در جمع فعاالن اتاق
بازرگاني،هشــدارهايي را در مورد بدهيهاي
فعاالن اقتصادي داده است .احراميان با اشاره
به اينكه بحران بدهي هنگامي در كشــورها
شكل ميگيرد كه قوانين ورشكستگي دقيقي
در آن كشــور وجود نداشــته باشــد ،گفت:
«تجديد و بازنگري در قوانين ورشكســتگي
كشور و شــفافيت مالي از جمله راهكارهاي
عبور از مشكالت كنوني است».

