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ارز ترجيحی تجربه ناموفق دولت
مهدی سروی 

کارشناس اقتصادی 

سرمقاله

سیاس��ت ارز ترجیحی 
تجرب��ه ناموفق��ی بود 
که باعث می ش��د یارانه های اختصاص 
داده ش��ده به کاالهای اساس��ی به سمت 
کشورهای اطراف سوق پیدا کند. مطابق 
بن��د شش��م و هفتم سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت و حاکمیت 
در بح��ث امنی��ت غذایی تولی��د و تأمین 
 غذای اساس��ی در کش��ور اس��ت. یکی از 

زنجیره های مهم برای تأمین غذا ...
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گفتوگو

منوچهر توسطی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

 گام صحیح 
برای واقعی سازی نرخ ارز

بازارمسکنازرکودخارجمیشود؟

رونقصدورپروانهساخت
تجارتبررسیکرد:

آثارمثبتآزادسازی
وارداتخودرو

گروه صنعت و تجارت: طلس��م موضوع واردات خودرو شکس��ته ش��د. سرانجام دولت، 
مجل��س و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام به تصمی��م واحدی درباره واردات خودرو 
رس��یدند. واردات خودروهای خارجی به کش��ور پس از چهار س��ال ممنوعیت، آزاد شد. 
این خبر را سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب کلیات 
واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری های این وزارتخانه مطرح کرد. در س��ال 
۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کاالها و اقالم از جمله خودرو 

ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت ...        صفحه 6
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  رئیس جمهور از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در تهران بازدید 
 و از نزدیک با مردم حاضر در محل های توزیع گفتگو کرد.

آی��ت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی صب��ح روز جمعه با حضور 
در یک��ی از مراک��ز اصل��ی توزی��ع م��رغ و گوش��ت جنوب 
ته��ران و یک��ی از فروش��گاه های زنجیره ای مرکز ش��هر 
ضم��ن گفتگ��و ب��ا م��ردم از نزدی��ک در جری��ان وضعیت 
 توزیع کاالهای اساس��ی و مش��کالت این امر قرار گرفت.

در این بازدید وزیر جهاد کشاورزی ...

گ��روه سیاس��ی: حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر روز پنج شنبه در دیدار شیخ تمیم بن 
حم��د آل ثان��ی امی��ر قطر و هیئت همراه با تأکید بر افزایش 
همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور، راه حل مسائل 
منطقه را گفت وگو بدون دخالت عوامل خارجی دانستند و 
با اش��اره به اس��تمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم 
فلسطین، گفتند: توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان 

عمل سیاسی در مقابل این جنایت های ...

 بازدید رئیس جمهور 
از فرآیند توزیع کاالها 

راه حل مسائل منطقه تنها 
از طریق گفت وگو 

 صفحه2  صفحه 2

بازگشتطرفهای
برجامیبهمیزمذاکره

 بورل: جواب ایران به پیغام
  مورا بسیار مثبت بود

سردرگمی كشور در مسير توسعه
محمد سعید نوری نائینی

 کارشناس اقتصادی 

يادداشت

م��ا نه تنها راه توس��عه 
بلک��ه  نمی دانی��م  را 
در مفه��وم توس��عه هم اخت��الف داریم و 
از طرف��ی در تعری��ف و ترجمه توس��عه و 
پاسخ های دینی و اندیشه ای هم در وادی 
توسعه گم گشته هستیم اما می توان گفت 
از زمان تاس��یس سازمان برنامه و بودجه 
وارد موضوع توس��عه ش��دیم که متاسفانه 
آن هم به تفاهم ما در توسعه کمکی نکرد. 
معتق��دم هنوز علیرغم تالش هایی که در 

این کشور در سالهای  ...
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))آگهیمناقصهعمومی((
ت دوم 

نوب

یاسر احمدی   شهردار بهشهر

    شهرداری بهشهردرنظردارد جهت  اجرای  ) آسفالت سطح شهر (  با برآورد اولیه )۱۱/۹48/000/000( ریال بصورت دستمزدی به مدت 6 ماه از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکاران دارای تایید صالحیت 
ابنیه وحد اقل گرید 5 و صالحیت انجام پروژه های عمرانی ) تهیه مصالح با کارفرما و حمل آن بر عهده پیمانکار می باشد(  با شرایط زیر در سامانه ستاد )www.setadiran.ir(  واگذارنماید.

   الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :
  تضمین ش��رکت درمناقصه به مبلغ پانصد و نود و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال )5۹۷/400/000( به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبارس��ه )۳( ماهه از تاریخ  چاپ آگهی ویا فیش 

مبلغ واریزی به حساب سپرده  0۱080۱۳2۷200۷ نزد بانک ملی ایران .
 ش��رکت کنندگان در مناقصه ، اس��ناد مناقصه و پیش��نهادهای خود را باید در س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��امانه س��تاد( ش��امل تضمین )پاکت الف( ،اس��نادمناقصه ومدارک شرکت شامل) 
م��دارک شناس��ایی مدی��ر عام��ل ) فتوکپ��ی شناس��نامه , کارت مل��ی , کارت پای��ان خدم��ت( دعوتنامه , پیش قرارداد تایید ش��ده , اساس��نامه ، آگهی  آخرین تغییرات روزنام��ه ،کد کاربری پایگاه ملی 

مناقصات،کداقتصادی،  برگه صالحیت پیمانکاری,گواهی صالحیت ایمنی, تمامًا به مهر وامضاء مدیر عامل  شرکت رسیده باشد در پاکت ) ب(
  برگه   پیشنهادقیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنامه ۹6/۱2۳25۷۹ سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

 ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
 ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد

 شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند.
• به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.

• تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول ۱40۱/02/۱۷ و در نوبت دوم  ۱40۱/02/24 می باشد.
• شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

• تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ ۱40۱/02/۱۷ الی  ۱40۱/02/24 می باشد.
• مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه  ۱40۱/02/04 در سامانه ستاد می باشد.

• تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز چهارشنبه ۱40۱/02/04 ساعت ۱۳:00 می باشد.
                                                                                                              

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت اوليک مرحله ای )شماره 25/ن ج/1401(

 شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد انجام فعالیتهای مرتبط با عملیات نمونه برداری از سیستم تأمین 
و توزیع آب در مناطق ش�هری و روس�تایی شهرس�تان های نظرآباد، اش�تهارد، طالقان، چهارباغ و ساوجبالغ را از 
طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد ش�رایط و داراي رتبه حداقل 6 در رس�ته تأمین , انتقال و توزیع ش�رکت 

مهندسي آب و فاضالب کشور )وزارت نیرو(  واگذار نماید.
کلی�ه مراح�ل برگ�زاري مناقص�ه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایي پاکت ها 
از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س�تاد ( به آدرس www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 
2001005186000025 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء بهره برداری 
و نگهداری تأسیس�ات آب ش�رب س�ال  1401, مبلغ 13,922,366,385 ریال و مدت اجراي کار 12 )دوازده( 
ماه شمس�ي و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 547,670,992 ریال به صورت واریز نقدي به حس�اب ش�رکت, 
ضمانتنامه بانکي، چک تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه ش�ده نزد ش�رکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اس�ناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا س�اعت 19 روز دوش�نبه مورخ 
1401/03/09, موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 همان روز  به 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 خواهد بود.

نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1401/02/24 تا 
س�اعت 19 روز چهارش�نبه مورخ 1401/02/28از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32117152 - 026
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع 

رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

  شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

گروه سیاسی: خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: 
مسئله اقتصاد و گرانی ها مسئله روز است، خطیب جمعه 
اگر در این مسئله ورود نکند خطیب جمعه مردم نیست. 
آیت اهلل س��ید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفت : 
از مباح��ث توحی��دی ک��ه قرآن به آن تاکید کرده  ایمان 
است. انسان هرجا باشد خداوند آن را می بیند و مشاهده 
می کن��د، ای��ن حقیقت زمانی و مکانی نیس��ت.  خطیب 
موق��ت ای��ن هفته نماز جمعه تهران خاطر نش��ان کرد: 
انصاف در هر عرصه ای ای فضیلت است، انصاف یعنی 
قضاوت واقع بیانه داشتن، قضاوت باندی، جناحی، کینه 
توزانه و چاپلوسانه منصفانه نیست، به قول امیرالمؤمنین 

قضاوت باید منصفانه باشد.
وی تاکی��د ک��رد: میزان به دس��ت آوردن رضایت مردم 
الزم است، مردم صاحب حکومت هستند و ابایی ندارم 
بگویم مس��ئوالن نوکر مردم هس��تند، گاه مش��کالتی 
ک��ه م��ردم بی��ان می کنند، درد و گری��ه دارد .خاتمی با 
بیان این که هیچ دولتی نارضایتی مردم را نمی خواهد، 
اظهار داش��ت: گاهی فقر س��ر از کفر در می آورد.  وی 
تاکید کرد: اقتصاد کشور بیمار است و هرکه در اقتصاد 
کار کرده اس��ت این را اذعان داش��ته اس��ت و اصال بیان 
دیدگاه جناحی تاثیری ندارد، اقتصاد ما حدود نیم قرن 
اس��ت که بیمار اس��ت ، یعنی از س��ال 50 بیمار اس��ت و 
دول��ت های بع��د انقالب هم تالش کردند اما موفقیت 

کمتر حاصل شده است.
ام��ام جمع��ه موقت تهران گفت: د ولت س��یزدهم کمر 
بس��ته اس��ت روی این بیمار جراحی را انجام دهد. توجه 
داش��ته باش��ید صادقانه وارد میدان ش��ده است و سال 
هفتم و هش��تم بگوید اما آبرو کف دس��ت گذاشته است 
و می گوید حرف ها را می ش��نوم ، این جای تش��کر دارد. 
وی ادامه داد: دولت در حال جراحی اس��ت ، جراحی به 
دست متخصصان چه آن هایی که به آقای رئیسی رأی 
دادند و چه کسانی که رأی ندادند می گویند این جراحی 
الزم است. دولت می خواهد کاهش جدی فاصله طبقاتی 
را انج��ام ده��د، واگ��ذاری امور م��ردم به مردم ، گرفتن 

گلوگاه فساد از سرچشمه انجام دهد و ۷ دهک ابتدایی 
قدرت خرید داشته باشند. خاتمی بیان کرد: جراحی درد 
دارد اما این دولت بداند سرمایه این انقالب محرومین 
و مس��تضعفان هس��تند طوری برنامه ریزی شود این ها 

آسیب نبینند.
وی اف��زود: ن��ان، دارو و بنزین نباید گران ش��ود و واریز 
دوماهه یارانه نکته مهمی اس��ت و مردم باید باورش��ان 
شود دولت خدمت گذار رنج شان را می بیند. خطیب نماز 
جمعه تهران گفت: دولت را باید کمک کرد و مقام معظم 
رهبری هم در این راس��تا تاکید کرد. معنای این حرف 
انتقاد نداشتن نیست، بلعکس انتقاد کارشناسی کمک به 
دولت است. اگر راه چاره دارید پیشنهاد دهید اگر ندارید 
تخریب نکنید. انتقاد ناصحانه خدمت ارزشمندی است. 
خاتمی گفت: هتاکی و فحاشی زیبنده نیست چه در قلم 
و چه در کالم، گاهی بعضی ها طوری می نویسند که کینه  
از آن می بارد. به گونه ای انتقاد شود که در میدان دشمن 
بازی نکنیم. صدا و سیما که در حقیقت زبان این ملت 
است در خدمت مسئوالن قرار گیرد، مردم ما ملتی دقیق 
هستند. مسئوالن یک حرف بزنند امروز هر مسئولی یک 
ح��رف می زن��د. امام جمعه موقت تهران گفت: بصیرت 
بس��یار مهم اس��ت، امام گفت ببنید دشمن در کجا و چه 

سنگر قرار گرفته است شما همان جا را بزنید. 
وی با اش��اره به س��فر رئیس جمهور س��وریه به ایران 
گفت: سفر نصف ر وز بشار اسد به ایران و دیدار با آیت 
اهلل خامنه ای و ریاس��ت جمهور از دیدارهای راهبردی 
بود، دش��منان ش��ایعه کردند چون بش��ار به کشورهای 
مرتجع رفته روابطش با ایران س��رد ش��ده است اما این 

س��فر که اس��مش را راهبردی می گذارم خط بطالنی بر 
تمام شایعات بود.

وی اف��زود: دی��دار امی��ر قطر با مقام معظم رهبری یک 
دیدار با معنا بود، چرا که اس��رائیل همه جا  دس��ت به 
فس��اد می زن��د و این س��فر همان چیزی ب��ود که مقام 
معظ��م رهبری گفتند. کش��ورهای منطقه بدانند ایران 
قابل اتکاس��ت نه آمریکای جالد و اس��رائیل. خاتمی با 
اش��اره به سالروز ش��هادت حضرت حمزه سیدالشهدا و 
همچنین س��الروز ارتحال حضرت عبدالعظیم حس��نی 
)ع(  گف��ت:  از آی��ت اهلل بهج��ت تأکید کرد که ایش��ان 
فرمودند تهرانی ها اگر هفته ای یک بار به زیارت حضرت 

عبدالعظیم نروند جفا کرده اند.
خطیب جمعه تهران همچنین روز 2۳ اردیبهش��ت ماه 
که لغو قرارداد کاپیتاالس��یون و مصونیت مستش��اران 
آمریکایی در ایران بود و همچنین فرا رس��یدن س��الروز 
لغو امتیاز تنباکو را گرامی داشت. خاتمی بیان کرد:  هالل 
احمر نهاد مردمی و خدمت گزار اس��ت و هم در عرصه 
داخلی و هم در عرصه خارجی در کمک رسانی در صحنه 
حادثه پیشتاز بوده است. الزم است که از زحمات آن ها 
قدردانی کنیم. مسئله بعدی ضرورت صرفه جویی در آب 
اس��ت. ۳0 درصد از میزان بارش ها نس��بت به سال های 
قبل کاس��ته ش��ده اس��ت. 45 درصد از ذخایر آبی سدها 
کاس��ته شده اس��ت. اگر حداقل ۱0 درصد صرفه جویی 

صورت گیرد دچار بحران نخواهیم شد.
امام جمعه موقت تهران گفت: نکته بعدی این است که 
همه نیروهای مسلح عزیز هستند به ویژه سپاه پاسداران 
و به ویژه سپاه انصارالمهدی که حفاظت هواپیماها را به 
عهده دارند. تا قبل از اینکه این سپاه حفاظت هواپیما را 
بر عهده بگیرد گاهی ش��اهد هواپیماربایی بودیم اما از 
زمان مسئولیت این بخش دیگر حتی یک هواپیماربایی 
نیز نداش��تیم. وی در پایان بیان کرد که جا داش��ت در 
خصوص فرمایشات حضرت آقا در رابطه با کارگران و 
معلمان هم مباحثی مطرح ش��ود اما بنده مقید به زمان 

هستم و زمان باقی نمانده است. 

خطیبنمازجمعهتهرانتاکیدکرد:

دولتسیزدهمصادقانهواردمیدانشدهاست

اختصاصارز4200بهوارداتتصمیماشتباهدولتقبلبود
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در اصالح یارانه ها، 

گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات تصمیم اشتباه دولت قبل بود.
 محم��د ص��ادق مفت��ح قائم مقام وزیر صمت در ام��ور بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ضرورت اصالح یارانه کاالهای اساسی گفت: 
دولت دوازدهم در س��ال ۹۷ تصمیم اش��تباهی برای اختصاص ارز 4200 تومانی برای 

واردات حدود 2۷ قلم کاال اتخاذ کرد.
 قائ��م مق��ام وزی��ر صم��ت در امور بازرگانی اظهار داش��ت: اما با توجه به ناکارآمدی این 
تصمیم اشتباه از سال ۹8 دولت دوازدهم به تدریج بیشتر کاالها  را از فهرست دریافت 

ارز 4200 تومانی خارج کرد. 
 وی با بیان اینکه طی دو - س��ه س��ال اخیر اقالم کاالیی مختلفی از جمله ش��کر، کره، 

گوشت قرمز، الستیک خودرو، حبوبات و ... از لیست دریافت ارز 4200 تومانی خارج 
شدند، گفت: تصمیم دولت سیزدهم برای اصالح یارانه در ادامه همان تصمیم دولت 
قبل در خروج کاال از فهرس��ت دریافت ارز 4200 تومان اس��ت و به عبارتی جبران آن 

تصمیم اشتباه دولت دوازدهم در اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات است. 
 مفتح با بیان اینکه اکنون فقط چند قلم کاال از جمله نان، دانه های روغنی، دارو هنوز 
مشمول دریافت ارز ترجیحی است، گفت: بنابراین دولت در مقطع فعلی تصمیم گرفته 
است تا تعدادی از این کاال را نیز از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کند و در مقابل 

با اقدامات پیش بینی شده از مردم حمایت کند. 
 وی با تاکید بر اینکه اقدام دولت در اصالح یارانه ها کار بزرگ و سنگینی است، گفت، 

wاین اقدام دولت اقدامی الزم و ضروری بود.  w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز 
اقتصادي را  در پايگاه اينترنتي 

تجارت آنـالين بخوانيد

مسوولسیاستخارجیاروپا:
چشماندازرسیدنبهیکتوافقنهاییوجوددارد


