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صبح روز يكشنبه 20 خرداد ماه 1397 دكتر كرباسيان، 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل 
ايميدرو به همراه دكتر پورمند،  مديرعامل هلدينگ ميدكو 
از مجتمع فوالدسازي بردس��ير و واحد احياي مستقيم 

بردسير بازديد به عمل آوردند. 
آقاي دكتر كرباسيان در جمع مديران و دست اندركاران 
اين مجتمع با اش��اره ب��ه اينكه تمامي س��رمايه گذاري 
صورت گرفته در احداث اين پروژه كامال خصوصي است، 
گفت: ميدك��و  از كمترين امتياز دولتي ب��راي راه اندازي 
پروژه هاي خود استفاده كرده اس��ت.  وي در ادامه گفت: 
انتخاب و جايابي محل احداث اي��ن كارخانه ها در حوزه 
زنجيره فوالد بس��يار مهم اس��ت و در خصوص بحث آب 
نگراني وجود ندارد.  رييس هيات عام��ل ايميدرو اضافه 
كرد: ايميدرو در موضوع مواد اوليه براي طرح ها، سياست 
خصوصي سازي و اس��تفاده از ظرفيت هاي معدني، اين 
بخش را اجرايي كرد و اين مس��اله موجب شد تا ايميدرو 
و ميدكو بتوانند مس��ائل خود را رفع كنند.  وي در پايان 
سخنان خود با اشاره به حمايت هاي بانك پاسارگاد اظهار 
داشت: بانك پاسارگاد توانسته س��پرده هاي مردمي را در 
عين سودآوري در مسيري هدايت كند تا در جهت اقتصاد 
مقاومتي و اس��تفاده از ظرفيت ها و امكانات ملي موجب 
اشتغال و توليد شود.  وي همچنين هلدينگ ميدكو را به 
عنوان يك شاخص خوب براي توسعه كشور در نظر گرفت 
و گفت: ميدكو مي تواند يك نمون��ه كامل و الگوي خوب 
براي ديگر سرمايه گذاران كشور باشد.  گفتني است بانك 
پاسارگاد در راس��تاي افزايش توليد و اشتغال، با حمايت 
از پروژه هاي ش��ركت ميدكو، زمينه اج��را و بهره برداري 
از 35پ��روژه بزرگ را ايج��اد كرده اس��ت و راه اندازي اين 
پروژه هاي ملي موجب شده كه در طول  سال هاي گذشته 

براي نزديك به 150هزار نفر اشتغال ايجاد شود. 

براي جلوگيري از قطعي احتمالي برق به دليل گرماي 
ش��ديد در فصل تابس��تان و رعايت حال ش��هروندان، 
س��اعت كار كليه واحدهاي بانك  پاس��ارگاد در استان 
خوزستان تغيير يافت. بر اس��اس مصوبه هيات محترم 
وزيران و تصميم استاندار خوزس��تان، مبني بر كاهش 
ساعت كار دس��تگاه هاي اجرايي در استان مذكور، براي 
جلوگيري از قطعي احتمالي برق به دليل گرماي شديد 
در فصل تابس��تان و رعايت حال ش��هروندان و تصميم 
مشترك كميسيون هماهنگي بانك هاي دولتي، نماينده 
بانك هاي خصوصي و ناظر پولي اس��تان خوزس��تان، 
زمان كار واحدهاي بانكي خوزستان كاهش يافت. كليه 
شعبه هاي بانك در استان خوزستان از تاريخ 21خرداد 
1397 تا 15شهريور 1397، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 
7:30 ال��ي 13:00 آماده خدمت رس��اني به هموطنان 

شريف مان   هستند. 

چندي اس��ت كه يك��ي از برنامه هاي اصل��ي تجاري 
ايران انجام مبادالت تجاري با ارز مبدا و مقصد اس��ت، 
موضوعي كه در س��فر مس��عود كرباس��يان، وزير امور 
اقتصادي و دارايي ايران به چي��ن با امضاي تفاهمنامه 
مش��ترك قطعي ش��د و از اين پس بين اي��ران و چين 
ارزهاي ملي هر دو كش��ور در مب��ادالت تجاري مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
طبق گفته وزي��ر امور اقتص��اد و دارايي، يك��ي از اين 
تفاهمنامه ه��ا بين اين وزارتخانه و س��ازمان توس��عه 
زيرس��اخت چين در زمينه اس��تفاده از منابع مالي دو 
كشور براي سرمايه گذاري و استفاده از ارزهاي ملي هر 
دو كش��ور در مبادالت تجاري بود. همچنين طبق اين 
تفاهمنامه، روابط تجاري هر دو كشور در چارچوب يك 
جاده يك كمربند ترسيم شد كه در آن بر تعيين سهم 

هر دو كشور در نقشه راه اين طرح تاكيد شد. 

گروه خودروسازي س��ايپا به مناس��بت عيد سعيد فطر 
و در راس��تاي افزاي��ش رضايتمندي مش��تريان اقدام به 
فروش ف��وري با قيم��ت قطعي محصوالت كرده اس��ت. 
 Cs35 در اي��ن طرح ف��روش خودروهاي آريو، چان��گان
و تيبا2 به صورت تحوي��ل فوري و با قيم��ت قطعي آغاز 
خواهد ش��د و محص��والت عرضه ش��ده در اي��ن طرح با 
تخفيف ويژه و تس��هيالت با بازپرداخت مناسب و بدون 
ضامن به ف��روش مي رس��ند. گفتني اس��ت اي��ن طرح 
از 20 خردادم��اه س��ال جاري آغ��از و بديهي اس��ت كه 
با تكمي��ل ظرفيت، روند ثب��ت نام متوقف خواهد ش��د. 
بر پايه اين گ��زارش، متقاضيان جهت كس��ب اطالعات 
بيشتر و ثبت نام مي توانند به سايت اينترنتي گروه سايپا 
ب��ه نش��اني: www. saipagroup. ir ي��ا به ش��بكه 
نمايندگي هاي مجاز گروه خودروسازي سايپا در سراسر 

كشور مراجعه كنند. 

طي جلس��ه اي با حضور مس��ووالن هلدينگ شستا 
و اعض��اي هيات مديره ذوب آهن اصفه��ان، مهندس 
منصور ي��زدي زاده به عن��وان مديرعام��ل ذوب آهن 
اصفه��ان منصوب ش��د. در اي��ن جلس��ه از زحمات 
مهندس احمد صادقي، مديرعامل سابق اين مجتمع 
عظيم صنعتي تقدير شد. ش��ايان ذكر است مهندس 
يزدي زاده كه از ش��هريور س��ال گذش��ته ب��ه عنوان 
مديرعامل ش��ركت ملي فوالد ايران فعاليت مي كرد، 
از س��ال 73 در ذوب آهن اصفهان س��مت هايي چون 
عضو هيات مديره، معاون برنامه ريزي و توسعه، معاون 
بازاريابي و ف��روش، مديرفروش داخل��ي و... را تجربه 
كرده است. وي در ش��كل گيري بورس كاالي ايران و 
همچنين اجراي پروژه ريل ملي ذوب آهن نقش مهمي 

ايفا كرده است. 

نمي دان��م چ��را ه��رگاه عملك��رد دولت نه��م و دهم 
را م��ورد بررس��ي ق��رار مي دهم ب��ه ابعاد جدي��دي از 
تصميم گيري هاي غيرمنطقي كه در حال رخ دادن بود، 
مي رسم. نمي توانم دليل قانع كننده اي براي خود بياورم 
كه چرا اقتصاد از ريل عقالنيت خارج شد و تيم اقتصادي 
آن دولت در نهايت نتوانست از فرصت هاي اقتصادي و 
همكاري هاي بين المللي بهره الزم را ببرد.  نمونه بارز آن 
يك قرارداد عجيب و غريب با ش��ركتي مالزيايي است. 
حتما يادتان هست كه در دولت اصالحات، عسلويه به 
بهشت اقتصادي ايران تبديل ش��ده بود و هزاران نفر از 
مهندسان و كارگران در اين منطقه با حقوق هاي بسيار 
خوب استخدام شده بودند. ياد آن روزها بخير. چه جنب 
و جوشي بود و چقدر احس��اس شادماني مي كرديم كه 
يكي از بزرگ ترين پروژه هاي اقتصادي تاريخ كش��ور را 
بنيانگذاري خواهيم كرد.  بع��د از روي كار آمدن دولت 
نهم تقريبا عس��لويه از جنب و جوش افت��اد و با وجود 
درآمدهاي سرشار نفتي و افزايش قيمت نفت نتوانستيم 
قراردادهاي بزرگي را به امضا برس��انيم و صنعت نفت و 
گاز كش��ور را متحول كنيم.  يادم مي آيد ارزش يكي از 
پروژه هاي نفتي حدود 16 ميليارد دالر بود كه با شركت 
گمنامي از مالزي به امضا رسانده بودند. خيلي مايل بودم 
بدانم اين ق��رارداد بزرگ كه رق��م آن نيز قابل مالحظه 
است با كدام ش��ركت به امضا رسيده است. پيگيري كه 
كردم متوجه ش��دم يك بنگاه خيريه مالزيايي اجراي 
اين قرارداد ب��زرگ را برعهده گرفته اس��ت. براي اينكه 
بدانم آنان تا چه اندازه توانمند هستند، به سراغ مدير آن 
خيريه رفتم. در مالقات با او گفتم چگونه مي خواهيد اين 
قرارداد را به اجرا برس��انيد و چقدر سابقه كارهاي نفتي 

داريد؟ پاس��خ داد كه حدود 10 نفر از كارمندان ش��ل 
بازنشسته شده و آنان را اس��تخدام كرده ام تا بتوانيم با 
همكاري هم اين ق��رارداد را اجرايي كنيم.  افرادي كه با 
صنعت نفت و گاز آشنا هستند به خوبي هم معني 16 
ميليارد دالر را متوجه مي شوند، هم مي دانند كه چنين 
پروژه اي با استخدام 10 بازنشسته گمنام قابل اجرا شدن 
نيست.  همان موقع بود كه عمق فاجعه را يافتم و تقريبا 
مطمئن ش��دم س��اير قراردادها ممكن است با چنين 
وضعي از نظر مديريتي مواجه شده باشند. بعدها متوجه 
شدم كه آن ش��ركت مالزيايي يا به عبارت درست تر آن 
بنگاه خيريه، بعد از 4 س��ال عمال كاري از پيش نبرد و 
نه خود توانست به منابعي دس��ت يابد و نه اينكه كشور 
از اين محل به ثروت جديد رسيد.  اينكه من همواره در 
مصاحبه ها و نوشته هايم تاكيد مي كنم كه با بزرگان دنيا 
بايد كار كنيم به اين خاطر است كه شركت هاي درجه 
چندم يك كشور در حال توسعه اينگونه وقت ما را نگيرند 
و منابع كشورمان تلف نش��ود. مي دانيم كه داراي يكي 
از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز جهان هستيم پس بايد 
به همان اندازه كه بزرگيم با ب��زرگان دنيا نيز كار كنيم. 
خوشبختانه با اجرايي ش��دن قراردادهاي جديد نفتي 
در دولت آق��اي روحاني اين فرصت پيش روي كش��ور 
قرار گرفته كه با شركت هاي نفتي صاحبنام كار كند. اما 
به دليل آنكه برخي افراد و جريان هاي خاص در كشور 
مايل به حضور خارجي ها نيستند همواره شركت هاي 
كوچك، گمنام و بي سابقه را براي توسعه صنعت نفت 
و گاز خود به كار گرفته ايم. اما آي��ا اين افراد كه تخريب 
دولت را بر منافع ملي ترجيح مي دهند مي توانند به نسل 
آينده پاسخ دهند كه چرا با تندروي هايي كه انجام داديد 

از فرصت هاي سرمايه گذاري استفاده نكرديد؟
رييسپيشينكميتهقراردادهاينفتي

گروهاقتصادي|در ش��رايطي كه اخب��ار متفاوتي در 
خصوص واكنش ها به تحريم هاي جديد عليه ايران منتشر 
مي شود روز گذش��ته در جريان جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد، بر پيش بيني هاي الزم دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف براي مقابله با بازخوردهاي اين تحريم ها تاكيد 
ش��د. در اين جلس��ه معاون اول رييس جمه��ور جذب 
س��رمايه گذاري را مثبت خواند و از وزرا خواست تا براي 
حفظ اين شرايط كوشا باشند.  در همين حال محمد باقر 
نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي از برگزاري 
جلسه با دستگاه هاي مختلف براي پيش بيني  هاي الزم 
براي گذر از تحريم هاي جديد خبر مي داد، از تعريف 200 
پروژه جديد در قالب اجراي 24 بند سياست هاي ابالغي 
اقتصاد مقاومتي خبر داد كه مي توانند اهداف ترس��يم 
شده در اين بخش را محقق كنند.  نوبخت حتي خواهان 
برنامه ريزي هاي كالن تر در قالب ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي شد كه مي توانند تهديدهاي جدي درخصوص 
استمرار و گس��ترش تحريم هاي امريكا را بي اثر يا كم اثر 
كنند.  در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛ اسحاق 
جهانگيري، معان اول رييس جمهور با بيان اينكه كشور در 
شرايط جديدي قرار گرفته و بروز مسائلي قابل پيش بيني 
است، گفت: كشور با فشارها و تحريم هاي جديدي مواجه 
خواهد ش��د و موانعي نيز پيش روي ص��ادرات و واردات 
كش��ور بروز مي كند. با وجود همه محدوديت هاي قابل 
پيش بيني؛ اما كشور داراي ظرفيت هاي فراواني است كه 
با تنظيم ساز و كارهاي الزم مي توانيم با تحريم ها مقابله 
كنيم و با تدابير و اتخاذ تصميمات ويژه و مناسب در جهت 
كاهش آثار تحريم ها بركشور حركت كنيم.  او با اشاره به 
اينكه بودجه دولت با محدوديت هايي براي اداره كش��ور 
مواجه خواهد بود، بر ض��رورت اولويت بندي براي هزينه 

كرد منابع مالي تاكيد كرد و گفت: در شرايط جديد، براي 
اجراي طرح ها بايد اولويت گذاري ش��ود و در روند اجراي 
برخي طرح ها نيز تس��ريع ش��ود. براي مديريت شرايط 
جديد كشور الزم اس��ت اقتصاد مقاومتي مبناي عمل و 
كار همه دستگاه ها باشد و به عبارتي ديگر اكنون كه قرار 
است تحريم ها بر كشور فشار وارد كند، بايد با استفاده از 
ظرفيت اقتصاد مقاومتي به دنبال راهكارهايي براي اداره 
مطلوب كشور در شرايط جديد باشيم تا آسيب هاي قابل 
پيش بيني بر اقتصاد كش��ور به كمترين ميزان ممكن 
كاهش پيدا كند.  مع��اون اول رييس جمهور از دبيرخانه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواس��ت دستور كار 
جلسات آتي ستاد را با اين رويكرد تدوين كنند كه براي 
شرايط جديد پيش روي كشور چه تصميماتي بايد اتخاذ 
ش��ود و چه اقداماتي ص��ورت گيرد تا توان كش��ور براي 
مقابله با تحريم ها باال رود و جريان اشتغال، توليد و اجراي 
طرح هاي اصلي و اولويت دار كشور به شكل مناسب ادامه 
پيدا كند.  جهانگي��ري با يادآوري اينكه پ��س از دوره اي 
طوالني سرمايه گذاري در كشور روندي مثبت را تجربه 
مي كند، تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم كه اين روند مثبت 
با مشكل مواجه شود و بايد راهكارهايي براي اينكه جريان 
سرمايه گذاري در كشور مثبت باشد بينديشيم و در اين 
مسير از توانمندي نهادهاي عمومي غير دولتي استفاده 
بيشتري داشته باشيم و در انتخاب طرح ها نيز طرح هايي 
را در اولويت قرار دهيم كه بيشتر به منابع ريالي وابستگي 
دارن��د.  او با بيان اينك��ه هدف اصلي اقتص��اد مقاومتي، 
مقاوم س��ازي اقتصاد كش��ور در برابر تكانه هاي خارجي 
است، خاطرنشان كرد: از ابتدا همواره بر اين موضوع تاكيد 
شده است كه اقتصاد مقاومتي مختص دوران تحريم ها 
نيست و در دوران پس از لغو تحريم ها نيز دولت تمركزي 

جدي بر اقتصاد مقاومتي داشت. 

كافي است يك بار به سايت مركز آمار ايران مراجعه كنيد 
و از آمارهاي مهم كشور كه الزم است هر فعال اقتصادي و 
شهروند ايراني بداند مطلع شويد. در صفحه سايت رسمي 
اين نهاد، با جدولي از ش��اخص هاي كليدي كل كش��ور 
مواجه مي شويم كه خود آيينه اي از اقتصاد كشور را به رخ 
مي كشد. جدولي با اعداد و ارقامي كه آخرين شاخص هاي 
كالن را نش��ان مي دهد؛ به عنوان مثال مي توانيد به اين 
موضوع پي ببريد كه ايران در سال 95 حدود 79 ميليون 
و 930 هزار نفر جمعيت داش��ته و نرخ رشد جمعيت در 

فاصله سال هاي 90 تا 95، 1.24 درصد بوده است. 
همچنين براي كساني كه خواهان دانستن تورم هستند 
در اين سايت آخرين تورم كشور در ارديبهشت ماه سال 
جاري 8 درصد ذكر شده است. يكي ديگر از شاخص هاي 
اقتصادي جذاب براي مخاطبان، رشد اقتصادي است كه 
مركز آمار در جدول ارايه شده است اين نرخ را با محاسبه 
نفت 4.4 و بدون محاس��به نفت 4.7 درص��د اعالم كرده 
است.   در اين جدول همچنين به يكي ديگر از شاخص هاي 
اقتصادي يعني بيكاري اشاره كه اين شاخص در سال هاي 
گذش��ته به يكي از دغدغه هاي اصلي مس��ووالن كشور 
مبدل ش��ده و برنامه ريزي هاي زيادي ني��ز براي كاهش 
آن انجام شده است. طبق جدول مركز آمار شاخص نرخ 
بيكاري كشور در حال حاضر 12.1 درصد است آمار جالب 
ديگر نرخ باسوادي است كه به 87.6 درصد رسيده است. 
يكي ديگر از ش��اخص هاي قابل توجه در اين جدول ذكر 
شاخص اميد به زندگي در كشور اس��ت كه اين رقم براي 

مردان 71.2 سال و براي زنان 74.6 سال قيد شده است. 
آمارهاي كليدي كشور را فقط مركز آمار منتشر نمي كند 
و الزم است هر شهروند ايراني از ميزان دخل و خرج كشور 

مطلع شود. يكي از آمارهاي مهم، ميزان توليد و صادرات 
هر بشكه نفت خام است. 

توليد4 ميليون   بشكه اي 
در كش��ورمان اعداد و ارقام اقتصادي ب��ا توجه به تمركز 
خاص روي درآمدهاي نفتي ايران و ميزان توليد نفت قابل 
توجه است. در حال حاضر و بعد از افزايش توليد نفت طبق 
آمارهاي رسمي ايران روزانه 2ميليون و 500 هزار بشكه 
نفت صادر مي كند ك��ه اين عدد در برخ��ي گزارش هاي 

خارجي به 2 ميليون و 800 هزار بشكه هم مي رسد. 
ايران تا پايان سال 96 ميزان توليد نفت خود را به بيش از 3 
ميليون و 900 هزار بشكه رساند و طبق برنامه ريزي هاي 
انجام شده در سال جاري قرار است اين ميزان با رشد چند 
درصدي به بيش از 4 ميليون بشكه در روز برسد. اما همين 
ميزان نيز با توجه به كاهش قابل توجه توليد نفت ايران در 
سال هاي 90 تا زمان برداشته شدن تحريم ها، عدد قابل 
توجهي است كه نشان از بازگشت ايران به بازار صادراتي 

نفت دارد.
توليد بنزين، 80 ميليون ليتر 

 در همين حال ايران توانس��ته است با نوسازي و بهسازي 
پااليشگاه هاي موجود خود همزمان با افزايش توليد نفت 
ميزان توليد بنزين را نيز در دستور كار خود قرار دهد؛ به 
گونه اي كه در ابتداي ارديبهشت ماه ميزان توليد بنزين 
در كشور به نزديك 80 ميليون ليتر رسيد كه با ورود فاز 
دوم پااليشگاه خليج فارس اين ميزان به 84 ميليون ليتر 
خواهد رسيد.  البته ايران به غير از نفت خام ميعانات گازي 
نيز صادر مي كند و در بودجه سال جاري، صادرات روزانه 
2.6 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي پيش بيني 
شده است كه 400 هزار بش��كه آن ميعانات گازي است. 
ميعانات گازي نوعي نفت خام فوق سبك، مرغوب و گران 

قيمت است كه از ميادين گازي توليد مي شود. 

شاهكاري از كاسبان تحريم

داستان قرارداد نفتي و موسسه خيريه مالزيايي
تصميم ستاد مقاومت اقتصادي براي اجراي 200 پروژه اولويت دار 

آماده باش به دستگاه ها براي گذر از تحريم
چرا  ايراني ها از ارقام كليدي اقتصاد بي خبرند؟

آمارهايي كه بايد بدانيم 

بانك پاسارگاد در خدمت اشتغال 

تغيير ساعت كار شعب بانك 
پاسارگاد در خوزستان 

تبادالت ايران و چين باارز ملي

فروش ويژه محصوالت سايپا به 
مناسبت عيد سعيد فطر

منصور يزدي زاده، مديرعامل 
ذوب آهن شد

بنگاهها

دولت در كنترل تورم، ايجاد اشتغال و ديپلماسي اقتصادي نمره قبولي گرفت

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي 
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي( شماره ٩٧/٤

1-نامدستگاهمناقصهگزار: شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2-موضوعمناقصه:انجامخدماتاجارهتعداد27)بيس�توهفت(دس�تگاهخودروباطرحترافيکبمنظورسرويسدهیبهش�رکتآبوفاضالبمنطقه3

شهرتهراندرسطحاستانتهران.
3-مهلتومحلدريافتاسنادمناقصه:متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز چهارش�نبه مورخ 97/3/30  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين 
شركت به نشاني : تهران ، خيابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مه����ر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر300)س�يصدهزار(ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد 
بانك سامان شعبه کوینصر به نام شركتآبوفاضالبمنطقه3شهرتهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4-مبلغبرآوردومدتاجرايكار:000ر000ر935ر10)دهميلياردونهصدوسیوپنجميليون(ريالوبمدت12)دوازده(ماهشمسی.
5-محلاعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت.

6-جلسهتوجيهیدرخصوصموضوعمناقصهدرساعت10روزدوشنبه97/4/4دردفترمعاونتمالیوپشتيبانیبرگزارمیگردد.الزمبذکراستشرکتدر
جلسهتوجيهیالزامیمیباشد.

7-مبلغتضمينشركتدرمناقصه به ميزان 000ر050ر438)چهارصدوسیوهشتميليونوپنجاههزار(ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوینصر بنام شركتآبوفاضالبمنطقه3شهر
تهرانو به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه 

بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8-مهلتومحلتحويلپيشنهاد: تا ساعت 15روز دوشنبه  مورخ 97/4/11   به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9-زمانومحلگشايشجلسهاولپيشنهادها)پاکاتالفوب(:س��اعت 10روز سهش�نبه  مورخ 97/4/12 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت 
خواهند شد.

10-زمانومحلگشايشجلسهدومپيشنهادها)پاکاتج(: ساعت  10روز يکشنبه مورخ 97/4/17 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند 
شد.

11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .
                                                                             )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي
شركتآبوفاضالبمنطقه3شهرتهران)سهامیخاص(

شركتآبوفاضالب
منطقه3شهرتهران

)سهامیخاص(

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

آگهي مناقصه عمومي
شماره 970312 تاريخ 97/03/19

شركت آب و فاضالب استان يزد در نظر دارد مقدار 881 مترلوله GRP به قطر1000 ميليمتر جهت استفاده در آدمرو شبکه فاضالب شهری از محل منابع داخلي و 
تحت نظارت كميسيون فني خريد خود ، از توليدكنندگان واجد شرايط و از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابی کيفی  خريداري نمايد.

  www.abfayazd.ir از كليه شر كت هاي توليدكننده دعوت مي ش��ود از تاريخ 97/03/22 تا تاريخ 97/03/28 پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني
و واريز وجه به صورت اينترنتي نس��بت به دريافت اس��ناد مناقصه اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان مي توانند با ارايه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 
200.000 ريال به حساب 2046528/64 بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت 8:00 تا  14:00 به نشاني مناقصه گزار 

واقع در شهر يزد ، خيابان آيت ا... كاشاني ، دفتر قراردادها ، اتاق شماره 7 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه 240.000.000 ريال مي باش��د كه متقاضي مي تواند مبلغ مذكور را به يكي از صور پيش بيني شده در آيين نامه تضمين براي 
معامالت دولتي كه در اسناد مناقصه درج شده است ، ارايه نمايد . مهلت ارايه پيشنهاد تا ساعت 14:00 مورخ 97/04/11 می باشد. پاکتهای ارزيابی در ساعت 9 صبح 

روز سه شنبه مورخ 97/04/12 و پاکتهای قيمت درساعت 12 ظهر همان روز بازگشايي خواهد شد. 
شركتآبوفاضالباستانيزدهزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه و شماره تلفن تماس 3164136-035 مي باشد .

سهاميخاص

وزارتنيرو
شركتآبوفاضالباستانيزد

)سهاميخاص(

نوبتدوم
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ميپرس�ندپولنفتچهش�د؟«جملهاي
ك�هاس�حاقجهانگي�ريدرس�ال88به
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اينكهچراباوجوددرآمدهايسرشارنفتي
اقتصاداي�رانواردتورم40درصديش�د،
رش�داقتصاديبهحدودمنفي7رس�يدو
كلاش�تغالايجادش�دهدرهرسالكمتر
از20هزارشغلبوددردورانتحريماتفاق
نيفتادبلكهدقيقادرحالياينرخدادهابه
وجودآمدكهكشورمش�كليبرايفروش
نفتنداش�توس�الهاهربش�كهنفترا
بهقيم�تحداقليكص�ددالرب�هفروش
ميرساند.درفاصلهسالهاي84تا92بود
كهبازارايرانبراينخس�تينبارانگورهاي
ش�يليتباربهخودميدي�دوذخايرارزي
كش�وربدينصورتحيفميشد.درست
درهمانس�الهابودك�هوارداتبرتوليد
داخلچربيدوكارخانههايكشوربهنفس
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دول�تحس�نروحان�ياي�نبحرانهاي
اقتصاديراچگونهپش�تس�رگذاشتو
چهاقداماتيكردكهثباتبهاقتصادايران
بازگرددوضري�بپيشبينيپذيريدرآن

افزايشيابد.
نيمنگاهيبهاقتصادبهارثرس�يدهدولت
دهمنش�انميدهددولتتدبيرواميدراه
دش�واريرابرايبهبودوضعيتاقتصادي

كشورطيكردهاست.

يادداشت-1

دس��تاوردهاي  مهم ترين  از 
دولت آق��اي روحاني كنترل 
ت��ورم و توافق برجام اس��ت. 
ش��ايد براي مخاطب��ان اين 
پرس��ش ب��ه وج��ود بياي��د 
كه چرا اي��ن دو اق��دام مهم 
هس��تند؟ بعد از تحريم هايي 
كه طي س��ال هاي قب��ل از 91 ش��اهد آن بوديم، 
كش��ورمان در ي��ك محدوديت ه��اي اقتصادي 
بين الملل ق��رار گرف��ت؛ محدوديت هايي كه اگر 
همچنان ادامه پيدا مي كرد مي توانس��ت شرايط 
اقتصادي كش��ور را متف��اوت از فضاي��ي كند كه 

اكنون حاكم است. 
ما حت��ي توان ف��روش نفت م��ان ك��ه مهم ترين 
منبع درآمدي مان بود را نداش��تيم و تورم نيز به 

باالترين حد خود رس��يده بود. دولت يازدهم در 
چنين فضايي مديريت اقتصاد كش��ور را به عهده 
گرفت و توانس��ت عالوه ب��ر جلب اعتم��اد دنيا، 
ش��اخص هاي كالن اقتصاد ايران را بهبود بخشد. 
هرگون��ه سياس��ت در جهت رش��د اقتص��ادي و 
س��رمايه گذاري در س��ايه ثبات قيمت ها و ثبات 

بازار ميسر خواهد بود. 
درنتيجه كنت��رل تورم و كاه��ش آن از مهم ترين 
اقداماتي است كه بايد از سوي هر دولتي پيگيري 
ش��ود. دولت وقت اقتص��اد را از ت��ورم باالي 40 
درصد به تورمي يك رقمي تبديل كرد؛ موضوعي 
كه به نظرم دس��تاورد قابل تقديري است. از ديگر 
دس��تاوردهاي اقتصادي دولت مي توان به رش��د 
اقتصادي اش��اره كرد. اقتصاد ايران طي 5 س��ال 
گذشته متوسط رش��د 3 تا 4 را تجربه كرده است 

كه اين نيز از عملكردهاي خوب دولت است. 
مهم ترين امر كه الزمه رشد اقتصادي يك كشور 
است، بحث انتقال س��رمايه و فناوري بين المللي 
است و اين مهم در صورتي امكان پذير خواهد بود 
كه مسير انتقال آنها به كش��ور باز باشد. در نتيجه 
در ش��رايط كنوني مهم ترين اقدامي ك��ه بايد از 
س��وي دولت صورت بگيرد، پيگيري مسيرهايي 
است كه بتواند كانال ارتباطي با كشورهاي دنيار ا 

همچنان باز نگه دارد. 
اين امر مي توان��د با تالش براي حف��ظ توافقنامه 
موج��ود صورت گي��رد يا اينك��ه با مذاك��رات به 
توافق ديگري دست پيدا كنيم. مسلما كار بسيار 
مش��كلي اس��ت ولي الزمه پيگيري سياست هاي 
اصالحي و توسعه اي در داخل كشور، ايجاد روابط 
بين الملل اس��ت چرا كه در بيشتر بخش ها نياز به 

سرمايه و تكنولوژي خارجي داريم. 
همچني��ن بح��ث مديري��ت مناب��ع ارزي نيز در 
ش��رايط كنوني حائز اهميت اس��ت. ب��ا توجه به 
بحران ارزي ك��ه طي ماه ه��اي گذش��ته تجربه 
كرديم و همچنين مصادف ش��دن آن با بازگشت 
دوب��اره تحريم ها، دول��ت مص��ارف ارزي خود را 
اولويت بن��دي كرد و براس��اس نيازه��اي موجود 

منابع ارزي را تخصيص داد. 
در اين ميان الزم است تيم اقتصادي دولت بدون 
توجه ب��ه انتقادهاي غير منصفان��ه اي كه صورت 
مي گيرد همواره به اين موضوع فكر كند كه تورم 
تك رقمي حفظ ش��ود، رش��د اقتص��ادي ادامه و 
تالش براي بهبود روابط بين الملل گسترش پيدا 

كند. 
عضوهياتعلميدانشگاهاصفهان

شهراممعيني

دستاوردي به نام كنترل تورم

يادداشت-3

كاهش تورم يكي از مهم ترين 
اقداماتي بود كه از سوي دولت 
روحاني پيگيري شد. دستاورد 
بس��يار بزرگي ك��ه آرامش را 
ب��ه اقتص��اد اي��ران برگرداند. 
هم��واره بي��ن اقتصاددان��ان 
انتخ��اب بي��ن ت��ورم و ركود 
مورد بحث و گفت وگو بوده اس��ت ولي آنچه مس��لم 
است اين است كه رش��د و توليد در سايه ثبات و تورم 
پايين امكان پذير اس��ت. اين دولت در حوزه كاهش 
بيكاري تا ح��دودي تالش هايي كرده اس��ت تا بلكه 
بازار را از ركود خارج كند. از نظر سياسي نيز مي توان 
به برجام اش��اره كرد؛ برجامي كه با آمدنش توانست 
مش��كالت اقتصادي را تا حدودي برط��رف كند. اگر 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل كند مي توان شاهد 
قراردادهاي تج��اري خوبي با ش��ركت هاي خارجي 
بود، اتفاقي كه در مدت كوتاهي بعد از توافق ش��اهد 
آن بوديم و ش��ركت هاي بزرگ��ي به اي��ران آمدند و 
توافقات خوب��ي نيز در حوزه هاي مختلف به دس��ت 
آورديم. اگر اين روند ادامه پيدا مي كرد مسلما شاهد 
آثار مثبت براي اقتص��اد مي بوديم. ول��ي اين طرف 
مقابل است كه نسبت به تعهدات خود پايبند نيست 
وگرنه دولت وقت تمام تالش خود را در جهت حفظ 

آن صورت داده و مي ده��د.  براي آينده نيز بايد گفت، 
راهي را كه دولت در جهت كنترل تورم پيگيري كرد، 
راه درس��ت و معقولي بود و انتظار بر اين است كه اين 
راه نيز ادامه پيدا كند.  همچنين پيگيري سياست هاي 
اصالحي در حوزه هاي مختلف، از جمله نظام بانكي 
و سياس��ت هاي بودجه اي و... شايد عده اي فكر كنند 
كه دولت وقت كار خاصي در اي��ن زمينه انجام نداده 
اس��ت و از اين نظر آن را مورد نقد ق��رار دهند كه اين 
تا حدودي درست اس��ت ولي نبايد فراموش كرد كه 
بيشتر اين مشكالت محصول مجموعه تصميماتي 
است كه طي س��اليان گذشته گرفته ش��ده و حل و 
برطرف كردن آن نيز طول خواهد كشيد كه البته عزم 
و اراده ملي نيز در بيشتر آنها الزمه هرگونه اصالحات 
اس��ت. در نتيجه هر گونه اصالح��ي نيازمند اصالح 
ساختارها ست كه كاري يكش��به نيست. حركت در 
جهت اصالحات، حال هرنوع اصالحاتي، بايد از اصالح 

ساختار مديريت نامناسب كشور شروع شود. 
در حال حاضر شرايط بسيار س��ختي داريم. اميدوار 
هستيم اروپا بتواند به تعهدات خود عمل كند و بتوانيم 
همچنان فروش نفت خود را داشته باشيم تا دولت با 
توان بيش��تري اقداماتي را كه در نظر دارد، پيگيري 

كند . 
مدرسدانشكدهاقتصادوزارتخارجه

سميهمردانه

تالش براي اصالح ساختار
يادداشت-4

مهم تري��ن كار دولت يازدهم 
دستيابي به توافق برجام بود؛ 
برجامي ك��ه مي توانس��ت با 
گسترش روابط بين الملل مان 
راهگش��اي رش��د اقتصادي 
كشورمان باش��د. ولي دولت 
روحاني فرصت مناسبي براي 
بازس��ازي خود پيدا نكرد. از يك ط��رف در انتخاب 
نيروها دس��تش باز نبود و از طرف ديگر مش��كالت 
اقتصادي كشور آنقدر پيچيده و درهم تنيده هستند 
كه براي حل آنها هيچ دولتي به تنهايي راه به جايي 
نخواهد ب��رد. بعد از اجرايي ش��دن برج��ام عده اي 
در داخ��ل مي گفتند كه برجام مش��كالت ما را حل 
نخواهد كرد و بايد س��اختار داخل��ي را اصالح كرد. 
به نظرم اين اظهارات تا حدودي درس��ت است ولي 
بايد توجه كرد كه برجام ش��رط الزم اس��ت و شرط 
كافي همان اصالح��ات اقتصادي اس��ت كه دولت 
در اين راستا گام هايي برداشته اس��ت. در اين ميان 
هرچقدر هم ك��ه اراده دولت ب��راي انجام اصالحات 
باش��د در صورتي كه نتواند نفت خ��ود را به فروش 
برساند و كاالي واسطه اي و تكنولوژي وارد كند اين 
امكان را نيز نخواهد داش��ت كه در جهت اصالحات 
قدم بردارد. هرچقدر روابط بين الملل ما كمتر شود 

ش��رايط س��خت تر خواهد ش��د. بايد توجه كرد كه 
دولت در س��اختاري كه هم اكنون بر كش��ور حاكم 
اس��ت، تواني براي تغييرات بزرگ نخواهد داش��ت. 
در ش��رايط كنوني عده اي به جاي همراهي با دولت 
از برجام انتقاد مي كنن��د و به دنبال انزوا هس��تند. 
مثالي در اين باره شايد درك مان را از وضعيت بهتر 
كند. بعد از جنگ جهاني دوم هنگام��ي كه ژاپن از 
جنگ شكست خورده بود با حركت آرام در جهت به 
دست آوردن اعتماد نظام بين الملل به نحوي پيش 
رفت كه اكنون در اقتصاد جهاني حرفي براي گفتن 
دارد. ژاپن كشوري است كه مهم ترين نيروگاه هاي 
هسته اي را ساخته اس��ت. اينها نتيجه كسب اعتبار 
بين الملل اس��ت. ام��ا كره ش��مالي كه بم��ب دارد 
فقيرترين كشور دنيا است. ما نيز در دوراهي هستيم 
كه بايد انتخاب كنيم يا در جهت اعتبار بين المللي 
قدم برداريم و با روابط خود زمينه انجام اصالحات و 
رشد اقتصادي را پيگيري كنيم يا اينكه در انزوا قرار 
بگيريم. دو راهي اي كه هريك انتهايي متفاوت دارند 
و بايد در مورد هريك انديشيد. البته نبايد فراموش 
كنيم كه ايران قادر است با توجه به فرصت هاي خود 
و ارتباط بهينه با دنيا به يكي از قدرت هاي اقتصادي 

جهان تبديل شده و رتبه خود را بهبود بخشد. 
عضوهياتعلميدانشگاهمازندران

زهراكريمي

برجام را نگه داريم

يادداشت-5

يكي از مهم تري��ن اقدامات 
دول��ت يازده��م و دوازدهم 
طي ساليان گذشته برنامه 
كاهش غير دس��توري نرخ 
سود در س��ال 94 بود كه با 
تغييراتي مي توانست ادامه 
هم پي��دا كن��د. همچنين 
بح��ث تهات��ر 100 ميلي��اردي بده��ي دولت در 
بودجه 97 كه البته هنوز اجرايي نشده نيز از اقدامات 
خوبي بود كه دولت در جهت اجرايي كردن آنها قدم 
برداش��ت. حال در باب اينكه سياس��ت هاي دولت 
در آينده چه مي تواند باش��د و دولت بهتر است چه 
سياس��ت ها و اولويت هايي داشته باشد، مي توان به 
مواردي همچون جدايي بودجه ارزي از ريالي، پنجره 
هدايت اعتبار به كالن پروژه هاي غيرارزي داخلي با 
نهاده هاي داخلي اش��اره كرد. همچنين بازسازي 
نقشه ارزي ايران متناس��ب با واقعيات اقتصاد ايران 
نيز موضوعي اس��ت كه بي��ش از پي��ش بايد مورد 
توجه باشد. تشكيل معاونت خزانه داري دولت براي 
مديريت دارايي هاي دولت نيز موضوعي اس��ت كه 
نبايد از آن غافل شد و بهتر است از سوي دولت وقت، 

اقداماتي در جهت محقق شدن آن صورت گيرد. 
كارشناساقتصادي

مجيدشاكري

تشكيل معاونت خزانه داري

يادداشت-6

آقاي روحاني در ش��رايطي 
مديريت كشور را در دست 
گرفت ك��ه اقتصاد وضعيت 
نابسامان و ملتهبي داشت. 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه 
دول��ت يازده��م و دوازدهم 
توانس��ته اس��ت تاكنون در 
بهبود بخش��يدن به آن اثرگذار باش��د. دس��تيابي 
به تورم تك رقمي كه البته من ب��ا كاهش 15 تا 20 
درص��دي آن موافق بودم ازجمل��ه اقدامات مثبت 
اين دولت بود. در ش��رايطي كه اقتصاد كشور رشد 
منفي 7 را نيز تجرب��ه كرده بود، ارتقاي نرخ رش��د 
اقتصادي دس��تاوردي قابل ستايش بود. حركت به 
سمت بهبود بخشيدن به فضاي كسب و كار نيز طي 
سال هاي اخير نبايد از نظر دور بماند. اما براي شرايط 
كنوني كه نيل به رونق در بازارها بيش از پيش نياز 
اقتصاد و دولت است، از طرفي عميق كردن استفاده 
از بازار بدهي، انتشار اوراق قرضه و استقراض داخلي 
مي تواند در كاهش اين ريس��ك اثرگذار باشد. براي 
نجات سيستم بانكي و باال رفتن بهره وري در آن نيز 
بهترين پيشنهاد رفتن به سمت انتشار اوراق قرضه و 

همچنين استقراض داخلي است. 
كارشناساقتصادي

سيدمحمدصادقالحسيني

به بازار بدهي روي آوريم   

يادداشت-7

دول��ت تدبي��ر و امي��د در 
راستاي اجرايي شدن اصل 
بهبود فضاي كس��ب وكار 
در اقتصاد اقدامات خوبي 
انج��ام داده اس��ت كه در 
اين خص��وص مي توان به 
كاهش در مجوزهاي الزم 
براي كسب و كار اش��اره كرد و اثر آن را مي توان 
در صعود ايران در رتبه بندي هاي جهاني فضاي 
كسب وكار ديد. از طرفي اقدام ديگري كه از ديد 
اهالي رس��انه هم دور ماند بخش نامه معاون اول 
رييس جمهور ب��ه رييس تامي��ن اجتماعي بود 
كه طي آن مقرر ش��ده بود حسابرسي فقط براي 
سال ماقبل آخر اجرايي  شود و مشمول سال هاي 
ديگر نباشد. اجراي شدن اين قانون سبب شد تا 
بسياري از شركت ها از ورشكستگي نجات يابند. 
از طرفي فراموش نكنيم ك��ه برجام به اقتصاد ما 
فرصت تنفس خوبي داد و اينك��ه ترامپ بگويد 
اوباما در انعقاد قرارداد با ايران اش��تباه كرد، حق 
دارد. برجام و كمبودهايي كه فرصت خوبي براي 
ايران ايجاد كرد ك��ه خروج ترام��پ از آن نبايد 

ارزش آن را زير سوال ببرد. 
عضوهياتعلميدانشگاهعالمهتهران

لطفعليبخشي

بخش خصوصي نجات پيدا كرد  

يادداشت-8

نيم نگاه��ي ب��ه عملكرد 
دول��ت  س��اله  پن��ج 
دوازده��م  و  يازده��م 
نش��ان مي دهدك��ه بايد 
كاهش تورم را به عنوان 
يك��ي از ش��اخص ترين 
دولت��ي  موفقيت ه��اي 
برش��ماريم. دول��ت يازده��م در ش��رايطي 
س��كاندار اقتصاد ايران ش��د كه اقتصاد ايران 
تورم باالي 40 درصد را تجربه مي كرد و طي 
سال هاي گذشته دولت توانس��ت با اقدامات 
مختل��ف تورم را ب��ه صورت نزول��ي و پلكاني 
كاه��ش داده و به جايي برس��اند كه ش��اهد 
تورم تك رقمي در كش��ور باش��يم. با توجه به 
ميراثي ك��ه دولت دهم به دول��ت يازدهم داد 
اين دس��تاورد اقدام��ي قابل توجه اس��ت. به 
نظر مي رسد با توجه به ش��رايط جديدي كه 
دولت دوازدهم در آن قرار گرفته است بايد از 
دولت بخواهيم تا تمركز خود را بر بخش هايي 
همچون جلب سرمايه گذاري و تامين امنيت 

سرمايه گذاري در سال هاي آتي قرار دهد.
رييسكميسيونسرمايهگذارياتاق
ايران

فريالمستوفي

تورم، سنگ بزرگي كه شكست

يادداشت-2

روحان��ي  آق��اي  دول��ت 
زماني ك��ه روي كار آمد دو 
كار بس��يار اساس��ي براي 
بهب��ود وضعي��ت اقتصاد 
انجام داد ك��ه قابل تقدير 
اس��ت. موضوع اول بحث 
ديپلماسي اقتصادي است. 
در دنياي��ي ك��ه تصميم گيري ه��اي اقتصادي، 
سياس��ي همه كش��ورها ب��ه يكديگ��ر مرتبط 
اس��ت و تصميم يك كش��ور مي تواند ديگران را 
نيز تحت تاثير خود ق��رار دهد، به س��ر بردن در 
انزوا چيزي ناممكن اس��ت. س��اختار بين الملل 
به گونه اي است كه براي رش��د و بقا بايد با ديگر 
كشورها روابط تجاري و ديپلماتيك داشته باشيد. 
دولت يازدهم با روي كار آمدن��ش در اين جهت 
حركت ك��رد و قدم برداش��ت كه برج��ام نتيجه 
اين تالش ها ب��ود. اگر نيازمند رش��د اقتصادي و 
كاهش بيكاري در كشور هستيم بايد توجه كرد 
كه ارتباط با ديگر كشورها از طريق نقل و انتقال 
س��رمايه  و فناوري، اين مهم را ص��ورت مي دهد. 
دومين مورد نيز ش��فافيت مالي ب��ود كه دولت 
يازدهم با روي كار آمدنش اقدامات اساسي براي 
آن انجام داد. ش����فافيت مال��ي كمك مي كند 
تا اطمينان به دس��ت  آيد ك��ه دولت ها زماني كه 
تصميم ه��اي اقتصادي مي گيرند، تصوير دقيقي 
از امور مالي خود از جمله مخارج و منافع تغييرات 
سياست و ريسك هاي نهان در امور مالي عمومي 
دارند. اف��زون بر اين ش��فافيت مال��ي اطالعات 
موردنياز قانونگذاران، بازارها و ش��هروندان براي 

پاسخگو ساختن دولت ها را فراهم مي كند. 
البته ش��ايد اين نقد ص��ورت گيرد ك��ه در حال 
حاضر اقتص��اد ما ملته��ب و ناآرام اس��ت. ركود 
تورمي در حال ب��ه وجود آمدن اس��ت و اعتماد 
مردم نيز به دولت كمتر شده است. به طور مثال 
در حوزه بازار ارز بازيگراني وجود داش��تند كه تا 
مي توانس��تند از فرصت به وجود آمده اس��تفاده 
كرده و اين بازار را آش��فته كردند. مهم ترين كار 
دولت ش��ناخت وظايف خود و انجام هرچه بهتر 
آنهاست. رانت و فس��اد نيز از مهم ترين مواردي 
اس��ت كه دولت كنوني در جهت مب��ارزه با آنها 
مصمم بود و تالش خود را در اي��ن جهت به كار 

گرفته است.
كارشناساقتصادي

عباسهشي

ديپلماسي خارجي

يادداشت-9

يكي از مهم ترين اقدامات 
اقتصادي برداش��ته شدن 
تحريم ها عليه اي��ران بود 
كه موجب بازگشت اقتصاد 
كشور به بازارهاي جهاني 
و س��هم گيري مج��دد از 
بازارهايي ش��د كه به دليل 
تشديد تحريم هاي غربي از كشورمان گرفته شده 
بود. در س��ال هاي گذش��ته، تمركز اصلي دولت بر 
برداشته شدن تحريم ها گذشت تا مهم ترين سنگ 
پيش پاي توس��عه اقتصادي كش��ور برداشته شود 
و بخش هاي مختلف بتوانند از گش��ايش هاي رخ 
داده بيش��ترين بهره را كس��ب كنند. يكي ديگر از 
اقدامات مثبت دولت يازده��م بعد از رفع تحريم ها 
تمركز بر كاهش تورم بي��ش از 40 درصدي بود كه 
از دولت قبل به ارث رس��يده بود. اين دستاوردهاي 
دولت اگر تحت لواي پر رنگ شدن مسائل سياسي 
توس��ط برخي گروه ها قرار نمي گرفت امروز شاهد 
موفقيت هاي بيشتري از سوي دولت بوديم. دولت 
يازده��م و دوازدهم مي��راث دار ش��رايط اقتصادي 
خاصي بود كه توانس��ت طي س��ال هاي گذشته با 
وجود همه كاستي ها موفقيت هايي را به دست آورد. 
كارشناساقتصادي

محمدحسينبرخوردار

شيريني رفع تحريم ها 

به منظور ارايه خدم��ات بانكي از طريق تلف��ن همراه به 
دارندگان كارت هاي بانكي عضو ش��تاب، سامانه »همراه 
پالس ملت« در دس��ترس مش��تريان قرار گرفته است. 
استفاده از سامانه همراه پالس ملت منحصر به دارندگان 
حس��اب متمركز نزد بانك ملت نبوده و تمامي مشتريان 
داراي كارت ش��تابي مي توانن��د ازطريق تلف��ن همراه از 

خدمات اين س��امانه بهره مند ش��وند. براي اس��تفاده از 
خدمات همراه پالس كافي است كه مش��تريان، آخرين 
نسخه نرم افزار همراه بانك را از وب سايت بانك دريافت و 
نصب كنند. )همچنين مشترياني كه قبال نرم افزار همراه 
بانك نس��خه جديد را نصب كرده ان��د مي توانند از طريق 
گزينه تنظيمات، آن را به روزرساني كنند(. خدمات ارايه 

شده از طريق س��امانه همراه پالس ملت ش��امل: انتقال 
وجه كارت به كارت ، خريد ش��ارژ برخط، پرداخت قبض، 
پرداخت قسط، جست وجوي شعب و خودپرداز، بايگاني 
تراكنش ها، مديري��ت پروفايل مش��تري از طريق منوي 
تنظيمات، كيف پول الكترونيكي ملت )محصول و راهنماي 

كاربري سامانه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.( است .

همراه پالس ملت

فراموش نكرده ايم 
پوپوليسم با اقتصاد چه كرد

نظرخواهي از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي  
درباره عملكرد اقتصادي دولت روحاني

بنگاهها

نرگسرسوليسيدمهديحسيني

پايگاهاطالعرسانيرياستجمهوري


