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بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر 
همه مسئوالن و علما تمام کرده است

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

ادامه در صفحه  2

چه می توان کرد؟
چند روز پیش یکی از دوستان مرتبط و صاحب 
وانفسا  و  شرایط  این  در  پرسید  بنده  از  منصب، 
چه می توان کرد؟ چه نسخه ای می توان برای این 
بایدها  از  مجموعه ای  کردم  عرض  پیچید؟  روزها 
هست که ضرورت اصالح رویه ها و روندها می باشد 
اما  نیست  آنها  به  پرداختن  مجال  فی الحال  ولی 
مجموعه ای از نبایدها به نام راه حل در حال انجام 

است که خود اصل مشکل هستند.
درواقع مهمترین نسخه این است که کاری نکنید! 
یعنی خیلی از کارهایی که می کنید را دیگر نکنید! 
کنید چراکه  را متوقف  کنونی  کارهای  ابتدا همین 
به تجربه دریافته ایم بسیاری از اقدامات کنونی نه 
از  بلکه بخشی  نیست  بحران  تنها در مسیر حل 
خود مشکل هستند. امروز بسیاری از نسخه های 
شما خودش دردهای جامعه است. آن چیزی که 
فکر می کنید عالج است، دارد مسئله تولید می کند. 
مثالً مجموعه اقدامات انجام گرفته در حوزه سیاست 
خارجی نتوانسته از حجم هجمه وحشتناک کنونی 
بکاهد و هر روز شاهد تنگترشدن حلقه محاصره 

کشور می باشیم. 
به نظر می رسد ریسک های حاکمیت در سیاست 
و  تدبیر  تمام  نرسیده.  مقصود  منزل  به  خارجی 
وعده های اقتصادی نتوانسته اسب چموش دالر را 
کنترل کند. آنچه تصور می شد مشکل مدیریت است 
معلوم شده باید در سطح ایده به دنبال ریشه مسئله 
بگردیم. وقتی مدیریت چپ ترین ها و راست ترین ها 
توان رفع مشکل را ندارند، یعنی رفع شدنی نیست. 
به عبارتی اتمسفر سیاست ورزی کنونی  ظرفیت حل 

مسئله را ندارد.
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دود مولدسازی
در چشم امالک دولتی

شرح در صفحه  11

لزوم تضمین برای جلوگیری از بازی تکراری امالک نجومی در مصوبه فروش 
اموال دولتی

تصمیم گیری شورای عالی سران قوا درباره تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال مازاد دولت یا آنچه 
»طرح مولدسازی اموال دولت« نامیده شده، گمانه زنی ها درباره چرایی تشکیل این شورا و نگرانی از تکرار 
برخی اتفاقات ناگوار مثل پرونده امالک نجومی را مطرح کرده است. کما این که به گزارش خبرآنالین ، گفته 
می شود که مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به 
تایید رهبر انقالب رسیده است؛ با این شرط که به گفته کدخدایی از اعضای شورای نگهبان »لزوم نظارت بر 
عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.« 
عصر روز شنبه نیز جلسه سران سه قوه برگزار و سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید 
کردند. اما نظارت مذکور امری بسیار حیاتی در اجرای مصوبه مذکور است که هنوز افکار عمومی نسبت به 

آن به اقناع الزم نشده است.
اعتبار این مصوبه دو سال است و طی این مدت قوانین مغایر با آن الزم االجرا نیستند؛ تمامی دستگاه ها 
ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین 
انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره ای از اعضای دولت است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه 
دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک 

نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.

آخرین وضعیت سجادی 
پس از سانحه سقوط بالگرد

 اثر خط و ربط دالر 
بر بورس

اگر »گفت وگو« نکنیم کار 
به دعوا می کشد

مدیرکل روابط عمومی وزارت 
ورزش تشریح کرد

چشم انداز رشد بازار سرمایه
در هفته آینده 

سید حسن خمینی در دیدار با اعضای 
شورای مرکزی حزب مردمساالری: 
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 -

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/06  
نوبت دوم :1401/12/07  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خرید اقالم ذیل را از محل اعتبارات 
داخلی از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ، لذا از واجدین شرایط)شــرکت های تولید کننده( 

دعوت به عمل می آید .

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1401/12/08  لغایت  1401/12/13  )ساعت 19( از طریق  
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( قابل دریافت میباشد.

زمان و مکان ارائه اســناد و برگ پیشنهاد قیمت: حداکثر تا تاریخ 1401/12/23 )ساعت 19( از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران(

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه :  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  1401/12/23  به آدرس : یاسوج - 
بلوار شهید مطهری - امور تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  چهارشنبه  1401/12/24  ساعت 8 صبح      
مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج 
کد 1534 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد )پرداخت صرفا از طریق سامانه 

ستادیران قابل انجام می باشد.(
فقط محصوالت دارای تائیدیه توانیر قابل پذیرش می باشند.

-  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .  
-  حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک  شرکت کننده می باشد. 

-   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
www.setadiran. اسناد مناقصه فقط از طریق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( به آدرس

ir  قابل دریافت و ارسال  می باشد . فقط و فقط پیشنهاداتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران( ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی)پاکتهای 

فیزیکی(قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
*دریافت آخرین نسخه دســتورالعمل ها و الزامات معیارهای ارزیابی فنی وآزمون های کنتورهای 

دیجیتالی و چند تعرفه به عهده مناقصه گر میباشد.

شماره 
مناقصه

عنوان مناقصه/نوع کنتور
کم  و کیف مناقصهنوع مناقصه

تعداد
)دستگاه(

مدت 
اجرا

برآوردتقریبی
 )میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال (

کنتور هوشمند تک فاز فهام 1 بدون قاب کنتور 1401-91
 یک  

مرحله ای

طبق  اسناد
و ضمائم پیوست و 

مطابق اخرین الزامات و 
استانداردهای توانیر

5500

3 ماه

231.0008.130

1401-92
693.795کنتور هوشمند سه فاز فهام یک CT  بدون قاب کنتور

5.814
2500150.000کنتور هوشمند سه فاز فهام یک DC بدون قاب کنتور 

انقالب  پاسداران  سپاه  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس 
و  پرتالش  نیرویی  عنوان  به  تشکیل  ابتدای  از  اسالمی 
کارآمد در دفاع از دین، قرآن و ارزش های انقالب اسالمی 
ایران رشادت و شجاعت به خرج  و صیانت از سرزمین 
داده و کارنامه درخشان و افتخارآمیزی در دفاع از انقالب 
اسالمی، کمک مومنانه به مردم در رخدادهای مختلف و 

احداث زیربناها و زیرساخت های کشور داشته است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر 
به استان آذربایجان غربی، در دیدار با سبزپوشان والیت 
علوی به مناسبت روز پاسدار، با تبریک سالروز والدت 
امام حسین )ع( به همه مسلمانان و آزادگان جهان گفت: 
خداوند را شاکرم که در روز پاسدار در سرزمین ایستادگی 
مدافع  عزیز  پاسداران  حضور  در  و  دشمنان  مقابل  در 
امنیت و استقالل کشور هستم. رئیس جمهوری افزود: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ابتدای تشکیل به عنوان 
نیرویی پرتالش و کارآمد در دفاع از دین، قرآن و ارزش های 
و  رشادت  ایران  سرزمین  از  صیانت  و  اسالمی  انقالب 
شجاعت به خرج داده و کارنامه درخشان و افتخارآمیزی 
از انقالب اسالمی، کمک مومنانه به مردم در  در دفاع 
زیرساخت های  و  زیربناها  احداث  و  مختلف  رخدادهای 
کشور داشته است. رئیسی با بیان اینکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی همچنین نیروهای کارآمدی در بخش های 
مختلف تربیت کرده است که در جای جای کشور ایفای 
انقالب  پاسداران  سپاه  داشت:  اظهار  می کنند،  نقش 
اسالمی حتی فراتر از مرزهای کشور در منطقه نیز همواره 
امنیت آفرین و امنیت ساز بوده اند. رئیس جمهوری اضافه 
دنبال  نظامی دشمن که همواره  نیروهای  برخالف  کرد: 
کشورگشایی و شرارت آفرینی هستند، نیروهای ایران در 
هر کجا که حضور یافته اند، موجب ایجاد امنیت شده و 

با شرارت ها برخورد کرده اند. در حالی که حاصل فعالیت 
دشمنان در منطقه ایجاد داعش و گروهک های تروریستی 
بوده است، نیروهای ایران در کارنامه درخشان خود مبارزه 
با تروریسم را رقم زده اند و حاج قاسم سلیمانی قهرمان 
مبارزه با تروریسم در منطقه و برخورد با اشرار و ناامن 
کنندگان است. رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه سپاه 
پاسداران در عرصه مسایل اجتماعی و همچنین شناسایی 
و برخورد با عناصر ناسالم و ناپاک نیز کارنامه درخشانی 
دارد، افزود: امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی ملجأ و 
پناه مردم در آسیب ها، مشکالت و همچنین پایگاه و کانون 
اجتماع جوانان انقالبی و بسیجی است. رئیسی گفت: 
نیازهای  از مردم، بسیج را ملجأیی برای تأمین  بسیاری 
اجرایی، عملی و فکری خود می دانند و پایگاه های بسیج 
در هر کوی و برزنی در کشور، محل اجتماع دلدادگان 
به انقالب و مجاهدان راه خداست. رئیس جمهور با بیان 
اینکه سپاه پاسداران هم دارای اندیشه حسینی و انقالبی 
و هم دارای انگیزه باالست، اظهار داشت: این اندیشه و 
انگیزه امروز زمینه ای برای عمل صالح و حضور در میدان 
در عرصه های مختلف است. رئیسی تصریح کرد: همانطور 
که خون ابا عبدالله)ع( موجب جهل زدایی از بشریت شد، 
خون شهدای ما هم موجب بیداری در منطقه شده است. 
امروز به برکت رشادت ها و از جان گذشتگی های پاسداران، 
مناطق مرزی ما بلکه سراسر کشور دارای امنیت است. 
رئیس جمهور در ادامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
پرچمدار دفاع از ارزش های الهی دانست و گفت: جاهلیت 
قدیم امروز با شکل و شیوه مدرن، مجهز به علم و فناوری 
و دارای پشتیبانی از سوی قدرت های بزرگ و امپراتوری 
رسانه ای، شنیع ترین و زشت ترین اعمال را در جوامع رواج 
می دهد، اما سپاه پاسداران انقالب اسالمی مفتخر به دفاع 

از ارزش های الهی است.
رئیسی اطاعت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی از ولی 
فقیه جامع الشرایط را یکی از رموز تقدس نیروهای مسلح 
کشورمان در بین نیروهای نظامی کشورهای دیگر عنوان 
کرد و افزود: هیچ شخصی، هیچ زمانی و هیچ مکانی قُدسی 
نمی شود مگر در ارتباط با قدوس و دلیل قُدسیت انقالب 
اسالمی آن است که می خواهد احکام الهی را اجرایی کنند 
و قُدسیت نیروهای مسلح ما نیز از آن جهت است که 
می خواهند از این ارزش ها و همچنین مردم و کشور دفاع 
کنند. رئیس جمهوری ادامه داد: این جایگاه باصالبت و 
مملو از انگیزه های الهی، امروز از سپاه مجموعه ای اثرگذار 
ساخته است که دشمنان از بردن نامش به لرزه می افتند. 
ترور  با  می کردند  تصور  دشمنان  اینکه  بیان  با  رئیسی 
سرداران و فرماندهان ما می توانند در دل مردم و نیروهای 
دشمنان  افزود:  کنند،  ایجاد  تردید  و  هراس  ما  مسلح 
همانطور که با اشتباهات محاسباتی مکرر در جنگ نظامی 
شکست خوردند در جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و 
مواجه  شکست  با  مفتضحانه ای  شکل  به  نیز  رسانه ای 
شدند. رئیس جمهوری در ادامه حضور پرشور مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال برغم تبلیغات وسیع و گسترده 
دشمنان را یکی از نشانه های دیگر شکست سیاست های 
دشمن در برابر ملت ایران عنوان کرد و گفت: آنها باز هم 
در ادامه اشتباهات فراوان خود به توطئه گری در کشورهای 
همسایه و هم مرز ما پرداختند، اما دیدند دالوران سپاهی 
ما در قرارگاه حضرت حمزه)ع( چگونه با صالبت و اقتدار 

امنیت مرزهای جمهوری اسالمی را به رخ کشیدند.
رئیسی تأکید کرد: امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به پشتوانه ملت ایران از هر زمان دیگری قوی تر و دشمنان 

ما از هر زمان دیگری ضعیف ترند.

رئیسی در مراسم روز پاسدار در ارومیه:

کارنامه سپاه درخشان و افتخار آمیز است

وشن نیست بدون حضور بخش خصوصی، چشم انداز توسعه ر یادداشت

کمال الدین پیر موذن
قوای سه گانه کشور، لزوما اشعار می دارد بخش خصوصى براى ادامه كار 
و منافع خودش بايد ارز را برگرداند و تبديل به ريال کند تا توليدكننده يا كاال 
بخرد. اگر برنگرداند نمى تواند به فعاليت اقتصادى خودش ادامه بدهد. نكته 
مهم ديگر اينكه صادركننده با شرايط سخت تحريم و بقول دست اندرکاران در 
جنگ اقتصادى و در رقابت هاى نفس گير با رقباى خارجى حداكثر پنج درصد 
سود مى كند درواقع قيمت كاالى فروش رفته در بازارهاى خارجى را با ٩ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده قبالً به صاحب كاال پرداخت كرده و بعد از مدت ها تالش 
و دوندگى اگر موفق شود ٩ درصد به او مسترد مى گردد و دومین نکته مهم ديگر 
اينكه رشد توليد و صادرات در كشورهايى اتفاق مى افتد كه امنيَت و سود فعال 
اقتصادى طبق قانون توسط حكومت محترم و تضمين شده باشد، در غير اين 
صورت با ايجاد موانع و سخت گيری هاى بيش ازحد هيچ آدم عاقل حاضر به 
سرمايه گذارى و توليد و صادرات و ايجاد اشتغال در كشور نخواهد بود النهايه 
دولت اگر واقعاً نگران برگشت ارز حاصل از صادرات به كشور است صادقانه به 
افزايش توليد و صادرات بخش خصوصى كمک كند، خروج سرمايه از کشور، 
از طرق متعدد به راحتى آب خوردن انجام مى شود و نيازى نيست حساسیت 
بی مورد در حق صادركنندگان در این خصوص اعمال شود. یار صادرکنندگان 

باشید نه بار خاطر صادرکنندگان و کارآفرینان
نرخ ارز  بستگى به نرخ تورم دارد و نرخ تورم به كسرى بودجه و كسرى بودجه 
به درآمدها و هزينه هاى دولت، درامدهاى دولت ازفروش نفت وگاز و مالياتهاو 
ساير تامين مى شود كه بيشترين سهم شامل درامدهاى نفت و گاز و درآمدهاى 

مالياتى است اين دو بخش درآمدى تابع سياست هاى داخلى و خارجى است.
اين  در  و سرمايه گذارى  گاز  و  نفت  فروش  ناحيه  از  درآمدها  افزايش  براى 
زدن  دور  شود،  برداشته  بايد  خارجى  تحريم هاى  بخش ها  ساير  و  بخش  دو 
تحريم ها دور زدن واقعيّت ها و ناديده گرفتن تحميل حداقل بيست تاسى درصد 

هزينه هاست.
درداخل  مالياتى سرمايه گذارى  درآمدهاى  افزايش  براى  داخلى  در سياست 

بايدافزايش يابد تا باافزايش درامدها سهم ماليات دولت افزايش يابد.
باتوجه به رتبه فضاى كسب و كار ناشى از سياست هاى غلط و قوانين بى كيفيّت 
و ناكارآمد و فقدان امنيّت اقتصادى هيچ رغبتى براى سرمايه گذارى در داخل 
فراهم نيست لذا افزايش درآمدها به دليل تحريم هاى خارجى و تحريم هاى داخلى 
با عمق و وسعت بيشتر نسبت به تحريم هاى خارجى با شرايط فعلى مقدور 
نيست. در بخش هزينه ها نيز تا رسيدن به دولتى كوچک وچابک و كارآمد و 
مسئوليت پذير و با اثربخشى مطلوب راه طوالنى در پيش است و تا وقتى كل 
كارهايى كه بخش خصوصى واقعى در رقابت سالم و مقياس بزرگ مى تواند 
انجام بدهد، براى دولت و غيردولت ممنوع نشود كاهش هزينه ها و كيفيّت 
كارها آرزويى دست نيافتنى است. تا وقتى اراده اى براى افزايش درآمدها و كاهش 
هزينه ها و امكان كنترل نرخ تورم نباشد امكان كنترل قيمت كاالها و خدمات و 
نرخ ارز غيرممكن است. تنها راه كاهش تورم و بيكارى و فقر و فساد و تبعيض 
و رشد اقتصادى و كاهش نرخ ارز، اصالحات اساسى ساختارى و سپردن كار به 
كاردان هاى بالياقت و امين و با صداقت و عمل به نسخه آنهاست كه با ميدان 

دارى افراد كوچک و چاپلوس كار بسيار سخت و دشوارى است.


