رئیسی در نیویورک :توپ در زمین آمریکاییهاست ،باید تصمیم بگیرند
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اجازهنمیدهیمحقیازمهساامینیوهیچشهروندیتضییعشود
رئیســی رئیس جمهور درباره مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران اظهار
داشت :سیاست جمهوری اسالمی ایران سیاست نه شرقی و نه غربی است؛
یعنی ما تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی سیاسیمان و فرآیند امورمان را تنظیم

نمیکنیم؛ اصل اساسی در سیاست خارجی ما زیر سلطه هیچ قدرتی رفتن است
و نه بر دیگران سلطه پیدا کردن است .سید ابراهیم رییسی در نشست خبری با
خبرنگاران رسانه های بین المللی در نیویورک با بیان اینکه سیاست خارجی

روزانهماقتصادرسآدم

روزنامه صبح ایران

eghtesadsaramad

@Eghtesadsaramad

ما تعامل با همه کشورها اعم از کشورهای شرقی و غربی است؛ افزود :برخی
ممکن است این برداشت را داشته باشند که ارتباط ما با کشورهای شرقی مانند
کشور چین یا روسیه بیشتر است؛ این تعامل به این دلیل است...
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سرمقاله

مالکیت؛ مقوله ای متفاوت از مدیریت!

امیرعباس زینت بخش

در سال  1932آدولف برله وگاردینر مینز ،کتابی را با عنوان شرکت مدرن
و مالکیت خصوصی منتشــر کردند که تاثیر عظیمی روی چشم انداز
مالکیت شرکت ها داشت .بحث اصلی کتاب این بود که در شرکت های
مدرن بر خالف جریان رایج و سنتی که مالک؛ مدیر شرکت هم است،
باید میان مالکیت و مدیریت جدایی باشد .به عبارت دیگر؛ هر کس که
خود موسس و مالک یک شرکت است لزوما نمی تواند به عنوان مدیر
ارشد اجرایی به ایفای نقش بپردازد؛ با این منطق که مدیریت در دنیای
پیچیده امروزی یک مهارت اســت و هر کس که مالک بیزینسی است
لزوما مدیر خوبی هم برای رشد و توســعه آن نیست .یکی از مصائب
شرکت داری در بخش خصوصی این است که مالکین ،مدیریت و کنترل
شرکت را در قبضه خود و یا فرزندانشان دارند و حیات شرکت؛ منوط
به حیات آنهاست و با رفتنشان؛ شرکت ها هم از بین می روند.طبق این
نظریه؛ سهامداران و مالکان در مدیریت اجرایی شرکت دارای نقشی غیر
فعال بوده و باید تابع تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران ارشد اجرایی
در ســطح  Cیعنی  CFO، COO, CTOو...تحت مدیریت CEO
باشند.اما با همه جذابیت و نو آورانه بودن این نظریه و راهکار حاکمیت
شرکتی ،رسوایی های مالی در شرکت های معروف و معتبر بین المللی
نظیر …,Enron,Maxwell,pollypeck.Bcci,satyamناشی
از تعارض منافع میان مدیران و سهامداران و مشکل نمایندگی ،موجب
تردید در کاری بودن این مدل شد .مدیران ارشد اجرایی این شرکت ها
و امثالهم تصمیماتی را گرفتند که ضامن ســود حداکثری برای خود در
قالب پاداشها و مزایای ویژه به قیمت زیان سهامداران بود تا حدی که تا
چند روز قبل از فروپاشی و سقوط شرکت ،همه چیز عالی و حساب ها
مثبت و صعودی بودند! به عنوان مثال؛ بانکهای سرمایه گذاری خارجی
و داخلی آمریکا در سال  2008و قبل از شروع بحران مالی بیش از 500
میلیارد دالر پاداش به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده بودند!
ادامه در صفحه 2

توسعهای
کهتوسعه
نداشت

«سید محمد رضا امامزاده واقفی» ،اولین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی
پیش ازآنکه به این سمت منصوب شود ،با کارنامه پرباری در بخش
خصوصی و دولتی به این منطقه وارد شد.رییس تاسیسات دانشگاه
ملی از طرف شرکت جنرال تکنیک ،رییس بخش صنعت و ...

ضرورت تقویت بنادر شمال کشور؛ موانع پیشرفت
بندرآستارا کجاست« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
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هشدار وزیر اطالعات به فتنهگران

بندرآستاراآمادهنیست!
دروازه اوراسیا دراغما

دشمنانمانند
همیشهعِ رض
خودمیبرند
و زحمت ما
میدارند
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برای ثبت مفاسد اقتصادی از سوی مردم

طرح سوت زنی تا یک ماهآینده
به قانون تبدیل میشود

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه آذربایجان:

ایرانباهرگونهتغییرژئوپلتیکومرزهایمنطقهمخالفاست

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برخی
گزارشــات در مورد جابجاییها در منطقه
قفقاز ،موضع صریح ایــران را در مخالفت
صریح و قطعی با هر گونه تغییــر ژئوپلتیک و مرزهای
منطقه مورد تاکید قرار داد.
به گزارش اقتصادسرآمد،حســین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان و جیحون بایرامف وزیر خارجه
جمهوری آذربایجــان در نیویورک ،دیــدار و در مورد
آخرین تحوالت مناسبات دوجانبه و منطقه قفقاز تبادل
نظر کردند.وزیر امور خارجه کشورمان در این مالقات،
ضمن مرور آخرین روند تحــوالت در روابط دوجانبه
در عرصههای مختلف ،رفت و آمد ها و انجام توافقات
دو کشور را در یکســال اخیر مثبت و در مسیر پیشرفت
ارزیابی کردند.امیرعبداللهیان ،با اشاره به برخی گزارشات
و شــواهد در مورد جابجاییها در منطقه قفقاز ،موضع
صریح جمهوری اســامی ایران را در مخالفت صریح
و قطعی با هــر گونه تغییر ژئوپلتیــک و مرزهای منطقه
مورد تاکید قرار داد.وزیر امور خارجه کشورمان افزود:
جمهوری اســامی ایران در رایزنی با مقامات دو کشور
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان آماده کمک
به طرفین مناقشه برای حل مسالمت آمیز اختالفات میان
آنها است.وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این

در گفت و گو با اولین مدیر عامل منطقه آزاد
انزلی مطرح شد

مالقات ،با تاکید بر موضوعات مطروحه در مناســبات
دوجانبه ،بر اهمیت رایزنیها و همکاریهای دو کشور
تاکید کرد.وی ضمن رد ادعاهای مربوط به تغییرات در
ژپوپلتیک منطقه ،عالقمندی کشورش برای حل سریعتر
مناقشــات ارضی و مرزی با ارمنســتان در چارچوب
همکاری درون منطقهای را مورد تاکید قرار داد.

خدشه به مرزها و تمامیت ارضی کشورها
غیرقابل پذیرش است

پیشتر نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اســامی درباره مواضع مطرح شده در جلسات
اخیر این کمیسیون درباره تحوالت و تحرکات اخیر در
منطقه قفقاز جنوبی ،در بیانیهای اعالم کرد :کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به
عنوان کمیسیون تخصصی پیگیری کننده مباحث مرتبط
با امنیت و سیاســت خارجی در هفته جاری ،جلسات
متعددی را با حضــور نهادها و دســتگاههای ذیربط و
کارشناســان خبره درباره تحوالت منطقه قفقاز جنوبی
برگزار کرد که امید اســت نتایج آن بتواند به پیشبرد هر
چه دقیقتر اهداف اصولی کشــور ،ثبات و امنیت منطقه
ای کمک کند.کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس یادآور شد :متأســفانه در ماههای گذشته برخی
تحرکات موجب شده اســت تا زمینههای برهم خوردن
معــادالت و ترتیبات امنیتــی و سیاســی در این منطقه
حســاس پدید آید .صیانت از مرزهای شناختهشده بین
المللی و تمامیت ارضی کشورها یک ضرورت اجتناب
ناپذیر است که هرگونه خدشه در آن غیرقابل پذیرش و
مغایر با اصول حقوق بینالمللی است.کمیسیون امنیت
ملی مجلس یازدهم تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران،
کشــورهای منطقه را به رعایت ُحســن همجواری فرا
میخواند و بدیهی اســت که در برابر فتنهگریهایی که
توسط صهیونیســم بینالملل و ناتو در منطقه در قالب
طرحهای توطئهآمیز ژئوپولیتیکی دنبال میشود واکنش
مناسب ،قاطع و به موقع خواهد داشت و رویاهای موهوم
تاریخی و بلنــد پروازیهایی که صلــح و امنیت پایدار
را نقض میکند ،به دور از واقعیــت تاریخی و الزامات
ژئوپولیتیکی این منطقه میداند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی براساس رســالت و وظیفه ذاتی خود ،تحوالت
این منطقــه را همچنان با حساســیت و دقت مضاعف
همچنان در دستور کار خود خواهد داشت و متناسب با
منافع ملی ،اقدامات الزم را معمول و از حقوق ح ّقه ملت
ایران صیانت خواهد کرد.

آگهیتجدیدمناقصهعمومیشماره
2001003001000011
سازمان ملی استاندارد ایران با شناسه ملی  14002771380در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امور حمل و نقل اداری کارکنان خود در
استانهای تهران و البرز به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.Setadiran.irانجام خواهد شد و 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 .به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه 1401/7/2و روز دوشنبه 1401/7/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :روز پنج شنبه تاریخ 1401/7/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :روز سه شنبه تاریخ1401/7/19
زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه تاریخ  1401/7/20ساعت 12
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف :کرج -شهر صنعتی  -میدان استاندارد -سازمان ملی استاندارد ایران -واحد امور قراردادها 026-32861058
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام85193768-88969737 :
میم الف  2453 :شناسه آگهی 1383141 :

سازمان ملی استاندارد ایران

دالیل معطلی کشتیها در بنادر روسیه چیست
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رشد ترانزیتکاال ازبنادرشمالی
۱۷۷درصدیا  4درصد؟
آگهی تجدید مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)
ن
وبت
اول

 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 -2آدرس مناقصه گزار :اردبیل – شهرک اداری بعثت ( کارشناسان )،
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – تلفن های 045 – 33741601 -9
 -3موضوع مناقصه  :واگذاری عملیات قرائت کنتور ووصول مطالبات ،
تست وبازرسی  ،اصالح انشعابات مصارف عادی امور برق خلخال وواحدهای
تابعه خلخال طبق شرایط و شرح خدمات مربوطه به پبمانکاران واجد شرایط
(دارای صالحیت ،تاییدیه از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بمدت 2
سال ،حداقل  2سال سابقه کار با شرکگتهای معتبر  ،دارای صالحیت ایمنی
از سازمانهای ذیربط ،توانمندی مالی (پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه (دو
سال متوالی) و یا  70برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب دو
سال گذشته حداقل معادل  20,000,000,000ریال)
 -4سپرده شرکت در مناقصه:
سپرده شرکت در مناقصه  1،405،000،000ریال میباشد
 -5محل خرید اسناد مناقصه :
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد
ایران) به آدرس  ww.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -6واجدین شرایط میتوانند از روز شنبه مورخه  1401/7/2لغایت روز یک
شنبه مورخه  1401/7/10نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه
فوق الذکر اقدام نمایند.
 -7مدارک الزم جهت دریافت اسناد:
فیش واریزی بمبلغ  500000ریال به حساب سیبای شماره
 0103815822001دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه
کارشناسان اردبیل
 -8تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد پیشنهادات خود را حداکثر تا
ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه  1401/7/20اسناد مربوطه را به هر
دو روش زیر :
الف) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ب) و همچنین پاکتهای الف را بعد از بارگذاری در سامانه بصورت دربسته و

الک و مهر شده بصورت فیزیکی تا یک ساعت قبل از شروع جلسه مناقصه
طبق توضیحات شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت (اردبیل – شهرک
اداری بعثت  -کارشناسان) شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به
کدپستی  5613643355ارسال نمایند .
پاکتهای الفی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان ملزم به ارسال اسناد بصورت الکترونیکی می باشند.
 -9محل برگزاری جلسه مناقصه  :اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت
میباشد .
 -10زمان برگزاری جلسه مناقصه راس ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مورخه
 1401/7/20می باشد
 -11حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه مناقصه آزاد میباشد .
 -12مناقصه در یک مر حله برگزار میگردد.
 -13دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
میباشد .
 -14به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشرو ط ،مخدوش ( الک گرفته یا قلم خورد
) ،و پیشنهاداتی که بعد از انقضاءمدت مقرر در فراخوان واصل میشود ،مطلقاً
ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -15پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمینهای معتبر
تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه
یا رسید واریز وجه را به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ،
سپرده های مخدوش یا مشروط  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک
شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -16بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد و حروف توأمان)
تعیین و ارائه گردد.
 -17سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 -18جهت بازبینی آگهی به آدرس  :سایت شرکت توانیر
 www.tavanir.org.irو شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور
 htpp/iets.mporg.irمراجعه فرمائید.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/07/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/07/04 :

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

سایت روزنامه اقتصاد سرآمد

Eghtesadsaramad.ir

09198543996 - 021-88769227
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