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بی سیم لیتو
مدل LB - 5
۲۲۷,۸۹۰تومان

مینا افرازه رسیدن به اقتصاد
تحریمناپذیر و تحقق رویکرد
بیاثر کردن تحریمها نیاز به یک
بستر اجــرایــی دارد که پیشاز
این با تدبیر رهبر معظم انقالب
ایجاد شده بود .ایشان سال ۹۲
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند
و دو سال بعد نیز دستور تشکیل ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی برای تحقق این سیاستها در
دولت را دادند اما در همه این سالها این موضوع
مورد بیتوجهی دولتمردان قرار گرفت و اثرات آن با
پررنگ شدن تحریمها کامال ًمشاهده شد.
محسن رضایی که اکنون معاون اقتصادی رئیسی
اســت ،در زمــان دولــت دوازدهــم و در جایگاه دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد به این
بیتوجهی نوشته بود« :اقتصاد امری تکبعدی
نیست .از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و
صمت و جهاد کشاورزی و نفت و… در موضوع تورم
و وضعیت اقتصادی دخیل هستند .رهبر انقالب
دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
را برای هماهنگی چنین اموری دادند اما این ستاد
عمال ًبیخاصیت شده است».
هــر چند سـتــاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با
طراحی غلط و بیتوجهی دولت قبل ،کارکرد خود
را از دست داد و عمال ًتعطیل شد ،اما آیا اکنون
در دولــت به ر یــل اصلی خــود بازخواهد گشت؟
در گ ــزارش پیش رو بــه الــزامهــای تحقق رویـکــرد
بیاثرسازی تحریمها و احیای ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی پرداختهایم.

◾

◾رابطه اقتصاد مقاومتی و تحریم
اق ـت ـصــاد م ـقــاوم ـتــی در س ــاله ــای اخ ـیــر و پس
از تحریمهای اقتصادی متعدد کشور از سوی
تـحــریـ مکـنـنــدگــان عــم ــدهای هـمـچــون آمــری ـکــا و
کشورهای اروپــایــی ،در ادبـیــات اقتصاد سیاسی
جــای خــود را بــاز کــرده و مــورد توجه قــرار گرفته و
اقدامهای بسیاری برای عبور از بحران و شوکهای
نــاشــی از فــش ــاره ــای تـحــر یـمــی صـ ــورت گرفته
اســت؛ اما جــدای از آن ،بسیاری از اقتصاددانان
و تحلیلگران اقتصادی بر ایــن باورند که اهمیت
و توجه به اقتصاد مقاومتی باید فراتر از علتی
همچون تحریم و تدابیر دیگر کشورها برای کاهش
ق ــدرت اقـتـصــادی کـشــورمــان داش ـتــه بــاشــد؛ این
موضوع نیز مطرح است که دستیابی به مؤلفهها

طال ۱۸عیار

 12.513.000ربعسکه

 37.320.000نیمسکه

محمد الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت:
خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت ،تیم اقتصادی این
دولت اقدامهای مثبتی را در حوزه حمایت از صادرات
اجرایی کرد ه است که نتایج برخی از این اقدامها خود را
نشان داده است.
وی با اشــاره به برخی از سیاستهای ابالغی معاون

رشد  ۳۰درصدی
صادرات ایران
تا پایان ۱۴۰۰

قیم
تهندزفری

 17ربیعالثانی 1443

 23نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9678

بیسیم لیتو
مدل LB -08
 ۵۶۰,۰۰۰تومان

 65.000.000سکه

اقــتــصــادی رئــیــس جمهور گــفــت :ایــن ابالغیهها در
چند حــوزه شرایط را بهبود میبخشد .از سویی در
حوزه رفع تعهد ارزی ،دولت مساعدتهای جدیدی
را در دستور کار قــرار داده است و از سوی دیگر پس
از مد تها سرانجام مشکل مالیات بر ارزش افــزوده
صادرکنندگان برطرف شده که همین امر خود را در

بیسیم سامسونگ
مدلGalaxy Buds Live
 ۲,۰۹۹,۰۰۰تومان

بیبوشی
مدل M40
 ۹۹,۵۰۰تومان

پیشنهادهایمدیریکاندیشکدهبرایاحیایستادفرماندهیاقتصادمقاومتی

مقاومسازیاقتصاد
بهجای دور زدن تحریمها

و شاخصهای اقتصاد مقاومتی بهدور از تهدید
هر گونه عامل یا تهدید خارجی ،میتواند توسعهای
درونزا را در پی داشته باشد و میتواند رویکردی
جامع در چشمانداز اقتصادی کشور محسوب
شود.

◾

◾دولت باید به باور بیاثرسازی تحریم برسد
محمد امینی رع ـیــا ،مــدیــر انــدیـشـکــده اقتصاد
مقاومتی در گفتوگو بــا قــدس دربـ ــاره الــزامــات
ب ـیاثــرســازی تـحــر یـمهــا و دسـتـیــابــی بــه اقتصاد
تحریمناپذیر ،اظهار کرد :بیاثر کردن تحریم اوال ً
نیازمند بــاور اســت ،بدینصــورت که دولــت باید
به باور بیاثرسازی تحریم برسد .همچنین دولت
باید این راهبرد را داشته باشد که در برابر تحریم و
فشارهای دشمن ،برداشتن تحریم جواب نمیدهد
همان طــور که تجربه هشتساله دولــت قبل در
همین بــاره نیز نشان داد که ایــن موضوع شدنی
نیست و در نهایت دشمن درصــدد بــود نهتنها
چرخ هستهای بلکه چرخ زندگی مردم نیز نچرخد.
امینی رعیا ادامه داد :بنابراین در چنین شرایطی،

 123.410.000دالر (سنا)

دور زدن تحریم را هـبــرد صحیحی نیست ،ز یــرا
آن موقع باید از مسیرهای غیرشفاف استفاده
شود در حالی که معموال ًچنین اقدامهایی برای
دور زدن تحریمها همانند دوره هاشمی رفسنجانی،
فسادخیز هستند .آن هم به این دلیل است که
در چنین روندی باید به افراد اعتماد کرد که در آن
امکان فساد زیاد است .عالوه بر این مسیرهایی که
برای دور زدن تحریم استفاده میشود ،بدون شک
به سرعت توسط تحریمکنندگان شناساییشده و
این مسیرها مسدود میشود و اقدامهای تقابلی
جدیدی به کــار م ـیرود که در نهایت چندان هم
پایدار نیست.

◾

◾ ارز ،نفت ،تـجــارت و تأمین مــا لــی؛ مسیرهای
ضربهپذیر کشور

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی افــزود :بدین
ترتیب ،راهبرد صحیح و بلندمدت کشور در برابر
فشارهای تحریمی ،بیاثر کردن تحریم است .برای
دستیابی به آن ،باید اوال ًاقتصاد کشور مقاوم باشد
و اجرایی شــدن آن ایـن گونه اســت که مسیرهای

264.206

ریلمی
مدل N152
 ۴۹,۵۰۰تومان

تحریمی که کشور از ناحیه آن ضربه میخورد را
مقاوم ساخت .ارز ،فروش نفت ،تجارت و تأمین
مالی از جمله مسیرهایی است که ممکن است
کشور از طریق آن ضربه بخورد ،بنابراین باید بتوانیم
این موارد را بهبود بدهیم و مقاوم کنیم و طراحی
هوشمندانهای بــرای آن داشته باشیم تا حتی با
اجرایی شدن تحریم هم این اقدامها بیاثر باشد و
نتواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح ک ــرد :بــهط ــور کلی عــامــل اثــرگــذاری
تحریمهای دشمن ،مسائل داخلی اســت که در
همین باره میتوان گفت طراحی نظام بانکی کشور
غلط اســت و مـیتــوان تأمین مالی درسـتــی بــرای
تولید داشــت .از سوی دیگر ،نظام ارزی و تجاری
نیز مشکل دارد و موجب میشود وقتی تحریمی
ص ــورت مـیگـیــرد ،کـشــور بــهطــور کلی قفل شود
و مسائل بعدی پیش بیاید .بــرای رفــع آن ،باید
اقداماتی را ناظر بر تجارت انجام داد که ما آن را در
برنامه اقتصاد تحریمناپذیر به دولت و مجموعه
مسئوالن پیشنهاد دادیم .در حوزه تجارت ،بایستی
مبادی تجارت کشور ب ه ویژه در حوزه واردات کاالهای
اساسی به سمت کشورهای منطقه تغییر یابد و
توسعه تجارت منطقهای در دستور کار قرار گیرد.
اجرای این موضوع ،نهتنها تراز تجاری با کشورهای
منطقه را بهبود میدهد ،بلکه تجارت ما از مسیر
ارزهــای محلی صــورت میگیرد که همین موجب
کاهش اثرگذاری تحریمهای دشمن میشود.

◾

◾ضرورت تفکیک سازوکارهای ارزی از سوئیفت یا
پیامرسانهای مالی

امینی رعیا معتقد است :دومین اقدام در حوزه ارزی
است و برای اینکه بتوان مبادالت جهانی داشت
و تغییر و تحوالت عمده ایجاد کرد یا به مدیریت
مستقل ارزی دستیافت ،بایستی سازوکارهای
ارزی را از سازوکارهای وابسته به تحریمکنندهها
مانند سوئیفت یا پیامرسانهای مالی تفکیک کرد.
همچنین میتوان با بانکهای کشورهایی همچون
چین که با آنها حجم تجاری زیادی داریم ،تعامل
داشــت در حالی که ایــن بانکها در نظام دالری
مستقر نیستند و تعامالت بانکیشان با واحد
یوان صورت میگیرد .همچنین باید ارز داخلی را
متشکل کنیم تا بتوانیم مبادالتی را داشته باشیم.
این تحلیلگر حــوزه اقتصاد گفت :اقــدام دیگر در
حوزه نفت است زیرا وقتی محصول نفت توسط
دولــت فروخته میشود ،بهراحتی قابل تحریم و

1

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

2
3

نوع تضمین
4

خریداری  ،حمل و نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور
250 KVA
 ( 430/000/000چهارصد و سی میلیون) ریال
كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت
شركت در فرآیند ارجاع كار .ضمنا ً شماره حساب بانكی مناقصهگزار
جهت واریز وجه نقد به شرح ذیل میباشد:حساب شماره
 92000707/46به شماره شناسه 42100000040نزد بانك ملت

 1400/9/21ساعت 11

7

تاریخ جلسه توضیح اسناد (جلسه توجیهی)

 1400/09/14ساعت  13:00در محل سالن كنفرانس منطقه

8

تاریخ بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی

 1400/09/21ساعت 13:00

تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج

 1400/09/24ساعت  13:00سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی ،شركت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه سبزوار ،كمیسیون مناقصات

شرایط متقاضیان

مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در مناقصه كه به
انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی مندرج در
آگهی بارگزاری می گردد.

تاریخ چاپ آگهی (روزنامه قدس)

 1400/09/1نوبت اول  1400/09/2نوبت دوم

5
6

9

11

 1400/09/7ساعت 16

/1408029ک

شناسه آگهی 1225595 :

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار -روابط عمومی

3

اقتصاد

((تعمیر و یا تعویض شیرهای خراب کمک بزرگی به جلوگیری از هدر رفت آب است))

« فراخوان ارزیابی کیفی»

مهلت دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1400/09/08
مهلت ارسال اسناد مناقصه  :ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1400/09/22

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

آبرسانی به شماره ( 1400/5نوبت اول)

 1400/09/03ساعت  9صبح

ضمن ًا آگهی و برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز درج خواهد گردید WWW.IETS.MPORG.IR

وی تصریح کرد :گرچه راهانــدازی ستاد فرماندهی
اقـتـصــاد مقاومتی بــا ایــن هــدف بــود کــه کــارهــای
اولویتدار و جهشی را در حوزه اقتصاد مقاومتی
دنبال کند ،اما به دلیل طراحی غلطی که داشت
عمال ًدرگیر کــارهــای روزم ــره شد و همین موجب
تعطیلی آن گردید .همان زمان تمام اقدامات جاری
و پروژههای نهادها را ذیل ستاد فرماندهی آوردند
و مدعی شدند اینها اقتصاد مقاومتی است ،در
حالیکه ایـن گونه نبود .در واقــع ،گرچه اقتصاد
مقاومتی به معنای اقدامهای کالن و راهبردی در
راستای مقاومسازی اقتصاد اســت ،امــا آن زمان
اقدامها و پیشنهادهایی خالف این تعریف مطرح
شد.
امینی رعیا اظهار کرد :در چنین شرایطی ،پیشنهاد
ایــن اســت که دولــت هر چه سریعتر ایــن ستاد را
راهاندازی کند و کار ویژهاش هم این باشد که پروژهها
و اقدامهای کالن را پیگیری کند و به نتیجه برساند؛
زیرا اقدامات ضروری در حوزه ارز ،نفت یا تجارت،
ای ـن گــونــه نیست کــه اجــرایــش تنها تــوســط یک
دستگاه صورت بگیرد و الزم است نهاد باالتری در
سطح معاون اول رئیسجمهور ،در مقام هماهنگی
بین دستگاهها و رفــع موانع مستقر شــود و برای
نتیجهبخشی امور تالش کند و منابع مورد نیاز را
تخصیص دهد.

آگهی مزایده عمومی فروش تجهیزات و لوازم

/1408071ک

10

وزیر راه و شهرسازی
از کاهش متوسط
 ۱۵درصدی قیمت
بلیت هواپیما در هر
مسیر پروازی خبر
داد و گفت :کاهش
قیمت اعالم شده
باید اجرایی شود .به
گزارش ایرنا «رستم
قاسمی» در حاشیه
مراسم گرامیداشت
هفته بسیج افزود:
اگر ایرالینی تخفیف
را اعمال نکند مشمول
جریمه خواهد شد
و مکلف است هزینه
مازاد دریافتی از
مسافر را پس دهد.

یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع :طرح جمع آوری آب چاه های شهر نیشابور به
مخزن  10000متر مکعبی غزالی به شماره فراخوان 2000001446000125را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ،از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار
فراخوان در سامانه 1400/09/02می باشد .اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع
فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان
صدف  -تلفن 05138678841 -5
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  27313131دفتر
ثبت نام 85193768 :و 88969737

شرح

تاریخ انتشار آگهی و اسناد در سامانه تداركات
الكترونیك دولت
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات
الكترونیك دولت
مهلت بارگزاری اسناد توسط مناقصهگران در سامانه تداركات
الكترونیك دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی ،پاكت الف
(تضمین) و پاكت ج (نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی)

◾

◾دولت هر چه سریعتر ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی را راهاندازی کند

در صورت
عدم کاهش
قیمت بلیت
ایرالینها
جریمه میشوند

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

1408043ف

موضوع مناقصه

مـســدود شــدن اســت؛ بنابراین باید نفت کشور
توسعهیافته و محصوالت و فــراوردههــای نفتی
و فروشندگان آن متنوع شــود تا اقــدامهــای ضد
کـشــورمــان در ایــن زمینه بـیاثــر ش ــود .همچنین
در حــوزه تولید نیز دو اقــدام صــورت بگیرد؛ یکی
اینکه صنایع پیشران انتخابشده و سپس مورد
حمایت هوشمندانه قرار بگیرد و اینگونه نباشد
که کیفیتشان روز بهروز کمتر شود .در واقع باید
تولیدکنندگان برای تولید کاالی باکیفیت رقابت
کنند و مــردم نتایج ملموس آن را شاهد باشند.
همچنین باید تأمین داخلی را توسعه داد ،زیرا
حــدود  80تا  90درصــد تأمین نیاز مالی از طریق
ر یــال اســت .به همین خاطر میتوان با اقداماتی
همچون تحول نظام بانکی ،سازوکارهای هدایت
اعتبار و تسهیالت و ایجاد اعتبارات جدید ،اجرای
صندوقهای پروژه و مشارکت مردم در پروژههای
کالن ،تحقق این امر را پیگیری کرد.

ن

مناقصه گذار :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه :خریداری  ،حمل و نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور  .250 KVAشرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه س�بزوار در نظر دارد کلیه مراحل مناقصه فوق االش�اره را ازطریق س�امانه تدارکات الكترونیكی دولت (س�تاد) به آدرس ذیل به پیمانكار
واجد شرایط واگذار نماید.
آدرس http://setadiran.ir :الزم ب�ه ذک�ر اس�ت مناقص�ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،بایس�تی مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و نیز
گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه معمول نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021 -41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
ش�رکتهای ذیصالح که تمایل به همكاری دارند میتوانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت اسناد مناقصه به س�امانه تدارکات الكترونیكی
دولت (س�تاد) مراجعه نمایند .ش�ایان یادآوری اس�ت با عنایت به اینكه از روش فشرده در برگزاری مناقصه فوق االش�اره استفاده میگردد ،بدو ًا
ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام و متعاقب ًا پاکات قیمت شرکتهائی که حائز امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد گردید و پاکات سایر شرکتها ناگشوده
مس�ترد میگردد .ضمن ًا مناقصه گران میتوانند تا قبل از بازگش�ائی پاکات یك نوبت پاکات قیمت خود را مسترد نموده و پاکات حاوی نرخ اصالح
شده خود را ارائه نمایند .تصریح می گردد پاکات واصله با حداقل  2فقره پیشنهاد قابل بازگشائی نیز مفتوح و برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.
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کد فراخوان  2000092339000006 :سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) شماره مجوز-1400,5662:نوبت دوم

ردیف

درهم امارات (سنا)

آمارهای صادراتی کشور نشان خواهد داد .اگر اتفاق
غیر قابل پیشبینی رخ ندهد میتوان انتظار داشت
رونــد رو بــه رشــد ص ــادرات بــا انــدکــی کاهش تــا پایان
سال نیز ادامــه پیدا کند و بــرآورد ما این است که این
عدد تا آخر  ،۱۴۰۰بین  ۲۵تا  ۳۰درصد رشد را نشان
خواهد داد.

موضوع :آگهی مناقصه خریداری و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور قدرت  250کیلو ولت آمپر

عنوان

71.942

دینارعراق (سنا)

18.101

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد

تجهیزات و لوازم آبرسانی مازاد خود بالغ بر  290قلم کاال شامل
 :اتصاالت و لوازم پلی اتیلن و ملزومات آبیاری  ،لوله پلی اتیلن  ،شیرآالت و لوازم چدنی و آهنی  ،الکتروپمپ و فیلتراسیون و
ایستگاه پمپاژ واقع در شهرستان قوچان در قالب نه گروه و یازده قلم به ارزش حدود  11میلیارد تومان را از طریق مزایده عمومی با مشخصات
مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند  .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1400/9/2لغایت 1400/9/8
به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)با کد فراخوان  1000003266000004مراجعه نمایند.
زمان بازدید اموال :از تاریخ 1400/09/2لغایت 1400/09/18از ساعت  8صبح الی ( 13غیر از روزهای تعطیل)
شماره تلفن 37628339در ساعات اداری جهت پاسخگویی به سواالت مزایده
آدرس محل بازدید :قوچان بلوار جمهوری اسالمی غربی  -تقاطع خیابان تالشگران  ،پشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قوچان تلفن
تماس جهت هماهنگی بازدید  09155817137آقای جلیل تقدیسی
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد .
شناسه آگهی  1228627م الف 6633

سازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی

