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از ابتدای انقالب تاکنون دش�منان نظ�ام برای مقابله با 
جمهوری اس�المی سیاس�ت های ه�ای گوناگونی  را در 
پیش گرفته اند که یکی از آنها تحریم اقتصاد کشورمان 
است. بنابراین اقتصاد کشورمان با مشکلی به نام تحریم 
بیگانه نیس�ت، اما فقط این دش�منان کشور نیستند که 
برای ملت ایران شمش�یر را از رو بسته اند، بلکه گروهی 
در داخل کش�ور برنامه هایی  را برای رسیدن به اهداف 
سیاسی خودو د ر همراهی با دشمنان، در بستر اقتصادی 
دنبال می کنند که حاصل آن، بروز مش�کالت اقتصادی 
در کشورمان اس�ت .  جمهوری اسالمی که در چند ماه 
گذش�ته با افزایش تورم ناشی از روند صعودی نرخ ارز، 
وضعیت کس�ب وکارها در دوران بیماری کرونا، افزایش 
کس�ری بودجه دولت، رش�د فزاین�ده نقدینگی و روند 
شاخص بورس و .... روبرو بود اکنون شاهد موج جدیدی  
اس�ت ک�ه  بازارهای مختلف مثل ارز، س�که، مس�کن، 
خودرو، لوازم خانگ�ی و ... را تحت تاثیر خود قرار داده 
اس�ت.  پیش از این اقتصاد ایران برای سال های زیاد از 
درآمدهای سرش�ار نفتی بهره می برد و با ابزار سیاست 
ارزی و تامین نیازهای کاالیی از محل واردات، توانس�ته 

بود تورم را کنترل کند یا به تعویق بیندازد. 
چندین س�ال اس�ت که اعتبارات بانکی به فعالیت های 
س�وداگری واردات کاال های تجاری و خودروی لوکس و 
صدها کاالی غیرض�روری دیگر از جمله میلیون ها دالر 
واردات غ�ذای س�گ و گربه و حیوان�ات خانگی و ... در 
اقتصاد ایران خودنمایی میکند و این موضوعی است که 
از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی 

ریشه در اقتصاد و نبرد اقتصادی ندارد. 

 ایدئولوژی های حاکم بر اقتصاد کشور 
باید دانست که بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول 
تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور است. 
همه این موارد جدای از آن اس��ت که چه دولتی مسئولیت 
اجرایی کشور را داش��ته و حاکمیت مجلس در اختیار چه 
دیدگاهی بوده اس��ت. بعد از جن��گ تحمیلی،  گروهی که 
خ��ود را طرفداران بازار آزاد می نامیدن��د و از نظام لیبرال 
اقتصادی بر کش��ور سخن می گفتند با داشتن منابع مالی 
فراوان برای شستشوی افکار تالش کردند و با انحراف افکار 
عمومی از مش��کالت اصلی،  اجازه دادن��د تا به مرور زمان 

تحریمها بتواند سایه خود را بر کشور بگستراند. 
از س��وی دیگ��ر مالحظات حزبی، بان��دی، گروهی و قبیله 
ای در دولتها موجب ش��د که در اعطای پست های کلیدی 
به توانمندی شخص توجه نش��ود و در نتیجه بدنه اقتصاد 

کشور به خوبی اداره نشود. 
بنابراین کش��ور با وج��ود ظرفیت های بالق��وه اقتصادی ، 
نیروی انسانی تحصیلکرده ماهر و نیمه ماهر،داشتن  ذخایر 
ارزی و بس��یاری امتیازات دیگر، به راحتی می توانست نه 
تنها با تحریمها مقابله کند بلکه خود به قطبی مؤثر در دنیا 
تبدیل شود اما دولتی ها در مالحظات حزبی و سیاسی وارد 
جریانی شدند که مانع از رشد و تعالی اقتصاد کشور شد. 

 آیا راهکاری نبود 
در ای��ن میان بس��یاری بر این باورند ک��ه دولت یازدهم و 
دوازده��م که از جمع نخبگان و اقتص��اددان در کابینه اش 
استفاده کرد، چرا باید در چنین شرایط اقتصادی بسر ببرد.  
باید گفت در این میان کارشناس��ان تاکید دارند که یکی از 
دالیل نوس��انات شدید در بازار ارز و س��ایر بازارها، نگرانی 
تورم��ی م��ردم و نگران��ی از افزایش تورم در آینده اس��ت. 
بنابراین دولتمردان می توانس��تند برای مقابله با این مسئله 
کاه��ش انتظارات تورم��ی انتخاب و به دنب��ال آن توقعات 

مردم را نیز کاهش دهند. 
عالوه بر این، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت 
برای جبران کس��ری بودجه در س��ال جاری، به جای تکیه 
بر فروش و مولدس��ازی اموال مازاد، به دنبال اصالح قوانین 
مالیات��ی از جمله حذف معافیت ه��ای مالیاتی غیرضروری 
و افزای��ش پایه ه��ای مالیاتی بخصوص مالی��ات بر عایدی 
س��رمایه و اج��رای این قوانی��ن می رفت، دیگ��ر نیازی به 

حمایت همه جانبه از بازار س��هام و بازی در نقش »بیمه گر 
کالن« ب��ورس نداش��ت و در نتیجه، وضعی��ت فعلی بازار 

بورس اینگونه نبود. 
از س��وی دیگر آمار و ارقام نش��ان می دهد که بخش قابل 
توجهی از واردات مربوط به کاالهای مصرفی و لوکس و در 
کنارش قاچاق کاال اس��ت، که دولت می توانست با کنترل 

آن مانع از گستردگی تورم و وابستگی کشور شود. 
موضوع س��وم، فس��اد مالی و اقتصادی اس��ت که در اصل 
از وابس��تگی کش��ور به نفت حاصل می ش��ود، تصمیمات 
اقتص��ادی ض��د تولید و جب��ران آن با پول نف��ت، افزایش 
درآمد ارزی باال و فساد ارزی و پولی و دور شدن پاکدستی 
موضوع��ی بود که به خوبی می توانس��ت توس��ط دولت ها 

مدیریت شود. 
 دست های پشت پرده 

اما در این میان برخی، از وجود دست های 
پش��ت پ��رده در اقتصاد کش��ور س��خن 
می گویند، حس��ین راغف��ر اقتصاددان و 
استاد دانشگاه در این خصوص در گفتگو 
با ایلنا گفته اس��ت:  معتقدم این موضوع 
را باید در قالب یک کودتای اقتصادی که 
هدف آن براندازی سیاسی است، ارزیابی 
کنی��م و در تصمیماتی ک��ه رخ داده یک 
همس��ویی بس��یار باالیی با سیاست های 

آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.
وی گفت��ه: معتقدم این مس��اله بس��یار 
مش��کوک است و با توجه به شواهدی که 
وجود دارد ع��ده ای به صورت ناآگاهانه و 
آگاهانه در زمین اس��رائیل و آمریکا بازی 

می کنند تا نارضایتی هایی را به وجود بیاورند.
از س��وی دیگر عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی در گفتگو با سیاس��ت روز در این باره گفت: برای 
همه روش��ن اس��ت که از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی 
تاکنون نظام س��لطه علیه کشورمان جنگ اقتصادی به راه 

انداخته و علناً این موضوع را اعالم کردند. 
محمد علیپ��ور نماینده مردم ماکو و چالدران با اش��اره به 
اینکه درس��ت در سالی که سال جهش تولید است توجهی 
به این موضوع صورت نگرفته اس��ت گفت: نه تنها امس��ال 
بلکه ش��اهد هس��تیم در دولتهای اول و دوم آقای روحانی 
از دغدغه ه��ا و تاکیدات مقام معظم رهبری بر این مس��ئله 
غفلت ش��د. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها تنها 
راهکار برای عبور از مشکالت اقتصادی را اقتصاد مقاومتی 
و سیاس��ت های مرتب��ط با آن دانس��ته اند، اف��زود: به نظر 
می رس��د که غفل��ت و بی توجهی دولت آنقدر زیاد اس��ت 
که این احتمال داده می ش��ود دس��تهایی در پش��ت پرده 
موجب این ش��رایط شده باش��د. عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس با اش��اره به اینکه دولت مس��ئول مستقیم کنترل 
سیاست های اقتصادی است ، اظهار داشت: چنین شرایطی 
حاصل رویکردهای اتخاذ ش��ده در س��الهای گذشته است 
وقتی اقتصاد کشور بدون حفاظت و دفاع می ماند نمی توان 
انتظار داش��ت که شرایط به خوبی پیش رود. از سوی دیگر 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم ش��اهین ش��هر، 
میم��ه و برخ��وار در این باره به سیاس��ت روز گفت: وقتی 
تفکر تس��لیم شدن در مقابل ظالم تنها تفکر روبروی دولت 
اس��ت و دولت راهکار دیگری جز این تفکر اتخاذ نمی کند 
بعید نیس��ت چنین جریانی به شکل خزنده در دولت شکل 
بگیرد و در هر جایی که کار مثبت و مطلوبی در این جهت 

انجام گیرد مانع از تحقق آن شود. 
وی افزود: وقت��ی رئیس جمهور که مرتباً 
از قان��ون دم می زند طاقت ش��نیدن نقد 
ندارد و با هر نقدی چهره در هم می کشد 
و ش��کایت می کن��د کار به اینجا هم می 
رس��د.  عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
ب��ا یادآوری اینکه در ح��ال حاضر مهلت 
قانونی انتخاب وزیر صمت 3 هفته اس��ت 
که تمام شده و دولت گزینه ای را معرفی 
نکرده است و وزیر پیشین را نیز به بهانه 
دفاع نکردن از جدا س��ازی این وزارتخانه 
برکن��ار می کند، آیا نمی تواند گفت برای 
ای��ن موضوع غ��رض ورزی و هوای نفس 
نیس��ت؟  وی با اشاره به تذکرات مجلس 
در ای��ن باره و تالش دول��ت برای مجبور 
ک��ردن مجلس به ت��ن دادن ب��ه گزینه 
پیش��نهادی، گفت: تحریمه��ای خارجی 
ش��اید 10 تا 20 درصد در ش��رایط فعلی مؤثر باشد و 80 
ت��ا 90 درصد این ش��رایط حاصل از مدیریت فعلی اس��ت 
که فاقد پیگیری، اقدامات چابک و کنترل ش��رایط اس��ت. 
حاج��ی دلیگانی ب��ا بیان اینکه تازه دولت بع��د از ماه ها از 
ناعادالنه بودن شرایط سخن گفته است، افزود: جای تعجب 
است یعنی دولت خبر ندارد یا دستگاههای ذی ربط مطلع 
نیستند که در کشور چه می گذرد مگر بارها در این موارد 

صحبت نشد؟
وی با یادآوری اینکه آمارها و ش��اخص هایی که مرتباً اعالم 
می ش��ود و به نوعی افکار عمومی را به تحریفات مش��غول 
می کند کاماًل دقیق و اصولی نیس��ت و گویا همان اس��ت 
که دولت می خواهد، افزود: در بحث فعالیت های اقتصادی 
و اقداماتی که دولتمردان مدعی انجام آن هس��تند نیاز به 
ش��فاف سازی بیش��تری داریم و در این شرایط اگر اعتماد 
مردم به این آمار و اطالعات جذب نشود و این آمار درست 

و دقیق نباشد نمی توان از مردم انتظار همراهی داشت. 
این نماینده مجلس با اشاره به راه عالج اقتصاد مقاومتی و 

ش��فافیت دولت و اعالم درست آمار به مردم اظهار داشت : 
چه دلیل داشت که در بحث بنزین مردم را نامحرم بدانیم. 
در حقیقت به مردمی که به ما اعتماد کردند لطمه زدیم. 

وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت به دنبال ادامه تفکر 
برجامی است گفت:به نظر می رسد این دیدگاه دولت است 
و دولت در نظر دارد تا در آخرین س��ال خود نیز از همین 

روش به موفقیت دست یابد. 
دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان نیز در گفتگو با جهان 
نیوز در این باره با تاکید بر اینکه جریانی در داخل به جای 
راهنمای��ی، چاه نمایی می کند، تصریح ک��رد: در بعضی از 
رده های بان��ک مرکزی و دولت نفوذی های��ی وجود دارند. 
برخی از مسئوالن هم وعده هایی می دهند که نمی توانند 
اجرا کنند که هم خودش��ان را ضایع می کنند و هم اعتماد 
مردمی و فعاالن اقتصادی را پایین می آورند. اگر رس��انه ها 
متعهد باشند قبل از اینکه به جلوه ها نگاه کنند و بدوبیراه 
بگویند باید ریش��ه یابی کنند که این اتفاقات ریشه در چه 
چیز دارد؟، آیا ضعف عقالنیت دولت اس��ت یا اینکه ریشه 
در عدم درک صحیح ش��رایط اقتصادی دارد و ممکن است 
ریش��ه آن نفوذی هایی باش��ند که اقتصاد را می گردانند و 
دول��ت و مجلس توجه ندارن��د. در کل مجلس و دولت  با 

متهم کردن یکدیگر به نتیجه نمی رسند.
 استفاده از اقتصاد در مسیر سیاست 

اینکه چرا اقتصاد اولویت جامعه می شود، به این دلیل است 
که در این برهه، حوزه ی اقتصاد آسیب رسان است و امنیت 
و مناف��ع ملی را به مخاطره می ان��دازد. اقتصاد ایران بنا بر 
مس��ائلی بیمار است و یکی از بیماری هایی که رهبر انقالب 
هم به آن اشاره کردند، »وابستگی بودجه به نفت« است. 

در این میان انتظار می رود تا مجلس یازدهم با ایفای نقش 
نظارتی خود مانع از آن شود تا نامالیمات اقتصادی بیش از 

پیش به مردم صدمه بزند. 
 اقتصاد و رفاه؛ یعنی بهبود عمومی س��طح زندگی مردم و 

ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم. 
حس��ین راغفر اقتصاددان با افش��ای خیان��ت لیبرال ها به 
اقتصاد ایران طی دهه های گذش��ته در این باره گفته؛ اگر 
ابتدای سال گذش��ته می گفتند دالر 8 هزار تومان خواهد 
ش��د شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دالر 8 هزار 
تومان ش��ود مردم از فرط خوش��حالی به همین دولت رأی 
می دهند. وی افزود؛ موج چهارم افزایش دس��توری قیمت 
ارز از دی ماه س��ال 1396 آغاز شد که بسترساز آن صدها 
س��رمقاله و مقاله های منتش��ره در رس��انه های مافیاهای 
قدرت- ثروت در کش��ور بود و از نیمه سال 1396 حمالت 
خود را آغاز کردند. ش��وک ارزی در آس��تانه س��ال 1397 
مردم را با پرسش های پاسخ نگفته ای مواجه ساخت و آنها 
را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و مشترکاً دولت، مجلس، 
مافیاهای ش��بهه دولت ها و مافیاهای شبهه خصوصی ها در 
طول سال 1397 رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن 
در پایان ماه دوم س��ال 1398 ش��وک ارزی بر اندام نحیف 
صنعت، تولید و خانوارهای کش��ور ش��د. بهت از اینکه چرا 
سیاست هایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بی ثبات 
س��ازی اقتصاد کالن کش��ور را دربر دارد توسط بخش های 
اساسی نظام تصمیم گیری اتخاذ می شود، و ابهام از اینکه 

به کجا بدین شتابان، چه آینده ای متصور است؟
باید گفت؛ در ش��رایط تورمی همه به دنبال این هستند که 
بازنده نباشند و این امر انگیزه های تولید را می ُکشد، و افراد 

را به رفتارهای غیرمنصفانه سوق می دهد.
ش��اید ش��رایط اقتصادی فعلی محصول یک مافیا ریشه دار 
اس��ت که هدف اش ضربه زدن به نظام است اما در صورت 
ف��رض چنین ادعایی آیا راهکاری ب��رای مقابله با این مافیا 
وج��ود ندارد؟ ی��ا اینکه مس��ئوالن از مبارزه ب��ا آن عاجز 
مانده ان��د؟  نق��ش مافیا در این ماه ها در ب��اال رفتن قیمت 
س��که و ارز کاماًل به چشم آمد و این یک حقیقت است که 
دول��ت به  تنهایی نمی تواند ش��رایط را در این حوزه عادی 
نگ��ه دارد و نیاز اس��ت که هم��ه ارکان نظام و حتی بخش 

خصوصی برای کمک به دولت پای کار بیایند. 

امام علی )ع(: هر که خدا را مرشد و خیرخواه خود بگیرد، به توفیق دست یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
تحرکات آمریکا با برجام منافات دارد

زهره الهیان با اشاره به تالش آمریکا برای بازگشت 
خودکار تحریم ها در قالب فعال س��ازی مکانیس��م 
ماش��ه تاکید ک��رد: ای��ران قبل از پایان ش��هریور، 
ماش��ه خروج از برجام را بچکاند. وی درباره تهدید 
آمریکا مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه با وجود 
خروج این کش��ور از برجام اظهار داشت: تحرکاتی 
ک��ه آمریکا در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل برای 
بازگش��ت خودکار تحریم ها انج��ام می دهد خالف 
مف��اد برجام اس��ت؛ این در حالی اس��ت که ایاالت 
متح��ده از برجام خارج ش��ده و ترام��پ توافق آنرا 
هم پاره ک��رده اما هم اکنون مدعی مش��ارکت در 
آن اس��ت.  عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس  
گفت: ادعای آمریکا مبنی بر مش��ارکت این کشور 
در برج��ام مورد موافقت جامعه جهانی قرار نگرفته 
و موجب انزوای این کشور شده است. این در حالی 
است که ایاالت متحده اخیرا پیشنهاد فعال سازی 
خودکار مکانیس��م ماشه را کرده و به جز جمهوری 
دومینیکن کشوری دیگری نسبت به این پیشنهاد 
آمریکا اقبالی نداش��ته اس��ت. وی افزود: اقدامات و 
تح��رکات اخیر آمریکا با برج��ام منافات دارد و اگر 
ایاالت متحده موفق به بازگش��ت خودکار تحریم ها 
ش��ود دیگر چیزی به نام برجام نخواهیم داش��ت و 
قطع��ا ایران تعهداتی که ذیل متن برجام و الزام به 
اجرای آن داشته را کنار خواهد گذاشت.  فارس

تکمیل و تجهیز مساجد شعیبیه 
خوزستان توسط بنیاد برکت

مع��اون ع مرانی و طرح ه��ای زیربنایی بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام از تکمیل و تجهیز مساجد 

بخش محروم شعیبیه شهرستان شوشتر خبر داد.
محمد مهجوری با بیان این مطلب افزود: بر اس��اس 
تفاهم نامه منعقده میان بنی��اد برکت و امام جمعه 
شعیبیه، مقرر ش��ده بود که بنیاد نسبت به تکمیل 
و تجهیز 1۵ مس��جد و پنج زمین ورزش��ی در این 
منطقه اق��دام نماید.  وی اعتبار ای��ن تفاهم نامه را 
790 میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد: در همین 
راس��تا و با توجه به گرمای ش��دید هوا در شعیبیه 
و اس��تقبال م��ردم منطق��ه از نماز جماع��ات، 1۵ 
مس��جد توس��ط بنیاد برکت به کولر اسپیلت مجهز 
ش��د.  به گفته معاون عمرانی و طرح های زیربنایی 
بنیاد برکت، شعیبیه یکی از مناطق 2۵ گانه  هدف 
بنیاد است که فعالیت های خدمات رسانی در آن ها با 

تمرکز و سرعت بیشتری انجام می شود.
مهجوری در تش��ریح دیگر اقدام��ات عمرانی بنیاد 
برکت در ش��عیبیه اظهار داشت: بنیاد برای ساخت 
22 مدرس��ه ب��ا 78 کالس درس در این منطقه 9 
میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته 
که از این تعداد، 17 مدرس��ه ب��ا ۵7 کالس درس 
به بهره برداری رس��یده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
بنیاد برکت همچنین س��ه طرح هادی روستایی را 
در بخش ش��عیبیه شهرستان شوشتر اجرایی کرده 
و چه��ار خانه بهداش��ت را با اعتب��اری بالغ بر 62۵ 
میلیون تومان افتتاح نموده اس��ت.  گفتنی اس��ت، 
این تعداد دس��تگاه کولر اس��پیلت در مراس��می با 
حضور حجت االس��الم عبدالرحمان منصوری، امام 
جمعه ش��عیبیه به مس��اجد این بخش اهدا شد. در 
این مراسم، امام جمعه شعیبیه ضمن تقدیر و تشکر 
از ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت این ستاد، 
گفت: مجهز کردن مساجد شعیبیه به کولر اسپیلت 
برای اولین مرتبه است که انجام می شود و نشان از 
حمایت خوب و ماندگار از مس��اجد مناطق محروم 
دارد. الزم به ذکر اس��ت، بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حض��رت امام)ره( 12 ه��زار و 371 طرح را 
در حوزه های توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی، 
فرهنگی، س��المت و س��ایر خدمات ب��ا 10 هزار و 
۴19 میلیارد ریال اعتبار در اس��تان خوزس��تان به 

بهره برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
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شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

 BROTHER “ FACSIMILE MULTI – FUNCTION CENTER MODEL
ADF UNIT (SP) 

SPEAKER HOLD SPRING // BACK COVER
OUTER CHUTE ASSY // FUSER UNIT 230V
FUSER COVER // FRONT COVER ASSY
INNER CHUTE ASSY // HANDSET CURLED CORD ASSY
SIDE COVER L // HANDSET WEIGHT ASSY
PAPER TRAY // BROTHER TONER CARTRIDGE
BROTHER DRUM UNIT // TONER CARTRIDGE MFC
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موضوع مناقصه: تهیه، تامین و خرید و پخش آســفالت جهت معابر ســطح 
شــهر کاشــان مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم .
مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه: 2,250,000,000 (دو میلیــارد و 
دویســت و پنجــاه میلیون) ریــال به صــورت ضمانتنامه بانکى بــا اعتبار 

حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان .
مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/7/16 از اداره پیمــان 
و رســیدگى، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثرتــا تاریــخ 99/7/19 و 
بازگشــایى پاکتها در مورخ 99/7/20 در محل شــهردارى کاشان خواهد 

بود.
- هرگاه برندگان اول تا ســوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن : 55440055-8 (031)                                                                                           

شهردارى کاشان

آگهی مناقصه عمومى شماره 99/65

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
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@siasatrooz
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