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عنابستانی ،نماینده سبزوار در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد؛

دولت زمانی میتواندحق مردم را بگیردکهدراقتصاد ذینفع نباشد

دولت سیزدهم با شعار حمایت از مســتضعفین و محرومان ،کار خود را شروع کرد ،اما روند کاری و بررسی شاخصها تا
امروز ،شرایط امیدوارکنندهای را نشان نمیدهد و عدهای بر این باورند که در این  10ماه ،شرایط نسبت به گذشته ،وخیمتر
هم شده است.در همین خصوص ،علیاصغر عنابستانی ،نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد ،گفت :اینکه

شاخصهای تورم در دولت سیزدهم به مراتب باالتر از دولت قبل است را قبول ندارم.وی افزود :بنده به عنوان نماینده مردم،
اتفاقات کنونی را تایید نمیکنم و اص ً
ال خوشایند مردم و کشور هم نیست و اتفاق ًا ما نقدهایی هم به این اوضاع و احوال داریم.
پرسش اصلی این است که تورمهایی که امروز شاهد آن هستیم ،ماحصل کار دولت سیزدهم است...
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توسعه دریامحور راه برون رفت از مشکالت،
«اقتصادسر آمد» تشریح کرد

فاجعه متروپل نشان داد نه تبلیغات ،نه برند شرکتهای سازنده و نه جاذبههای خرید ساختمانها ،دلیل موجهی
بابت تضمین کیفیت و جلوگیری از کم فروشی در ساختوسازها نیست« اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

هشدار بهخریدارانمسکن

روزنامه صبح ایران

www.Eghtesadsaramad.ir
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ایرج گلشنی

روزانهماقتصادسرآمد
سرلشکر باقری در بازدید از پایگاه سری
پهپادی ارتش

عکس  :مونا صیفی زاده

دانش مدیریت ،به مقولــه کنترل و نظارت،
بســیار اهمیت می دهد؛ به نحوی که کنترل
و نظارت یکی از ارکان اصلی سازمان است
و نبود آن ،بــه منزله نبود مدیریت اســت.
مدیریت ،تشکیل شده از پازل هایی که باید
به درستی کنار هم چیده شوند .اگر این پازل
ها به درستی کنار هم چیده نشوند ،سازمان به جای سازواره(سیستم) که
باید هدف مشخصی را دنبال کند و به نتایج پیش بینی شده برسد ،تبدیل به
جایگاهی برای هرج و مرج شده و برون داد آن ،سازمان های غیررسمی
مخرب و دزدانی است که جز رانت و رشوه نمی شناسند.به نظر می رسد
که اکنون در سامانه های کشور ،پازل کنترل و نظارت گم شده و یا در جایی
گذاشته شده که نه تنها شکل نهایی مورد نظر از سازوکارها را ترسیم نمی
کند ،بلکه از آن ،شکلی نامتوازن و بدفرم می سازد که موجب تباهی است
تا خدمت .انبوهی از مصایب و مشکالت ،تند و تند دل و روح مردم ما را
می آزارد .پالسکو تمام نشــده ،متروپل می آید و این تمام نشده مصیبت
دیگری آوار می شود؛ زیرا نظارت جدی گرفته نمی شود .کنترلی در کار
نیست و عناصر که به سازمان مدیریتی چسبیده اند ،رها و یله هستند وهر
کاری که دلشان می خواهد می کنند و نه هراســی دارند و نه وجدان.در
فرآیند مدیریت کیفیت ،نقش پایش(کنترل) و نظارت را بســیار برجسته
می بینیــم .از حلقه معروف دمینگ گرفته تا مــدل های مدیریت کیفیت
مانند ای اف کیو ام اروپا و ...همه و همه به نقش اساسی نظارت و بررسی
دقیق(چک) تاکید می کنند و آن را با نهایت حساسیت و دقت به اجرا در
می آورند تا فاجعه را به کنترل درآورند و مانع از بروز آن شوند .البته در
دنیا ،وقوع حوادث تلخ همواره شنیده می شود؛ اما اکثریت این وقایع تلخ
در کشورهایی است که نظارت را جدی نمی گیرند.
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شعار اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف آن سال هاست که سرلوحه اقتصاد کشــور قرار دارد .حال این که چه مقدار از اهداف این شعار تا به
امروز محقق شده است خود جای بحث دارد اما آن چه مهم است این است که محوری بودن اهداف اقتصاد مقاومتی باید همچنان در رأس
برنامه های دولت ها قرار داشته باشد .از این رو با توجه شرایط اقتصادی امروز کشور ،دولت نیز می بایست بحث سیاست های...
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ادارهکلراهوشهرسازیاستانآرذبایجانرغبی

2

انرژی هستهای یا تجدیدپذیر ،مقایسهای با پیشفرضهای اشتباه « ،اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

جایگاه مشارکت اقتصادی زنان «اقتصاد سرآمد» بررسی می کند

اولویتهای دولت در راستایاقتصاد مقاومتی

پهپاد های ایران هر روز
جایگاهباالتریپیدامیکنند

ارزان شدنانرژی پاک ،توهم یا فریب؟

در قضیه درگیری روسیه و اوکراین کشورهای اروپایی قصد داشتند با تحریم گاز روسیه به این کشور فشار سیاسی وارد کنند .اما آلمان به
عنوان یک کشور اروپایی ،که از قضا در ایران به عنوان نماد گذار به انرژیهای نو مطرح میشود ،نه تنها قدرت تحریم گاز روسیه را نداشت
بلکه صراحتا مجبور شد با سایر کشورهای اروپایی در این زمینه مخالفت کند .عجیب آنکه سیاستمداران آلمانی حتی به خاطر...
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان
با ارزیابی کیفی (فشرده) یکمرحلهای

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی
تاریخ انتشار
مناقصه در سامانه

ردیف

شرح مناقصه

1

تقاطع غیرهمسطح قم قلعه ـ دریاس در محور ارومیه ـ مهاباد

2

بهسازی و تعریض محور میاندوآب ـ شاهیندژ ـ تکاب حدفاصل کیلومتر  14+347الی 19+900

1401/03/08

ن
وبت
اول
شناسه آگهی1325811:

مهلت دریافت اسناد
مناقصه از سایت

مهلت ارسال
پیشنهادات

تا ساعت  19تاریخ
1401/03/16

تا ساعت
 19تاریخ
1401/03/26

بهسازی و تعریض محور شاهیندژ ـ تکاب حدفاصل کیلومتر  30+000الی 45+484
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از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiarn.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محققسازند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها آدرس :ارومیه ،بلوار شهید بهشتی ،نرسیده به چهارراه شورا ،اداره کل راه و شهرسازی
تلفن33479821 – 25 :
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه :مرکز تماس  021 – 41934دفترثبتنام 88969737 :و 85193768
تاریخانتشارنویتدوم1401/03/08 :
تاریخانتشارنویتاول1401/03/07 :

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

رشکت انتقالگازاریان
منطقهجنپعملیاتانتقالگاز

فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومی

تعمیرات اساسی 48000ساعته به همراه تامین و بازسازی قطعات توربین گازی
 Nuovo Pignoneتاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد 3
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
فوق به شماره مناقصه س 05-1401-را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند .تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ
 1401/03/08می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 -1مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روزدوشنبه1401/03/16
 -2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روزدوشنبه1401/03/30
 -3اطالعات دستگاه مناقصه گزار :
آدرس :شیراز  ،بزرگراه امام خمینی  ،حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان  ،منطقه پنج عملیات
انتقال گاز  ،کدپستی  71798-96315و شماره تماس 071- 38403800-9

ن
وبت
اول
شناسه آگهی1323874:

 -4شماره فراخوان درسامانه ستاد2001093261000005 :
 -5تاریخ درج آگهی:
 -6گواهی صالحیت مورد نیاز:
گواهی صالحیت معتبر پایه  5در رشته «نفت و گاز» از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه معتبر رتبه
 2تعمیرات اساسی ماشینهای دوار در زمینه تعمیرات توربین گازی نیوپینیون مدل  Ms 5002از معاونت
مهندسی ،پژوهشی و فناوری وزارت نفت
گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
 -7در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره تلفن 07138132319
و  07138132310و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن  07138132501تــماس حاصل نمایند.
 -8خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع است .قیمتها متناسب با کاالی
ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
 -9اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه
مرکزتماس 021-1456 :
دفترثبت نام85193768 – 88969737 :
تاریخ آگهی نوبت اول  :روز یکشنبه 1401/03/08
تاریخ آگهی نوبت دوم  :روز دوشنبه 1401/03/09

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

روزنامه اقتصادسرآمد انعکاس دهنده انتقادات ،پیشنهادات
و اظهارات مردمی است.با ما تماس بگیرید یا نقطه نظرتان
را پیامک کنید تا با شما تماس بگیریم.
09198543996

