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راهکار خروج از وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران چیست؟

در کشور کمبود ارز نداریم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه به اندازه کافی ارز در کشور وجود دارد،
تاکید کرد :این ارزها در بازار داللی در حال
جابهجا شدن است ،ایجاد اعتماد در مردم از
سوی دولت تا مردم ارز را بازگردانند و در اختیار
دولت قرار دهند میتواند کارآمد باشد.
به گزارش ایسنا ،مسلم صالحی درباره
اولویتهای اقتصادی کشور و نقش کمیسیون
اقتصادی در ساماندهی این وضعیت گفت:
یکی از ضعفهای عمده مجلس دهم و دولت
تا به امروز فراموشی موضوع نظارت است ،یک
وظیفه مجلس تقنین و وظیفه دیگر نظارت
است ،در حوزههای مختلف قانون تصویب
میکنیم ولی گاهی فراموش میکنیم که وظیفه
نظارتی نیز داریم.
وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون به این
مهم تاکید کردم که  ۵۰درصد زمان کمیسیون
را به وظیفه نظارتی اختصاص دهیم ،تصریح
کرد :باید ببینیم در وضعیت بازار ارز و نوسانات
در سایر بازارها به چه میزان به نقش نظارتی
توجه شده و به چه میزان دستگاههای مرتبط
را به پای میز پاسخگویی هدایت کردیم؟ صرفا
نشستهایم قانون تصویب کردهایم و میگوییم
قیمتها در حال افزایش است ،امیدوارم
کمیسیون با جدیت در حوزه نظارت ورود کند
و این نقش را به خوبی ایفا کند.
صالحی درباره نوسانات بازار ارز گفت :ارز
در بازار یا در دست مردم است یا در دست
واسطه .اینگونه نیست که کمبود ارز داشته
باشیم ،ارز داریم و به اندازه کافی ارز در کشور
وجود دارد ،ولی این ارزها در بازار داللی در
حال جابهجا شدن است ،ایجاد اعتماد از سوی
دولت در میان مردم تا مردم ارز را بازگردانند
و در اختیار دولت قرار دهند میتواند کارآمد
باشد ،تجربه کشورهایی مانند ترکیه این را
نشان داد.

بازاروسرمایه

انسجام ،درمان ویروس تحریم و کرونا
اینروزها اقتصاد به یک کالف سردرگم تبدیل شده و معیشت
افراد جامعه را با چالشهای بیشماری روبهرو کرده است .در
این میان بارها کارشناسان و تحلیلگران دالیل آشفتگی اقتصاد را
بررسی کرده و راهکارهای تخصصی و کارشناسانهای را برای عبور
از مشکالت فعلی مطرح میکنند .اما با این حال هنوز هم درک
تحلیل مسائل اقتصادی و قواعد علمی گفته شده برای عبور از
ن برای بسیاری از افراد جامعه دشوار بوده و پرسش اینکه
بحرا 
چرا اقتصاد به این مرحله از آشفتگی رسید و در نهایت چه بر سر
کشور خواهد آمد با قوت بر جای خود باقی مانده است .هادی
حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی
اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخت و در این خصوص به «ابتکار»
گفت :اگر قرار بر این باشد که ما یک تحلیل از شرایط اقتصادی
داشته باشیم تا عامه مردم به خوبی آن را در کنند باید بگوییم
که تحلیل شرایط فعلی اقتصاد را از دو نگاه بیرونی و داخلی
میتوان انجام داد .هنگامی که کرونا تقریبا در چهار ماه گذشته
تمام کشورها را با خود درگیر کرد اولین شاخصی که گزارش شد
نرخ بیکاری در پیشرفتهترین کشورهایی بود که حداقل از جنگ
جهانی دوم آسیب و بحرانی نداشتند ،این کشورها به دلیل کرونا
با میلیونها نفر بیکار روبهرو شدند .آمریکا بعد از جنگ جهانی
دوم بحران اقتصادی نداشت ،دچار بالهای طبیعی نشد و مشکل
اقتصادی خارج از مرز هم نداشت اما همین ویروس کرونا منجربه
این شد که بیش از  20میلیون نفر رسما بیکار شوند و درخواست
بیمه بیکاری بکنند .آمریکا طی  4ماه درگیری با ویروس کرونا
به این وضعیت رسید و این در حالی است که بررسی شرایط
در کشورهای روپایی نیز وضعیت مشابه را نشان میدهد .این
شرایط میتواند شاخص مهمی برای درک تحلیلهای اقتصادی
ایران باشد و وضعیت کشور را به خوبی به نمایش میگذارد.
بررسی پیشبینیها توسط نهادهای بینالمللی
این کارشناس اقتصادی به تحلیلهای نهادهای بینالمللی
درخصوص وضعیت اقتصادی جهان اشاره کرد و گفت :نکته
دومی که میتواند ابزاری برای نشان داد شرایط اقتصادی ایران
باشد تحلیلهایی است که نهادهای بینالمللی از وضعیت
اقتصادی جهان داشتند .بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
اعالم کرده بودند که رشد اقتصادی جهان در سال  2020مثبت 3
میشود .اما برخالف پیشبینیها اخیرا اعالم کردهاند که به دلیل
شیوع ویروس کرونا نه تنها جهان رشد اقتصاد مثبت را تجربه
نمیکند بلکه رشد منفی نزدیک به  6درصد را خواهد داشت .پس
این تحلیل دومین شاخص برای بررسی مسائل اقتصادی در ایران
و درک آن خواهد بود.
حقشناس به مقایسه اقتصاد ایران و کشورهای دیگر پرداخت
و ادامه داد :اقتصاد آمریکا به عنوان سالمترین اقتصاد جهان
شناخته شده است ،این در حالی است که کشورهای اروپایی هم
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افزایش تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،کوچک شدن سفرهها و در مضیقه قرار گرفتن مردم از نظر اقتصادی و مالی دیگر مسئله
تازهای در اقتصاد کشور نبوده و مدتهاست که کشور با چالشهای بیشماری دست و پنجه نرم می-کند و اینکه درنهایت چه
بر سر اقتصاد خواهد آمد پرسشی است بیپاسخ.

عدم انسجام
منجربهاین
میشود که
هر چند سال
یکبار از طریق
آزمون و خطا
نتایجمتفاوتی
را در اقتصاد
شاهد باشیم و
وضعیت به این
آشفتگیختم
شود
از وضعیت مناسبی در اقتصادشان برخوردار بودند .حال فرض
کنیم که اقتصاد ایران هم وضعیتی مشابه با آنها را داشته باشد
هرچند که هرگز در چنین وضعیتی نبوده و نیست اما اگر فرض
را بر این تشابه بگذاریم پس طبیعی است که ایران هم به همان
اندازه از شیوع ویروس کرونا آسیب ببیند .حال که اقتصاد ما
ضعیفتر بوده و تحت تاثیر این ماجرا ضعیفتر هم شده است
و مدیریت این شرایط با ارائه چند راهکار امکانپذیر نخواهد بود.
کشور درگیر دو ویروس تحریم و کرونا
وی در ادامه صحبتها به تحریمهای  2سال اخیر اشاره کرد

برای سومین سال پیاپی تایید شد

و گفت :حاال بیاییم به این ویروس بحث تحریمها را نیز اضافه
کنیم .طی دو سال گذشته به دلیل تحریمها ایران نتوانسته است
درآمد ارزی داشته باشد و همان میزان اندک درآمدهای ازری را
که داشت مجاز به انتقال به داخل کشور نبود ،بنابراین زمانی که
کشور  2سال درگیر تحریم بوده ،نمیتواند نفتی بفروشد ،اموالی
که در خارج دارد را نمیتواند تبدیل به کاال کرده و وارد کشور کند
وضعیت همین میشود که امروز در اقتصاد شاهد هستیم .به
عبارتی دیگر در کف اقتصاد ایران قدرت تولید اشتغال و قدرت
تولید کاال به دلیل دو ویروس تحریم و کرونا دیده نمیشود .این

«تجدیدآگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان »

نوبت دوم

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیم ه کوثر

شماره مجوز1399 1746-:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه کوثر بر مبنای  9001:2015 ISOکه استانداردی بینالمللی و شناخته شده برای ایجاد ،اجرا و حفظ سیستم مدیریت
کیفیت در شرکتها است ،برای سومین سال متوالی تایید شد .درپی انجام موفقیتآمیز ممیزی مراقبتی ساالنه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
بینالمللی ایزو  9001در بیمه کوثر ،این شرکت که در سال  1397موفق به دریافت این گواهینامه و انطباق الزامهای این استاندارد در سیستم مدیریت کیفیت
شده بود ،در سال گذشته و امسال نیز موفق به تمدید این گواهینامه شد .الله کریمی با بیان اینکه پذیرش سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان یک تصمیم
استراتژیک است ،گفت :دریافت این گواهینام ه نهتنها سندی بر تعهد شرکت بیمه کوثر به ارتقای سطح مدیریت کیفیت ،اصالح فرایندها و بهبود عملکرد است
بلکه استقرار سیستم مدیریت کیفیت میتواند از طریق فراهم کردن محصولها و خدمتها مطابق الزامهای مشتری و قانونی؛ فرصتهایی برای افزایش رضایت
مشتری ،پرداختن به ریسکها و فرصتهای مرتبط با محیط و اهداف شرکت و بررسی انطباق با الزامهای سیستم مدیریت کیفیت را فراهم و به بهبود عملکرد
کلی شرکت کمک کند .وی افزود :در فرایند اعطای گواهینام ه سیستم مدیریت کیفیت ،عملکرد بیمه کوثر در حوزههای مدیریت خرد و کالن ،برنامهریزی و
بودجهریزی ،عملیات بیمهگری ،حسابرسی و بازرسی ،سرمایهگذاری ،ارزیابی عملکرد ،رضایت مشتریان ،رازداری ،تامین تسهیالت پشتیبانی ،منابع انسانی،
الزامهای ایمنی و مواردی از این دست ممیزی و با دارا بودن شرایط الزم برای دریافت گواهینام ه یاد شده ،موفق به تمدید سهباره گواهینامه سیستم مدیریت
کیفیت شد .معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمهکوثر با تاکید بر اینکه مهمتر از اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت و پیادهسازی استانداردهای
بینالمللی در یک سازمان ،اطمینان از صحت اجرای دقیق و مداوم آن است ،تصریح کرد :حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و تداوم آن ،ارزشافزوده
بیشتری برای سازمان ایجاد خواهد کرد .کریمی با بیان اینکه هدف از دریافت این گواهینامهها ،ایمنسازی فرآیندها است ،اظهار کرد :همیشه و همواره ،نگاه
از بیرون به فرایندهای یک سازمان فرصتی برای آن سازمان بهوجود میآورد تا ضعفها و خطاهای احتمالی خود را بهطور دقیق شناسایی و ارزیابی کند.
وی تاکید کرد :دریافت این استانداردها مرهون تالشهای بیشائبه و خالصانه تمامی همکاران در بخشهای مختلف شرکت است.

یک تحلیل کامل و واقعی از اقتصاد ایران بوده و اگر عامه مردم
میگویند چرا این روزها اقتصاد در آشفتگی است باید به این
مسائل نگاهی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای دولت برای
مدیریت شرایط ادامه داد :هنگامی که این شرایط ایجاد میشود
دولت برای اینکه اداره امور را در دست بگیرد به سراغ راهکارهای
متفاوتی میرود ،یکی از این راهکارها افزایش پول پرقدرت و رشد
نقدینگی است .هنگامی که پول و نقدینگی در یک اقتصاد افزایش
پیدا کند بدون اینکه در ازای آن کاالی جدیدی وارد اقتصاد شود
نتیجه آن افزیش گرانی و تورم خواهد بود .به موازات آن مردم
سعی میکنند تا مختصر نقدینگی و اندک سپردهای که در بازار و
بانکها دارند را از شر کاهش ارزش پول ملی در امان نگه دارند.
به همین دلیل برای اینکه سپردههایشان ارزش خود را از دست
ندهد مرتبا پول راجابهجا میکنند و به دنبال پناهگاه میروند.
وی افزود :افرادی که رقمهای کمی در دست دارند پناهگاه
را در بازار سکه و یا دالر میبینند .کسانی که نقدینگی باالتری
دارند به سمت پناهگاهی به نام بازار خودرو میروند و افرادی که
سرمایههای قابل توجهی در اختیار دارند خرید خانه و یا زمین را
ترجیح میدهند .بنابراین نتیجه اینگونه رفتارها باعث میشود که
بازار سکه ،دالر ،خودرو ،مسکن و  ..با افزایش قیمتها روبهرو
شوند و سامان داد فضا با توجه به این شرایط کار دشواری خواهد
بود .این تحلیل جاد ه فعلی بازارهای اقتصادی ایران است و میتوان
با توجه به این مسیر راهکارهایی را برای رفع موانع در نظر گرفت.
وحدت و انسجام راه بهبود اقتصاد
حقشناس در پاسخ به این پرسش که دولت با چه تصمیماتی
میتوانست مانع از ورود اقتصاد به این مسیر آشفته شود گفت:
اکنون مردم دولت را مقصر آشفتگیهای اخیر در بازارهای
اقتصادی میدانند و به دنبال این هستند که دولت با چه
تصمیماتی میتواند شرایط را به سمت و سوی بهتری هدایت
کند .در این خصوص با یک مثال میتوان به این پرسش پاسخ
داد .برای پاسخگویی به این پرسش به دور اول کرونا بازگردیم،
در آن زمان یک وحدت و انسجام ملی در کشور ایجاد شد و
شاهد بودیم این ایستادگی دستآورد خوبی به همراه داشت.
دور اول کرونا تا پایان خرداد ماه به درستی مدیریت شد ،یکی از
دالیل این مدیریت خوب حضور وزارت بهداشت در میدان بود.
اگر این انسجامی که با شیوع ویروس کرونا در دور اول اتفاق
افتاد در اقتصاد ایران هم اتفاق بیفتد یقینا نتایج ماندگاری اخذ
خواهد شد .متاسفانه اشکال کار این است که در بحث اقتصاد،
انسجامی که نیاز است ایجاد نشده و امکان تحقق آن هم وجود
ندارد .عدم انسجام منجربه این میشود که هر چند سال یکبار
از طریق آزمون و خطا نتایج متفاوتی را در اقتصاد شاهد باشیم و
نوبت دوم
وضعیت به این آشفتگی ختم شود.

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند در نظــر دارد کاالهــای موضــوع بنــد «یــک» آگهــی حاضــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای
از تامیــن کننــده واجــد شــرایط خریــداری و تامیــن نمایــد.
 )1موضوع مناقصه
الف) شرح مختصر کاال
ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار/تعداد

برآورد هزینه انجام
موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع
کار (ریال)

1

RND-9818241-MM

کربن اکتیو سیستم آمین
کربن اکتیو سیستم آب

 20/000کیلوگرم
 50/000لیتر

22/905/440/000

1/145/272/000

ب) شرایط اولیه متقاضی
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -2داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -4توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار (در صــورت تاییــد در ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران) و همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات (در صــورت برنــده شــدن در مناقصــه) مطابــق آییننامــه
تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی موضــوع تصویبنامــه هیــات وزیــران بــه شــماره  / 123402ت مــورخ .1394/09/22
 )2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  :شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  20جاده بروجرد
 )3مهلــت و محــل دریافــت فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی  :متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه (بنــد ب) بــوده و آمادگــی الزم جهــت انجــام مناقصــه مذکــور را دارنــد مــی تواننــد پــس از انتشــار
آگهــی نوبــت دوم ( 3روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت اول) بــه مــدت  5روز کاری ضمــن ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه مــورد نظــر از طریــق نمابــر  086-33672013فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی
را از پایــگاه اینترنتــی ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.IKORC.irدریافــت و براســاس آن مــدارک الزمــه را تکمیــل و صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDبــه ایــن شــرکت تحویــل یــا ارســال نماینــد.
 )4زمــان و محــل تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی (تکمیــل شــده توســط متقاضیــان)  :زمــان تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی توســط مناقصهگــران 2 ،هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال
تقاضــای شــرکت در مناقصــه میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل یــا ارســال لــوح فشــرده ( )CDحــاوی فرمهــا و مــدارک تکمیــل شــده ،بــه نشــانی اراک – کیلومتــر  20جــاده بروجــرد – ســه راهــی شــازند
– شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند -اداره تــدارکات و امــور کاال – ســاختمان ب – طبقــه همکــف اتــاق  118کــد پســتی  – 38671-41111تلفــن 33492840:و 086-33492833
مــی باشــد .بدیهــی اســت بــه مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمنــا دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نمیکنــد .الزم
بــه ذکــر اســت دســتگاه مناقصــه گــزار پــس از وصــول لــوح فشــرده حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی ظــرف مــدت  1مــاه نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.
توجــه :مناقصــه گــران نخســت بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت (همزمــان بــا انتشــار آگهــی نوبــت دوم) مــی بایســت  2بــرگ فــرم ارزیابــی کیفــی را اخــذ و پــس از تکمیــل بــه همــراه مــدارک مربوطــه ،صرفــا
بــر روی لــوح فشــرده ( )CDدرج و در موعــد مقــرر بــه آدرس ایــن شــرکت ارســال یــا تحویــل نماینــد ،ایــن شــرکت نیــز پــس از ارزیابــی کیفــی متقاضیــان ،از شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز قابــل قبــول را
کســب نمــوده باشــند ،جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای )
شركت توزیع نيروي برق استان یزد

نوبت اولسـازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهدا ري و حمل و نقل جاده اي استان آرذبایجان رغبی

وزارت نيرو

شرکت توزيع نيروي برق
استان يزد

شــرکت توزیــع نيــروي بــرق اســتان یــزد در نظــر دارد اجــرا ي پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کيفــی بــه پيمانــكار
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا متقاضيــان شــرکت در مناقصــه مــي تواننــد از تاریــخ  1399/04/22لغایــت  1399/04/26در ســاعات اداري در قبــال ارائــه فيــش بانكــي
بــه مبلــغ  200.000ریــال جهــت دریافــت مــدارك مناقصــه بــه امــور تــدارکات ایــن شــرکت واقــع در یــزد – بلــوار شــهيد منتظــر قائــم مراجعــه و یــا از طریــق ســایت
اینترنتــي معامــات توانيــر بــه آدرس  www.Tender.tavanir.org.irیــا ســایت شــرکت توزیــع نيــروي بــرق اســتان یــزد بــه آدرس  www.yed.co.irاقــدام نماینــد
و پيشــنهادات خــود را باتوجــه بــه مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر بــه دبيــر خانــه ایــن شــرکت تحویــل نماینــد .ضمنـاً بــه پيشــنهادهاي
تحویــل داده شــده بعــد از انقضــاء مــدت  ،ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد  .کارفرمــا رد یــا قبــول یــک یــا کليــه پيشــنهادات مختــار اســت 2483473260 .
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99/121/603

انجام فعاليتهای
اصالح و بهينه سازی
در حوزه عمل
مديريت برق شهرستان
خاتم 1399

1.738.243.150

745.230.110

رديف

شماره
مناقصه

شرح مناقصه

مصالح
(ريال)

عمليات
(ريال)

تضمين شرکت
در مناقصه
(ريال )

250.000.000

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل
پاکتها

زمان بازگشائي
پاکتها

 -1بانکی .
-2چک بانکی.
 -3مطالبات.
 -4ضمانتنامه از
شرکتهای بيمه گر

ساعت 13
سه شنبه
مورخ
1399/05/07

ساعت 11
شنبه
مورخ
1399/05/11

 -1مدت اجرا :چهار ماه
 -2هزینه درج آگهي مناقصه و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989 :امور تدارکات و  36243111امور مهندسي و نظارت تماس حاصل نمایند .

شركت توزیع نيروي برق استان یزد

