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«ابتکار» دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست را بررسی کرد

شرکت مس عملکرد خوبی
در سال رونق تولید ثبت کرد

حسین امیری ،نماینده زرند و کوهبنان در
مجلس دهم شورای اسالمی گفت :شرکت
مس در سال  98با وجود مسائل و مشکالت
زیاد در حوزه اقتصادی و همچنین کاهش
قیمت جهانی مس نسبت به سال قبل از آن ،با
مدیریت جوان و باتجربهای که داشت عملکرد
خوبی ثبت کرد.
به گزارش مسپرس ،امیری با بیان این
مطلب افزود :شرکت مس در سال گذشته هم
در تولید و هم در فروش رشد قابل توجهی
داشت و موفق به ثبت رکورد خوبی شد.
امیری در بخش دیگری از صحبتهایش
با بیان اینکه امیدواریم شرکت مس در سال
جهش تولید وظیفه خود را بهخوبی انجام بدهد
اظهار کرد :شرکت مس همچنین در حوزه
اکتشاف و کشف ذخایر معدنی نیز عملکرد
قابل قبولی داشت و در پهنههای بسیاری
عملیات اکتشافی انجام دادند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در
مجلس دهم شورای اسالمی با تأکید بر اینکه
شرکت مس عالوه بر حوزه تولید و فروش در
حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات شایستهای
انجام داد اظهار کرد :گزارشی که ما در این
زمینه داریم نشان میدهد که شرکت مس هم
در حوزه ورزش و هم بهداشت و درمان در حد
استانداردهای بینالمللی کارهای خوبی انجام
داده است.

بازاروسرمایه

آفت سیاستزدگی در اقتصاد ایران
سیاستزدگی اقتصاد موضوع تازهای در کشور نبوده و از گذشته
تاکنون تحلیلگران بسیاری به این مسئله اشاره و خطر این اتفاق را
گوشزد کردهاند .البته باید توجه داشت که تاثیرگذاری تصمیمهای
سیاسی بر اقتصاد هر کشوری یک امر طبیعی است و وقتی از
سیاستزدگی در اقتصاد میگوییم یا به مسئله اقتصاد زیر سایه
سیاست اشاره میکنیم به این معنا نیست که اقتصاد و سیاست
دو مقوله کامال جدا از هم هستند .اما گاهی تاثیر مسائل سیاسی
بر اقتصاد کشور در حدی پررنگ میشود که فعاالن اقتصادی
تحت تاثیر مسائل و تصمیمات سیاسی ،معیارهای اقتصادی خود
را کنار میگذارند و همسو با جریانهای سیاسی میشوند .در چنین
شرایطی است که زنگ خطر سیاستزدگی اقتصاد به صدا درمیآید.
در این میان بسیاری از تحلیلگران نسبت به واکنش بازارهای
مختلف به گفتوگوهای سیاسی گلهمند هستند و بها دادن بیش از
حد بازارهای اقتصادی به افتوخیزهای سیاسی را خطری جدی برای
کشور میدانند .به گفته آنها ،اقتصاد زیر سلطه تصمیمات سیاسی
میتواند بازارهای اقتصادی و در نهایت افراد جامعه را متضرر کند.

اقتصاد زیر سایه سیاست
افتوخیز و تصمیمات سیاسی در هر برههای از زمان تاثیرات قابل
توجهی را بر بازارهای داخلی کشور گذاشته و این تاثیرگذاری مورد
انتقاد بسیاری از تحلیلگران بوده است .البته تاثیرپذیری بخشهای
اقتصادی مختص به امروز و دیروز نبوده و این مسئله ریشهای
قدیمی در کشور دارد .به عنوان نمونه سال  92بود که همزمان با
اعالم کاندیداتوری علیاکبر هاشمیرفسنجانی قیمتها در بازار ارز
کاهش یافت و فعاالن بازار معتقد بودند که انتشار این خبر باعث
ایجاد خوشبینی در بازار شده و به تبع آن قیمتها ارزانتر شدند.
به راه افتادن جو روانی در آن زمان باعث شد که بازار به کاهش
قیمتها تن بدهد ،این در حالی بود که پیش از این اتفاق روی
تابلوی چند صرافی نوشته شده بود« :تا مشخص شدن حضور آقای
هاشمیرفسنجانی در انتخابات از دادن قیمت معذوریم».
به راه افتادن جو روانی و تاثیر انتشار یک خبر بر نرخ ارز در
م بازارهای اقتصادی به راحتی
آن سال به خوبی نشان داد که ریت 
با یک رفتار سیاسی تحت تاثیر قرار گرفته و میتواند بدون توجه
به مسائل دیگر تغییر مسیر میدهد .موضوعی که میتواند تبعات
منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد .حال اخیرا
الیاس نادران ،نماینده مجلس یازدهم در توییتی به تغییرات بازارهای
اقتصادی با شروع کار مجلس یازدهم واکنش نشان داده است .وی
در توئیتر خود اینگونه نوشت« :پس از چند سال رقیبهراسی امروز
مجلس متشکل از نیروهای انقالب کار خود را آغاز کرد .واکنش
مثبت بازار را دیدید؟ پیام بازار به تغییرات روشن است».
همین تغییرات اخیر در بازارهای اقتصادی نیز میتواند دلیل
دیگری برای اثبات سیاستزدگی اقتصاد باشد .اما اینکه چرا اقتصاد
ایران تا به این حد تحت تاثیر تصمیمات و مسائل سیاسی کشور
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اقتصاد ایران مدتهاست که مبتال به دردسری به نام سیاستزدگی است .دردسری که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران
میتواند تبعاتی را برای جامعه و معیشت افراد به همراه داشته باشد .اقتصاد کشور سالهای سال است که از تصمیمات سیاسی
صدمه دیده و سیاستزدگی همچون آفتی در اقتصاد ایران خسارات زیادی به جا گذاشته است.

سیاستزدگی
اقتصاد قطعا بر
جامعه و معیشت
افرادتاثیرگذار
خواهد بود ،قابل
پیشبینینبودن
اقتصاد در ماههای
آتیمهمترین
تاثیری است که
سیاستزدگی
برای جامعه به
همراه دارد
قرار می-گیرد خود جای سوال دارد .علی مزیکی ،استاد دانشگاه و
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از
تصمیمات و رویکردها سیاسی به «ابتکار» گفت :ما بارها شنیدهایم
که اقتصادی سیاستزده داریم و صاحبنظران دالیل متفاوتی را
برای آن مطرح کردهاند .در این خصوص من معتقدم یکی از دالیل
مهم سیاستزدگی اقتصاد کشورمان این است که اقتصاد ما علمی
اداره نمی-شود و به همین دلیل تصمیمات سیاسی سیاستگذاران
تاثیر زیادی را بر بازارها میگذارد.
وی در ادامه افزود :اگر بخشهای اقتصادی یک کشور با اصول
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علمی اداره شود قطعا تصمیمات سیاسی نمیتواند مسیر حرکتی
بازارهای اقتصادی را تغییر دهد .بسیاری از کشورها ،اقتصادشان
مستقل از سیاست عمل میکند ،دلیل آن هم این است که افراد
جامعه آن کشور به خوبی میدانند وظایف هر فرد یا نهادی مستقل
و محدوده بوده و یک شخصیت سیاسی نمیتواند با قانونگذاریها
مسیر بازار یا بخشی از اقتصادشان را تغییر دهد .اداره کردن
بخشهای اقتصادی چنین کشورهایی بر پایه اصول مشخصی
است .اما متاسفانه در ایران اقتصاد بر اساس اصول علمی
مدیریت نمیشود و تصمیم یک فرد میتواند در بازارها تاثیرگذار

باشد .به همین دلیل ما یک اقتصاد سیاستزده داریم و تبعات
این سیاستزدگی را میتوانیم در بخشهای مختلف کشور شاهد
باشیم.
این کارشناس اقتصادی به تاثیرپذیری بازارهای داخلی کشور
نسبت به حرفهای شخصیتهای سیاسی دیگر کشورها اشاره کرد
و گفت :ما بارها شاهد بودیم که حرف یک شخصیت سیاسی در
کشور دیگر روند بازارهای داخلی ما را تغییر داده و باعث افزایش
یا کاهش قیمتها بهخصوص در بازار ارز شده است .از همین رو
میتوانیم بگوییم اقتصاد ما بسیار تاثیرپذیر از حرفها و واکنشها
است.
تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی از یکدیگر
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره
بر تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی از یکدگیر ادامه داد :همانطور که
گفتم اداره نشدن اقتصاد بر اساس اصول علمی باعث آسیبپذیری
بخشهای مختلف شده است .گاهی اوقات برخی از بخشها از
اصول علمی پیروی میکنند اما هنگامی که همین بخشها به دیگر
بازارهای اقتصادی توجه کنند از مسیر اصولی اداره شدن خارج
میشوند و مسیر دیگری را برای ادامه راه انتخاب میکنند ،این همان
تاثیرپذیری زنجیرهوار بخشهای اقتصادی است.
وی از کاهش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت بازارهای
اقتصادی گفت :مسئله دیگری که میتواند مرتبط با این جریان
باشد اتخاذ برخی رویکردهای سیاسی است که تاثیر مستقیمی
را بر اقتصاد ما خواهد گذاشت .به عبارتی دیگر ما با رویکردهای
سیاسی کشورمان را در درگیری با کشورهای دیگر قرار میدهیم
که میتواند تبعاتی را برای ما به همراه داشته باشد .این در حالی
است که اینگونه کشمکشها اعتماد عمومی را نیز کاهش میدهد.
چراکه نهادهای مختلف گاهی اوقات در تعامل با یکدیگر تصمیماتی
میگیرند که روند بخشهای اقتصادی را با تغییر روبهرو میکنند و
تصمیماتشان به ضرر بازارهای مختلف تمام میشود و به همین
دلیل اعتماد افراد نسبت به عملکرد آنها از بین میرود.
مزیکی در پاسخ به این پرسش که سیاستزدگی اقتصاد چه
تاثیری را بر معیشت افراد جامعه می-گذارد ،گفت :سیاستزدگی
اقتصاد قطعا بر جامعه و معیشت افراد تاثیرگذار خواهد بود ،قابل
پیشبینی نبودن اقتصاد در ماههای آتی مهمترین تاثیری است
که سیاستزدگی برای جامعه به همراه دارد .به عنوان نمونه
فردی که قصد سرمایهگذاری در یکی از بخشهای اقتصادی را
دارد نمیداند که چه سرنوشتی در انتظار بازار موردنظر بوده و
همین قابل پیشبینی نبودن اقتصاد سبب میشود که فرد برای
سرمایهگذاری دست نگه دارد یا میزان کمتری از سرمایه خود را وارد
بازار موردنظر کند .تعلل در سرمایهگذاریها به دلیل نبود ِ امکانات
برای برنامهریزی میتواند تبعات منفی را برای اقتصاد ما به همراه
داشته باشد.
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شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد درنظر دارد مناقصه اجرای زیرسازی وآسفالت شهرک

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

صنعتی یاسوج(4سپیدار)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب مجوز های شماره

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
الف-موضوعمناقصه:اجرایزیرسازی،آسفالتشهرکصنعتییاسوج4سپیدار
ب -برآورد مناقصه مبلغ 9772553079ریال براساس فهارس بهای سال  99که از محل اعتبارات طرح
تملک داراییهای سرمایه ای و تامین منابع مالی ان به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد.
پ-گواهی صالحیت پیمانکاری مورد نیاز:راه

 ۱۰۰۰.۹۳.۱۰۰۷۳مورخ ۹۳.۱۰.۱۷و شماره  ۱۰۰۰.۹۶.۶۹۴مورخ  ۹۶.۱.۳۰مدیریت عامل
سازمان در نظر دارد ؛
امور مربوط به تعمیر نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت درمان استان و
واحد های تابعه را از طریق براگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی شرکت های
واجد صالحیت به شرح زیر واگذار نماید.
_۱شرکت های واجد صالحیت با دارا بودن شرایط مندرج در اسناد مناقصه در صورت

ت-تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ  490000000ریال(چهار صدو نود میلیون

تمایل می توانند با ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بصورت الکترونیکی

ریال)بنام شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد که مدت اعتبار آن 3ماه از تاریخ قرائت پیشنهاد

نسبت به وصول مدارک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

قابل تمدید به دستور کار فرما باشد.
ث-مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت8صبح مورخ  99/3/11لغایت ساعت 14مورخ 99/3/17
ج-محل دریافت اسناد مناقصه:مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس www.
setadiran.ir
چ-مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها ساعت 14مورخ  99/3/27می باشد.
ح-زمان ومحل گشایش پیشنهادها:ساعت10صبح مورخ  99/3/29ومحل آن یاسوج بلوار بویراحمد دفتر
شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
خ-هزینه درج آگهی وهمچنین هزینه انتشار در سامانه مذکور به عهده برنده مناقصه می باشد.
د-اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 27313131:دفتر ثبت نام 88969737:و85193768
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد

 _۲ثبت پیشنهادات قیمت از سوی مناقصه گران از تاریخ اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه
به مدت  ۱۳روز خواهد بود.
_۳پیشنهادات قیمت از تاریخ اتمام مهلت مناقصه حداکثر ظرف مدت  ۵روز اداری راس
ساعت  ۱۰صبح در محل مدیریت درمان بررسی خواهد شد .مناقصه گران یا نمایندگان
انان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و یا ارایه کارت شناسایی در جلسه بازگشایی
پاکات و بررسی قیمت ها حضور یابند.
مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  ۰۷۴۳۳۲۲۹۷۳۲واحدا
حقوقی تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

