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سخنگوی وزارت بهداشت

بررسی« اقتصاد سرآمد» از گردش مالی 900هزار میلیاردی فوالد تا بالتکلیفی در اقتصاد ایران

فوالد در برزخ برجام وقرارداد با چین آماربیمارانکرونایی

رکورد زد

www.Eghtesadsaramad.ir
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توافق با چين

تعامل معمول با دنيا يا كم كردن شرآمریکا
غالمرضا مصدق

توافق  ۲۵ســاله با چین هم میتواند بخشی از
تعامل معمول ایران با دنیا و هم بر مبنای چالش
فی مابین ایران و آمریکا استراتژی برای مقابله با
آمریکا باشد .در حالت اول  ،واقعیت این است
که چین به چنان جایگاهی بعنوان بزرگترین
تولید کننده  ،صادر کننده  ،واردکننده و سرمایه
گذار در دنیا رســیده که کمتر کشوری بی نیاز
از مراوده با آن است  .بر اســاس پیش بینی ها  ،چین در سال  ۲۰۳۰با پشت
سرگذاشــتن آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد  .به دلیل
قدرت عظیم اقتصادی چین  ،آســیایی بودن و روابط تاریخی دو کشــور
مراودات گسترده ایران با این کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای منافع ملی
ایران است .اما اگر توافق  ۲۵ساله با چین سیاستی برای مقابله با آمریکا باشد
 ،به دالیل زیر  ،قطع ًا هدفی ساده لوحانه  ،دست نیافتنی و کام ً
ال در ضدیت
با اســتقالل و منافع ملی ایران اســت .اوالً  ،اقتصاد چین علی رغم رقابت
تنگاتنگ با آمریکا چنان به هم تنیده شــده که تصور مقابله چین با آمریکا
آنچنان که ما انتظار داریم  ،بسیار بسیار ساده لوحانه و صرف ًا تصوری رویائی
و باطل از دوران منسوخ شده جنگ سرد بین شرق و غرب است  .برخالف
جنگ سرد که رقابت اصلی شوروی و آمریکا عمدت ًا در حوزه نظامی بود ،
رقابت فعلی چین و آمریکا بر اقتصاد متمرکز اســت .در جنگ سرد رقابت
بر ساختن هر چه بیشتر و بهتر مرگبارترین سالحها بود اما امروز رقابت بر
ســر میزان تعرفه واردات کاالها و حقوق کپی رایت با هم است  .بنابراین با
وجود تنیدگی وسیع اقتصادی دو کشور روابط این دو هیچگاه مشابه روابط
شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد نخواهد شد  .ثانیا اگر توافق با چین
استراتژی نگاه به شرق ایران باشــد  ،باید گفت چین برای حفظ و گسترش
مراودات صدها میلیارد دالری ساالنه با غرب به ویژه آمریکا سالهاست که
خود استراتژی نگاه به غرب را برگزیده  ،چطور ممکن است عمده مراوادات
کشوری با بلوک غرب باشد  ،اما استراتژی آن کشور نگاه به شرق باشد؟! .
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» شناسایی حدود21000
بیمار جدید کووید۱۹

سخنگوی وزارت بهداشت ،تازه ترین آمار کرونا در کشور را اعالم کرد و گفت :در شبانه روز گذشته ۲۰۹۵۴
بیمار جدید کووید  ۱۹شناسایی شدند.سیما ســادات الری ،به ارائه آمار روزانه کرونا در کشور پرداخت.
سخنگوی وزارت بهداشت ،با اعالم اینکه 24ساعت گذشته  ۲۰ ،هزار و  ۹۵۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹
در کشور شناسایی شدند ،افزود :مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۹۸۴هزار و  ۳۴۸نفر
رسید.وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۳ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۶۳هزار و  ۶۹۹نفر رسید.الری گفت :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و
 ۶۷۵هزار و  ۸۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.وی افزود ۴ :هزار و  ۱۷۷نفر از
بیماران مبتال به کووید  ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.الری گفت:
تا کنون  ۱۳میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۲۲۹آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.وی افزود :در
حال حاضر  ۲۵۷شهرستان قرمز و  ۱۲۹شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است .همچنین  ۵۱شهرستان در وضعیت زرد
و فقط  ۱۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

میدانیمبایدتحریمهای
ناسازگاربابرجامرالغوکنیم
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نماینده روسیه در مذاکرات وین:

ایرانحاضربهمذاکرهمستقیمباآمریکانیست

نماینده روســیه در مذاکرات وین ،وظیفه اصلی تالشهای کنونی در این
چارچوب را احیای توافق هستهای با ایران به شکل کامل آن نامید و گفت:
ایران حاضر به مذاکره مستقیم با آمریکا نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد از خبرگزاری «نووســتی»« ،میخائیل اولیانوف» نماینده دائم
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ،از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی شب
گذشته در مصاحبهای اختصاصی با شبکه تلویزیونی «راسیا »24-اعالم کرد که میتوان
انتظار نتایج مثبتی در مذاکرات مربوط به احیای توافق هستهای با ایران را داشت.
به گفته اولیانوف ،که ریاســت هیئت نمایندگی روســیه در مذاکــرات در چارچوب
کمیسیون مشــترک برجام در پایتخت اتریش را دارد ،روز سهشنبه در پایان مذاکرات
پیرامون برجام این موفقیت حاصل شد که دو گروه کارشناسی -در زمینه لغو تحریمها
و در خصوص مسائل هستهای تشکیل شود.
نماینده روسیه در وین تأکید کرد« :نمیتوان این امکان را رد کرد که در سال جاری بتوان
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) را احیاء کرد .البته از هم اکنون مشخص است که
روند کلی اوضاع بسیار پیچیده خواهد بود .ولی به نظر من ،دالیلی وجود دارد که بتوان
انتظار داشت که نتیجه تالشها میتواند مثبت باشد .و باید به این روند امیدوار بود».
این دیپلمات بلندپایه روس با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مذاکرات آغاز شده در وین
احیای توافق هستهای به شکل کامل آن است ،افزود« :هم طرف ایرانی و هم آمریکاییها
میگویند که حاضر به این کار هســتند .البته من برخورد خوشــایندی بین دو طرف
مشاهده نمیکنم ،مقامات تهران انتقادات زیادی از اقدامات ایاالت متحده دارند ،ولی
قطع ًا برخورد و درگیری لفظی بین دو طرف صورت نمیگیرد ،برای اینکه آنها با یکدیگر
مذاکرات مستقیمی ندارند .جمهوری اسالمی ایران بطور مشخص اعالم کرده که هیچ
ارتباطی با آمریکا نخواهد داشت».
وی ادامه داد« :به عقیده من ،تماس مستقیم که مســلم ًا میتواند سازندهتر باشد ،فقط

رشکتتوزیعنیرویربقاستانرکمانشاه
(سهامیخاص)

رشکت بهره ربداری قطار شهری تبرزی و حوهم

2

آگهی مزایده عمومی ()110-1400

ن
وبت
اول

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت «یک قطعه زمین مسکونی» با مشخصات ذیل را از طریق مزایدهی عمومی به داوطلبان حقیقی یا حقوقی ،واگذار نماید:
شرح مشخصات زمین های مسکونی یا واحد تجاری
ردیف

آدرس

کاربری

مساحت به متر مربع

ارزش هر متر مربع

قیمت کارشناسی پایه

1

قطعه مسکونی شمارهی 73به پالک ثبتی  866/7929واقع
در بخش  7تبریز؛ خیابان آخونی؛ کوی شادگان

مسکونی

255/39

180.000.000ریال

 45.970.200.000ریال

کلیهی عالقمندان به مشارکت در مزایده می توانند از ساعت  8صبح روز شنبه مورخه  1400/01/28لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  ،1400/02/02با بهمراه داشتن رسید
واریز مبلغ  1،000،000ریال به حساب جاری شماره  100809774440نزد بانک شهر ،شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز) ،ضمن مراجعه به امور حقوقی
و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ شهرک نور؛ انتهای بلوار اللهی غربی؛ کوی میخک ؛ طبقه اول ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه؛ اتاق  »106مراجعه
و اسناد را دریافت نمایند.
مزایده گزار در رد یا قیول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/01/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/01/25 :

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه
زمانی ممکــن خواهد بود که مقامات تهران آمادگی آن را داشــته باشــند .هرچند من
نمیتوانم از طرف آنها اظهارنظری بکنم ،ولی شــاید اگر پیشــرفت ملموسی در روند
اوضاع حاصل شده و اعتماد متقابل بوجود آید ،طرف ایرانی مواضع خود را تغییر دهد.
ولی تا آن زمان تماس مستقیم بین دو کشور صورت نمی گیرد».
به گفته اولیانوف ،روســیه آمادگی دارد تا در جریان مذاکرات مربوط به احیای برجام،
بعنوان میانجی بین آمریکا و ایران عمل کرده و مواضع دو کشور را به اطالع طرف مقابل
برساند.

آگهی مناقصه های عمومی
یک مرحلهای با ارزیابی کیفی

نوب

ت
دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید .لذا پیمانکارانی که دارای رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم
جمهوری یا دارای کد فعالیت مرتبط از اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی استان می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج این آگهی در روزنامه به مدت  5روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www. setadiran. Irمراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ،لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
شماره
مناقصه

شرحمناقصه

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

مبلغتضمینشرکت
در مناقصه (ریال)

400/3

انجام خدمات قرائت لوازم اندازه گیری ،تست ،نصب ،تعویض لوازم اندازه گیری ،همکاری در بخش مدیریت مصرف و سایر وظایف محوله مرتبط با
عنوان قرارداد جامع خدمات مشترکین به بخش خصوصی در شهرستان های پاوه ،تالث و روانسر ،جوانرود و بخش های تابعه (ازمحل منابع داخلی)

29/315/747/025

1/330/000/000

400/4

انجام قرائت لوازم اندازه گیری ،وصول مطالبات ،مدیریت مصرف و سایر وظایف محوله مرتبط امور برق شمال کرمانشاه و حومه (از محل منابع داخلی)

32/937/648/677

1/440/000/000

400/5

انجام خدمات قرائت لوازم اندازه گیری ،تست ،نصب ،تعویض لوازم اندازه گیری ،همکاری در بخش مدیریت مصرف و سایر وظایف محوله مرتبط با
عنوان قرارداد جامع خدمات مشترکین به بخش خصوصی شهرستان های اسالم آباد ،کوزران ،داالهو ،سرپلذهاب ،گیالنغرب ماهیدشت ،قصرشیرین
وبخش های تابعه (از محل منابع داخلی)

61/966/626/390

2/309/000/000

400/6

انجام قرائت لوازم اندازه گیری ،وصول مطالبات ،مدیریت مصرف وسایر وظایف محوله مرتبط برق شهرستان های بیستون ،صحنه ،هرسین ،سنقر،
کنگاور و بخش های تابعه (از محل منابع داخلی)

48/412/056/273

1/903/000/000

400/7

انجام قرائت لوازم اندازه گیری ،وصول مطالبات ،مدیریت مصرف وسایر وظایف محوله مرتبط امور برق جنوب کرمانشاه وحومه (از محل منابع داخلی)

31/312/016/417

1/390/000/000

400/8

انجام قرائت لوازم اندازه گیری ،وصول مطالبات ،مدیریت مصرف وسایر وظایف محوله مرتبط امور برق مرکز کرمانشاه و حومه (از محل منابع داخلی)

35/573/516/888

توضيحات:
نوع تضمین شرکت درمناقصه (ضمانت نامه بانکی ،یا واریز وجه نقد و  ...به شرح مندرج در اسناد مناقصه).
مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت  12روز شنبه مورخ  ،1400/02/04سامانه ستاد و تحویل پاکت
الف به دبیرخانه شرکت.
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت  13روز شنبه مورخ  ،1400/02/04اتاق کنفرانس شرکت از طریق
سامانه ستاد.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن
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1/518/000/000

مطلق ٌا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه
واصل می شود ،مطلق ٌا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  083- 38245990-38255575تماس حاصل نمائید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/19 :

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

تجدیدآگهيمناقصهعمومي
یک مرحلهای

نوب

ت
دوم

 -1موضوع مناقصه  :شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر
دارد :انواع نایلون بسته بندی شیرخشک و کره  25کیلویی و پری پک شیر و دوغ ونایلون
شرینگ ماست مورد نیاز کارخانه لبنیات خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه
خریداری نماید.
 -2مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :به شرح فرم تعهد پیشنهاد قیمت
 -3نوع تضمين  :فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
 شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند . -4-1استان اردبیل ،شهرستان پارس آباد مغان  -اداره مركزي؛ دبیرخانه کمیسیون معامالت
 04531852082و همراه آقای امینی 09143538386
 -2-4سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir :
 -3-4سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان www.moghanind.com :
تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه  :از تاریخ 1400/01/18لغایت1400/01/ 21
تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه  :از تاریخ  1400/01/22لغایت 1400/02/06
تاریخ و زمان بازگشایی پيشنهادات  :رأس ساعت  11ظهر سه شنبه مورخ 1400/02/07
مهمانسرای سرو (پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری
 -5هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/01/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/19 :
دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

