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تهــران -ایرنا -اکنون اما در آســتانه مرحله
ســوم و فرصتی که شاید برای تضعیف جنگ
اقتصادی با تأکید بــر مواضع اصولی ایران و
تکیه بر دیپلماسی چندجانبه فراهم شده باشد،
نیاز به حمایت از دولت مستقر دارد و ما نباید
با اهداف کوتاهمدت سیاســی احساس کنیم
پیروزی دولت در این عرصه به زیان گروهی
خواهد بود.
رئیـــــس مؤســـــــــسه بیــــماریها
عفونــــی آمریــکا مـــــــیگوید او درک
میکند که مــردم امریکا از وضعیت کرونایی
کشـــــــورش خسته شـــــدهاند اما باید
کمی بیشــتر صبر کرده و بــه مبارزه با کرونا
ادامه دهند تا واکســن آماده توزیع شود.دکتر
فائوچــی مبارزه با کرونا را به یک نبرد نظامی
تشبیه کرده و خطاب به جامعه امریکا میگوید
وقتی شما در حال نبرد هستید و سواره نظامها
به پیشروی خود ادامه میدهند شما تیراندازی
را متوقف نمیکنید ،به نبرد و پیشــروی ادامه
میدهید .وقتی ســخنان فائوچی را مالحظه
کردم ،به نظرم رســید کاربرد اســتعاره «نبرد
نظامی» برای مبارزه با کرونا فرصتی به دست

میدهد تا با شرایط ایران امروز در امتداد افق
امکانات همین اســتعاره پیش برویم :فائوچی
در آمریکا این ســخن را میگویــد یعنی در
کشــوری که با تکیه بر برترین ثروت جهانی
خود یارانههای میلیارد دالری به امر مبارزه با
کرونا اختصاص داده و شــهروندان آن کشور
میتواننــد تــا ماهانه بیش از هــزار دالر ،از
کمکهای جبرانی در جیب داشته باشند.
البته او نگفت جنگ ضد کرونایی در کشوری
که آمریکا معیشت ،سالمت و اقتصاد مردمش
را بــه نحو توأمــان در معــرض تهاجم قرار
داده به چه معناســت .به این میاندیشم اگر
فائوچــی میگوید من میدانــم مردم آمریکا
از کرونا خســته شــدهاند ،مردم ایران سالها
بــا رنج تحریم و در یکســال اخیر هم با دو
رنج همپوشــان روبهرو بودهاند .مردم خسته
ولی با همه کاستیها و گالیهها و اعتراضها
همچنان در چارچوب دفاع از ایران ایستادهاند
و در دوران آغاز شکســت فشــار حداکثری و
تروریســم اقتصادی ،انتظــار فرداهای بهتر
برای خــود و فرزندانشــان حق آنهاســت.
ما در کشــور خودمان در همــان حال که در
معرض تهاجم وحشــیانه کرونا قرار داریم با
نوعی وحشــیگری مضاعف مواجه هســتیم
که در قالب جنگ و ترور هوشــمند اقتصادی
عمل میکند .به طور عجیبی جریان مســلط
رســانهای تحریمگر و متحدان منطقهایاش
تحت بهانه ایدئولوژیک امنیت و لیبرالیســم
جهانــی ،و از ســویی عدهای نیــز در داخل

خبر

برندگان شکست تحریم

کشــورمان با منفعتبینی کوتاهمدت در پس
شــعار ایدئولوژیک آمریکاییگرا بودن دولت
و هر کســی کــه صحبت از تعامــل جهانی
میکنــد ،تالش میکننــد واقعیت این جنگ
چندجانبــه و ترکیبــی برضد مــردم ایران را
انکار کننــد و دردناکتر اینکــه چنین اقدام
ناپسندی را بهخاطر سیاستورزیهای داخلی
و رقابتهای جناحی و احتما ًال انتخاباتی انجام
میدهند.
تصور کنید در ســالهای اشــغالگری ارتش
بعث عراق اگر واقعیت اشــغال را انکار کرده
بودیم آیا هرگز آبادان از حصر خارج میشد و
خرمشهر آزاد میشد؟ اگر رویکرد انکارگرایانه
در پیش میگرفتیم چه کســی میتوانســت
مردم میهن ما را برای رهایی از «خرمشــهر
اشغال نشــده» بسیج کند؟!این در حالی است
که دولت در تمام این مدت و در حالی که سپر
خود را هرگز در دفاع از معیشــت و ســامت
مردم و در نبردی بیامــان با تحریم و کرونا
زمین نینداخته ،حمالت زهرآلودی که از پشت
انجام شده را هم تحمل کرده و برای مصالح
ملی و نیز بیشــتر تلخ نشدن کام جامعه ،کام
برنکشیده است.
استراتژی دولت در ماهها و سالهای گذشته،
چهار مرحله داشــت :اول ،دور زدن تحریمها
بــرای تقویت خــط مقدم مبارزه بــا کرونا و
حمایت از اقتصــاد ملی ،دوم ،بیاعتبار کردن
فلسفه وجودی «فشار حداکثری» از راه اعتبار
بخشــیدن به تــابآوری ملــی و تأثیرناپذیر

)آگهی مزایده عمومی(

کردن اراده دولت در تأمین معیشت و تضمین
سالمت مردم .سوم ،تضعیف رژیم تحریمهای
یکجانبه با کمک دیپلماسی چندجانبه .چهارم،
برگشتناپذیر کردن یا حداقل پرهزینه کردن
اعمــال دوباره تحریمهــا در آینده.ما تاکنون
دو مرحله ســخت را پشت ســر گذاشتهایم و
باید مصمم باشــیم که این اســتراتژی را تا
آخرین مرحلــه به پایان ببریــم .این نه تنها
اســتراتژی دولت که محمــل امید مردم هم
هســت؛ امیدی که هرگونه تــاش برای از
میان بردن آن کمتر از جفا به مردم نیســت.
من اساســ ًا نمیدانم و نمیفهمم که چگونه
عــدهای از نتیجه انتخابات امریکا حتی داغتر
از طرفداران کاندیدای شکســتخورده نگران
بودند و برخی او را با اســطورههای مذهبی ما
هم شبیهسازی کردند!!متأسفانه تاکنون و در
راه پشتسر گذاشتن دو مرحله نخست ،گویی
عدهای ناخواسته دســتان آتشنشانها برای
خاموش کردن آتشــی که دشمن به خانه ما
انداخته بود ،را میبســتند .در این دوره همه
مــا فقط با کرونا درحال نبــرد نبودیم بلکه با
هیوالیی به نام جنگ اقتصادی و معیشــتی
مواجه بودیــم که هنــوز در آبراهههای آزاد
جهــان کشــیک میدهد تا مانع دسترســی
ایران به حقوق تجاری خود شــود؛ هیوالیی
کــه در جهان مالی نیز جــوالن میدهد و در
همان حال از کمک کسانی که از سر ناآگاهی
راهبردی وارد بــازی نادیدهانگاری تحریم و
خود تحریمی شــدهاند بیبهره نیست.جریان

تحریم و جریان نادیدهپنداری جنگ اقتصادی
به رغم تضادی کــه با یکدیگر دارند حتی در
قضیه محدودسازی دسترســی به بانکها و
نظــام مالی جهانی در برخی مــوارد عملکرد
واحدی دارنــد .اکنون اما در آســتانه مرحله
ســوم و فرصتی که شاید برای تضعیف جنگ
اقتصادی با تأکید بــر مواضع اصولی ایران و
تکیه بر دیپلماسی چندجانبه فراهم شده باشد،
نیاز به حمایت از دولت مستقر دارد و ما نباید
با اهداف کوتاهمدت سیاســی احساس کنیم
پیروزی دولت در این عرصه به زیان گروهی
خواهد بود.به نظر مــن برندگان اصلی مردم
خواهند بود و هیچ برندهای در ساختار سیاسی
نخواهیم داشــت .باید تا امروز آموخته باشیم
کــه زخمی کردن دولتی که به مثابه ســرباز
در کنــار مردم در حال نبــرد با مصایب ملت
است ،نتیجهای جز آســیب رساندن به مردم
نخواهد داشــت.قطع ًا دولت صبورانه بر مسیر
درســتی که از ابتدا در آن گام گذاشــته بود،
اصرار خواهد کرد و پاداش شکیبایی به مراتب
بیشتر مردم را در این سالهای سخت تدارک
میبیند؛ پاداشی که بازگشت به زندگی عادی
اقتصادی و ســامت کمترین حد آن است و
اگر روزی موفق به این کار شود ،نه تنها دولت
بلکه همه قوا ،ارکان و نهادها نیز در آن سهم
انکارناپذیری خواهند داشت و برنده نهایی نیز
مردم خواهند بود .تالش همه ما باید به خاطر
مردمی باشــد که رنج و درد تحریم و نگرانی
کرونا را توأمان تحمل کردهاند.

شناسه آگهی1048364:

ردیف

موضوع مزایده

قیمت پایه کارشناسی برای
یک سال(ريال)

قیمت پایه کارشناسی برای
پرداخت ماهیانه(ريال)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در
مناقصه(ريال)

1

بهره برداری از فضای واقع در پایانه مسافربری
دولت جهت استفاده به عنوان کارواش

300/000/000

25/000/000

15/000/000

تاریخخریداریاسناد:ازتاریخ1399/09/02لغایت1399/09/08میباشد
شرکتکنندگانمیبایستجهتشرکتدرمزایدهفوقمبلغ1/000/000ریالبابتخریداریاسنادمزایدهبهحسابسیبادرآمدسازمان
به شماره 0105111668007واریز نماید.
شرکت کنندگان در صورتی که شخص حقوقی باشند می بایست دارای صالحیت سال  1399از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و فرم ثبت
نام مالیات بر ارزش افزوده باشند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
برنده اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ریاست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری -احمد گوران

تحلیلگــر بازارســهام با بیــان اینکه
پولهای پارکشــده در حاشیه بورس،
راه خود را برای ورود به بازار پیدا کرده،
گفت:اگر دولت شاخص را صعودی نگاه
دارد ،تامین منابع طرح کاالهای اساسی
قابل انجام است.
پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر
با اشــاره به مصوبــه مجلس مبنی بر
فروش ســهام دولتی در بورس جهت
تأمین منابع مورد نیــاز برای پرداخت
یارانه کاالهای اساسی به مردم ،گفت:
اگرچه محــل تأمین این منابع ممکن
است اشــکاالتی را پیش روی دولت
قرار دهد اما اینکه برخی تصور میکنند
دولت با این کار ،پول از بازار ســرمایه
جمــع خواهد کرد و ایــن کار به ضرر
بورس است ،برداشت صحیحی نیست؛
تــا یک هفته پیش که بازار نزولی بود،
دولت به هیچ وجه نمیتوانســت این
کار را انجام دهد؛ ولــی حاال که بازار
صعودی شده اســت ،دولت با درایت
و تدبیر و با رعایت شــرایطی میتواند
نســبت به تأمین مالی از بازار ســهام
اقدام کند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود:
دولت باید اول از بازار ســرمایه حمایت
کند تا اعتماد به بازار بازگردد و شاخص
حداقل یک مــاه روند صعودی خود را
حفظ کند؛ چراکه در این حالت نقدینگی

به روال قبل به بازار سرازیر میشود و
در این صورت است که دولت میتواند
عرضه سهام جدید را انجام دهد؛ در این
صورت هم خود دولت منتفع میشود،
هم نقدینگی سرگردان جذب میشود.
وی تصریــح کرد :این شــیوه عمل،
به نفع بازار ســرمایه هــم خواهد بود؛
چراکه در یک هفته اخیــر بازار رونق
گرفته و این رونق باید ادامهدار باشــد.
خالقی با بیان اینکه در گذشــته برای
جذب منابع ،اعالم شــد که حقوقیها
تا ســقف  ۲۵درصد سهام شناور را باال
ببرند و دولت در دو مرحله پشــت سر
هم ،ســهام عدالت را آزاد کرد ،گفت:
این امر باعث شد که آتش شعلهور شده
بورس خفه شود؛ اما اگر دولت بخواهد
جلوی فروش سهام عدالت را بگیرد و به
صورت مالیم ،عرضهها را انجام دهد،
نقدینگی میتواند جذب بازار ســرمایه
شــود.وی تاکید کرد :بخصوص اینکه
هم اکنون نرخ دالر در بازار ارز کاهشی
شــده و معاملهگران خودرو هم نگران
تداوم روند کاهشی در این بازار هستند؛
پس شانس باالیی برای ورود نقدینگی
به سمت بازار سرمایه وجود دارد و بازار
میتواند  ۳۰هزار میلیارد تومان مدنظر
طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی را
جذب کند.

فراخوان مناقصه عمومی

شماره 3612:

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری در نظر دارد نسبت به در اختیار قراردادن فضای واقع در پایانه مسافربری
دولت جهت استفاده به عنوان کارواش را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

چراغ سبز برای ورود پولهای
پارکشده به میدان بورس

اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان (شــاهرود) در نظــر دارد مناقصــات
عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار کند.کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)  http://www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
رديف

عنوان فراخوان

1

عملیات ساماندهی سه

مبلغ برآورد

شماره فراخوان

مهلت دریافت

آخرين مهلت

تاريخ

(ریال)

سامانه ستاد

اسناد

ارسال پيشنهاد

بازگشايي

29191545650

2099003199000046

99/9/6

99/9/18

99/9/19

راهی مجن-تاش

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان -شاهرود

