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رهبر انقالب اسالمی در دیدار بشار اسد:

سوریه دریک جنگ بینالمللی پیروز شد
صفحه 2

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

واژه تحریـم کلیـد واژهای اسـت کـه سالهاسـت
بـه عنـوان یکـی از ارکان اقتصـاد کشـور مطـرح
میباشـد و بعضـا نیـز بـه مولفـهای بـرای توجیه
ضعفهـا و کـم کاریهـای مدیریتـی گردیـده
اسـت .هـر چنـد کـه تاثیرگـذاری تحریمهـا
بـر اقتصـاد امـری غیـر قابـل انـکار اسـت امـا در
عمـل شـواهد امـر نشـان داده اسـت کـه تحریم
در بسـیاری از مـوارد نـه مانع بلکـه عامل حرکت
بـوده اسـت که نمـود آن را در نیروهای مسـلح و
دانـش بنیانهـا میتوان مشـاهده کـرد .حتی در
دوران کرونـا در حالـی غـرب سـعی داشـت تـا از
موضـوع واکسـن و ابزارهـای بهداشـتی و درمانی
بـرای بـاج خواهـی از ایـران بهـره گیـرد کـه
دسـتاورد دانشـمندان و دانشبنیانهـای داخلی،
در حـوزه تولیـد واکسـن و ابزارهـای بهداشـتی و
درمانـی عملا این امـر را ناکام سـاخت .حال این
سـوال مطرح اسـت که راهکار اسـتمرار این روند
در سـایر ارکان اقتصادی کشـور چیست و چگونه
میتـوان اقتصـاد بیمـار کشـور را که بـا تورمها و
کمبودهـای ناگهانـی و غیـر منطقی همراه شـده
را بـه اقتصـادی سـالم مبدل سـاخت.
در ایـن چارچـوب دیدگاههـای متعـددی مطـرح
میشـود برخـی بـر ایـن عقیدهانـد کـه اقتصادی
بایـد بـه کلـی از تصدیگـری دولت خـارج گردد
و برخـی نیـز تصدیگـری کامـل دولـت و حذف
کامـل بخـش خصوصـی را مطرح میسـازند و در
ایـن میـان نیـز نسـخهای قابـل توجـه مشـاهده
میشـود و آن افزایـش قیمـت اسـت .افزایـش
قیمـت در بخش نـان برای اصلاح الگوی مصرف
و بهبـود کیفیـت نـان و جلوگیـری از قاچـاق
آرد و یـا آزاد سـازی قیمـت خـودرو و تولیـد
قطعـه تـا خودروسـازان ( بخوانیـد کارخانـهداران
خـودرو) و قطعـه سـازان بتواننـد بـا هـر قیمتـی
کـه میخواننـد محصـوالت خـود را بفروشـند
و یـا آزاد سـازی قیمـت دارو بـرای بـه صرفـه
نبـودن قاچـاق آن و ...را در ایـن زمینـه میتـوان
مشاهده کرد.
حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه کدام یـک از
ایـن نسـخهها میتوانـد رفـع کننـده مشـکالت
اقتصادی کشـور باشـد؟ در پاسـخ به این پرسـش
مـروری بـر برخـی ادبیاتهـای بـه کار رفتـه از
سـوی فعـاالن مطـرح حـوزه اقتصـادی قابـل
توجه است.
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در دیدار وزرای خارجه ایران و لهستان
مطرح شد

ابتکار عم ل
تهران برای حل
بحران اوکراین
صفحه 5

روسیه بار دیگر برای جنگ افروزی غرب
در اوکراین خط و نشان کشید

نابودی
اعضای ناتو
ظرف نیمساعت
صفحه 6

چالشهای موسیقی ایرانی در عصر مدرن

اصالت یا مدرنیته
در موسیقی؟

مسئله این است
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خـــبـــر

سرلشکرسالمی:

دشمنان ما در «حقیقت قدرت» شکننده هستند

فرمانده کل سپاه گفت :دشمنان ما به رغم برخی برتریها درحوزههای فیزیک قدرت ،اما
در «حقیقت قدرت» شکننده بوده و به زودی فرو می ریزند.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در مراسم تجلیل و تکریم استادان و مربیان سپاه
که در ســالن همایش های والیت ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد ،فلسفه آموزش در
سپاه را تربیت پاسدارانی با قلب های مستحکم و آرمان های بزرگ توصیف و تصریح کرد:
استکبار جهانی و دشمنان جامعه بشری در تالشند تا ذهن جوانان از دادهها و اطالعات آنان
تغذیه شده و از این طریق تسلط فکری بر جوامع پیدا کنند .فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
عالم میدان تصادف نیست و پیروزیها اتفاقی حاصل نمی شوند ،بر اهمیت و ضرورت بهره
مندی از دانش های نوین و ابزارهای جدید تاکید و تصریح کرد :دشــمن را باید در شــکوه
خودســاخته خود شکست؛ انقالب شکوهمند اسالمی و امامین انقالب هیمنه دشمن را در
قلوب مومنین شکســتند و امروز دشمنان ما به رغم برخی برتری ها درحوزه های فیزیک
قدرت ،اما در «حقیقت قدرت» شکننده بوده و بهزودی فرو می ریزند.
نوب
تا
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اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرایط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری در
رشته راه و ترابری و با حداقل رتبه  5واگذار نماید .لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند  .الزم بذكر
ا ست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضای الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
محل تامين اعتبار  :قير رایگان
شرایط شركت در مناقصه  - :شركت كنندگان ميبایست دارای سابقه كار مشابه با رضایت نامه كتبي از كارفرما باشند .
 حداكثر فاصله حمل آسفالت تا محل اجرای پروژه  70كيلومتر مي باشد .نحوه پرداخت  - :در پروژه های آسفالت مبلغ قرارداد مبنای محاسبه قيمت قير و مقدار آن به ميزان مبلغ قرارداد بر اساس قيمت قير در بورس و در زمان اجرای پروژه مالک عمل محاسبه مي باشد و حداقل قيمت
قير به ازای هر تن مبلغ  93،750،000ریال مي باشد و از این مبلغ كمتر محاسبه نمي گردد .
شركت كنندگان در مناقصه ميبایست عالوه بر بكارگيری امضای الكترونيكي و بارگذاری اسناد پاكت های پيشنهاد (الف) ( ،ب) ( ،ج) در سامانه ستاد  ،نسبت به ارائه اسناد فيزیكي(كاغذی) پاكت پيشنهاد (الف()
به واحد امور قراردادهای اداره كل بنياد مسكن اسالمي استان بوشهر واقع در خيابان شهيد مطهری اقدام نمایند .
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي بمدت حداقل  3ماه باشد.ضمنا هر پيمانكار فقط مطابق با ظرفيت كاری و صالحيت پيمانكاری حق شركت در مناقصه را دارد .

شركت كنندگان جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت الف  ،به آدرس خيابان شهيد مطهری واحد امور قراردادهای اداره كل بنياد مسكن اسالمي استان بوشهر مراجعه نمایند.
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست

