صفحه3

توقف اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی از امروز

سرمقاله

ضرورت قانونگذاری

در حوزه استارت آپها

گروه سیاسی:س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان با تأکید بر اینکه توافق
ص��ورت گرفت��ه بی��ن ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک توافق قابل توجه
دیپلماتیک و فنی است ،ادامه داد :این توافق در چارچوب قانون مجلس انجام شده
و طی امروز و فردا سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان می کند...

وحید کریمی


پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

سهشنبه  5اسفند  1399شماره  948سال چهارم دور جدید شماره 8 580صفحه  3000تومان
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بررسی های «اسکناس» نشان میدهد؛

تیترهایمهم

رکود تاریخی در بازار مسکن
5

صادرات  100میلیارد دالری
دور از ذهن نیست
گ��روه صنعت و تجارت :رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفت :امکان توسعه صادرات تا سه سال آینده به 100
میلیارد دالر وجود دارد اما برای رسیدن به این هدف
باید مش��کالت را مرتفع کرد .به گزارش اس��کناس،
مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان
نمونه اس��تان تهران ،اظهار داش��ت :از سال  ۹۷و به
خصوص از نیمه دوم س��ال  ۹۷و س��الهای  ۹۸و  ۹۹صادرات نه تنها در رش��د
کشور نقشی ایفا نکرده است ،بلکه نقش منفی داشته است...
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شکست سیاست
«دامنه نامتقارن» در بازار سهام
3

گرهگشایی از صنعت خودرو
به دست قطعهسازان

تورم پيامد نظام بانكي معيوب

گروه اقتصاد کالن:چالش های اصلی اقتصاد ایران همچنان
ب��دون ی��ک راه حل مش��خص باقیمانده اس��ت و با توجه به
دورنم��ای تی��ره و تار تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا،ضروری
اس��ت س��اختار بیمار اقتصاد کش��ور به نحوی اصالح شود که

تحوالت خارجی،کمترین تاثیر را در معیش��ت مردم داش��ته
باش��د.به گزارش«اسکناس»،کارشناس��ان اقتصادی اعتقاد
دارند بدون درمان ریش��ه ای مش��کالت و چالش های داخلی
اقتصاد کش��ور،حتی در ش��رایط عادی هم نمیتوان برای مهار

تورم افسارگس��یخته برنامه ریزی کرد؛برای مثال تا زمانیکه
نظام بانکی کشور در وضعیت کنونی قرار داشته باشد اساسا
نمیت��وان توق��ع داش��ت نظم به امور کش��ور برگردد« .احمد
عزیزی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی...

کس��ب و کا ر ها ی
نوآفرین(اس��تارت آپ) در
دههه��ای اخی��ر رش��دی
بس��یار س��ریع را تجرب��ه
ک��رده اس��ت و از این رو از
جهات مختلف نگرانیها و چالشهایی را به دنبال
ن بی��ن ،مباحث حقوق��ی و چالشهای
دارد .در ای�� 
مرتب��ط ب��ا آن نیز مطرح اس��ت ک��ه مهمترین آن
قانونگذاری متناس��ب با آهنگ رش��د و توسعه این
دست از کسبوکارها است .در اکثر کشورها قانون
خاصی که مش��خص ًا ب��ه مقررات گذاری برای این
دست از کسبوکارها پرداخته باشد وجود ندارد ،اما
به اش��کال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط
با این کس��بوکارها در قوانین مرتبط بروز و ظهور
یافته است.مقررات حمایت و...

صفحه3

ادامه در صفحه آخر


رهبر انقالب با اشاره به ضورت اجرای قانون

دیدگاه

دهک های باال برنده

اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تاکید فرمودند:

مجلس و دولت اختالف نظر
را حل کنند

انتخابات 1400

مرتضی سامتی


استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

قانون مجلس برای رفع تحریمها باید با دقت اجرا شود
حد غنیسازی ایران ممکن است به ۶۰درصد هم برسد
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صفحه2

اختالفسنگیننفتی
عربستان و روسیه

در م��ورد تاثی��ر احتمال��ی
ش��عارهای پوپولیس��تی
اقتص��ادی در انتخاب��ات
 1400بای��د ص��رف نظر از
جهت گیریهای سیاسی،
انتخاب��ات و ش��عارهای مربوط ب��ه آن پس از جنگ
تحمیل��ی را واکاوی ک��رد .زمانی که آقای هاش��می
رفسنجانی انتخاب شدند بیشتر شعارهای اقتصادی
تمرکز بر سیاست تعدیل و بازسازی پس از جنگ بود.
البته آن موقع مسایل اقتصادی برای مردم حساسیت
برانگیزنبودچونآثاراقتصادیسیاستهایچنددهه
اخیر مشهود نبود و شکاف طبقاتی کنونی در آن زمان
وجود نداش��ت ،بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی با
استفادهسیاستبازسازیتوانسترایمردمرابدست
آورد.آق��ای خاتم��ی نیز از فرآیند دیگر و گفت وگوی
تمدنها که شعار مردم پسندی بود استفاده کرد و...
ادامه در صفحه آخر
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فراخوان ارزیابی کیفی مرحله اول

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان (ایرانش��هر) در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی و بر اس��اس فهرس��ت بهای
تجمیع شده راه و باند (فهرست بهاء پایه راه و باند فرودگاه سال  )1399به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

حداقل پایه مورد نیاز (راه)

حداقل پایه مورد نیاز (راه) بر اساس بخشنامه
عملیات خاکبرداری و احداث ابنیه فنی محور
شماره  69432مورخ 1394/4/30
قصرقند ،نیکشهر ،بنت حد فاصل ورودی
شهرستان نیکشهر 161/627/884/197
1
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع
نیکشهر الی جاده ترانزیت (کمربندی شمالی
حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران
نیکشهر)
لذا از کلیه شرکت هایی که شرایط الزم جهت اجرای پروژه مذکور را دارند دعوت به عمل می آید اسناد ارزیابی توان اجرای کار را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند .الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه فوق انحام خواهد شد بنابراین الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/12/05الی  6بعد از ظهر مورخه 1399/12/09
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سایت جهت شرکت در فرایند ارزیابی کیفی :ساعت  10صبح مورخه 1399/12/26
کارفرم��ا در قب��ال پرداخ��ت پی��ش پرداخ��ت هی��چ گونه تعهدی ندارد در صورت تخصیص اعتبار پیش پرداخت پرداخت می ش��ود و مطالبات پیمانکار به صورت اس��ناد خزانه
اسالمی پرداخت می گردد.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

در محلهای عبور جاده از مناطق مسکونی هر لحظه امکان ورود عابران پیاده یا کودکان به سطح جاده وجود دارد  ،با سرعت کم برانید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده
(چاپ :در دو نوبت به شماره )2099001111000047

 کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه موضوع مناقصه :عملیات تعمیر ،لکه گیری ،روکش آسفالت گرم و تعمیراتابنیه سطح راههای حوزه شهرستان کرمانشاه
 مدت اجرا 18 :ماه شمسی مبلغ برآورد 161/314/292/783 :ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/926/286/000 :ریالتاریخ درج در س��امانه س��تاد جهت دریافت اس��ناد مناقصه مورخ 99/12/05
می باشد.
 شرایط مناقصه گر :کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقلپایه  4راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
 مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ 99/12/09ساعت  14:00جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه کنند (الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند)

کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد

 مهلت تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده :تا روز ش��نبه مورخ  1399/12/23ساعت 14:00جهت ارائه اس��ناد به نش��انی س��امانه تدارک الکترونیک دولت (س��تاد)
مراجعه نمایند.
 تاریخ بازگش��ایی پاکات ارزیبی کیفی :س��اعت  10صبح روز یکش��نبه مورخ1399/12/24
 اطالع��ات دس��تگاه مناقصه گزار جه��ت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف(ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه) :کرمانش��اه ،بلوار بنت الهدی صدر – روبروی
فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ،طبقه
همکف ،دبیرخانه ،تلفن083-38249912-14 :
 اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکزتماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
تاریخ چاپ نوبت اول99/12/4 :
تاریخ چاپ نوبت دوم99/12/5 :
م  /الف 2697

باالبردنتواناقتصادیراهکارمقابلهباتحریم
گروه سیاس�ی:یک کارش��ناس مسائل بین الملل تاکید
کرد :به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام برگردد،
بای��د ت��وان اقتصادی مان را باال ببری��م تا تاثیرگذاری
تحریم را کم و به صفر برسانیم آن موقع است که تجدید
نظر میکنند .حس��ن بهش��تی پور در گفت و گو با ایسنا
در ارزیابی خود از مواضع و اظهارات مقامات آمریکایی
نس��بت به مس��اله برجام گفت :معتقدم نه فقط پروتکل
الحاقی بلکه حتی اگر از ان پی تی هم خارج ش��ویم تا
غرب نسبت به رفع تحریم ها اقدام کند ،آنها این کار را
نخواهند کرد زیرا عاملی نیست که غرب در مورد تحریم
ها تجدید نظر کند.وی خاطرنش��ان کرد :باید اقداماتی
انجام دهیم که تحریم ها کارآمدی نداشته باشد ،برخی

تصورش��ان این اس��ت اگر ذخایر اورانیوم یا درصد غنی
سازی را افزایش و یا همکاری با آژانس را کاهش دهیم
نتیجه این می ش��ود که غرب به تکاپو بیافتد و تحریم
ها را لغو کند.این کارشناس مسائل بین الملل همچنین
بیان کرد :تجربه های گذش��ته نش��ان داده ،تصور باطل
غربی ها این اس��ت که از این اهرم فش��ار علیه ایران
اس��تفاده کنند ،آن ها خوب چیزی پیدا کردند بنابراین
مادامی که تحریم ها را کارآمد ببینند آن ها را لغو نمی
کنند.بهشتی پور با بیان اینکه باید اقدامی انجام دهیم
تا تحریم ها بی اثر یا کم اثر ش��وند ،گفت :عده ای که
پیش از این می گفتند برجام خیانت است اکنون اصرار
دارند آمریکا به برجام برگردد ،اگر برجام بد اس��ت و به

درد نمی خورد چرا اصرار دارید برگردد.
وی ادامه داد :به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام
برگردد ،توان اقتصادی مان را باال ببریم تا تاثیرگذاری
تحریم را کم و به صفر برسانیم آن موقع است که تجدید
نظر می کنند.این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره
به این که برخی مالحظات از سوی عربستان یا اسرائیل
هم در این مسائل دخیل است ،گفت :اگر آمریکا مانند
زمان اوباما باشد علی رغم تمام مخالفت ها ،کار خودش
را انجام می دهد و سایر مسائل بهانه است ،عامل اصلی
اهرم فشار تحریم هاست گرچه اکنون در داخل آمریکا
میان دموکرات ها و جمهوری خواه ها نیز اختالف نظر
وجود دارد و هنوز به وحدت نرسیدهاند.

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
توضیح :فقط شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند.
تاریخ انتشار مناقصات در سایت :روز دوشنبه مورخ 99/12/04
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت :ساعت  19روز دوشنبه مورخ 99/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه مورخ 99/12/23
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج :روز دوشنبه مورخ  99/12/25و به شرح ذیل خواهد بود.
توضیخ :پیشنهاد دهنده مکلف است معادل سپرده شرکت در مناقصه ،تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی
که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره
مناقصه

99-202

تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار در حوزه فعالیت مدیریتهای توزیع برق چایپاره – چاندران به صورت ترکیبی و
برابر استانداردهای وزارت نیرو و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث  99/2شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی (شماره فراخوان )2099009003000133

مبلغ کل تضمین شرکت
در مناقصه (به ریال)

نوع اعتبار

900/000/000

منابع داخلی

99-204

تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدارنده در حوزه فعالیت مدیریتهای توزیع برق تکاب و شاهیندژ به صورت ترکیبی و
برابر استانداردهای وزارت نیرو و بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث  99/2شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی (شماره فراخوان )2099009003000131

1/500/000/000

منابع داخلی

99-207

تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدارنده در حوزه فعالیت مدیریتهای توزیع برق ماکو – یلدشت و شوط به
صورت ترکیبی و برابر استانداردهای وزارت نیرو بر اساس فهرست بهاء توسعه و احداث  99/2به شرکت توزیت نیروی برق آذربایجان غربی (شماره فراخوان
)2099009003000132

1/570/000/000

موضوع مناقصه و شماره فراخوان

منابع داخلی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :ارومیه – بلوار ارتش – سربازان گمنام -ارتش – شرکت توزیع نیروی برق استان ،تلفن  044-3110داخلی 4339
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-27313131 :
دفتر ثبت نام  021-88969737 :و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه04432232113 – 09144443544 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر موجود است.
ضمن ًا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب به آدرس های:
 WWW.tavanir.org.ir ، WWW.Waepd.ir، Iets.Mporg.irقابل مشاهده است.
توضیح  :5سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی 1098602 :

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

زمان بازگشایی پاکت
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