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نخبگان ،سرمایههای ارزشمند
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روزانهماقتصادرسآدم

آوات آرمان طاهرپور
کشورهای جهان مدرن برای اینکه در بلندمدت از نظر اقتصادی پایدار و
در مسیر توسعه دائمی باشند ،باید بتوانند استعدادها را پرورش دهند و
شرایطی را برای فعالیت کارآمد آنها در داخل کشور ایجاد کنند .در پایان
قرن بیستم و در قرن بیست و یکم ،رویکرد انسان محوری برای ارزیابی
توســعه اقتصادی کشــورها در اقتصاد جهانی ،با تکیه برعلم و نظریه
پردازی های جدید ،روند و شــکل نوینی به خود گرفت.این رویکرد
مبتنی بر اهمیت مردم به عنوان موتور محرکه اصلی توســعه اقتصادی
کشور است.بســیاری از محققان بر این باورند که یکی از دالیل اصلی
تمایز اقتصادی کشــورها در جهان امروز ،توزیع نابرابر مردم در فضای
جغرافیایی جهان و نحوه اســتفاده آنها از نخبگان و استعداد های برتر
است .در واقع سرمایه اصلی کشــورها مردم ،توانایی ها ،استعداد های
آنها و مهم تر از همه جمعیت نخبگانی فعال و کارآمد آن کشور است.در
حقیقت مردم ،معدن استعدادهای برتر و استعدادهای برتر منبع خبرگان
و نخبگان هستند .زیرا این مردم هستند که قوای نظامی ،کارکنان بخش
سالمت ،کارگران واحدهای صنعتی و ســایر بخش های یک کشور را
تشــکیل می دهند .در این میان هرچه میزان جمعیت نخبگانی فعال و
کارآمد بیشتر باشند یک کشور مسیر توسعه و پیشرفت را بهتر و سریع
تر طی می کند ،و صد البته برای تحلیل و کالبد گشایی این مفهوم دالیل
متنوع و قابل تاملی وجود دارد.برای مثال ،در اپیدمی کرونا این نخبگان
پزشکی بودند که عبور از این ورطه دشــوار را با فداکاری کادر درمان،
تالشهای حوزه دارویی ،صف و ســتاد پزشکی و ساخت واکسن های
ضدکرونا تســهیل کردند .در حقیقت نخبگان سکان دار حرکت واحد
های تولیدی و خدماتی و دفاعی می باشند ،که در حیطه تخصصی خود
مشغول به کار هستند.بنابر این می توان گفت استعداد انسانی اکنون به
طور فزاینده ای توسعه اقتصادی یک کشور را تعیین می کند...
صفحه 2

چرابخشصنعتبهموفقیتنرسید؟

« اقتصادسرآمد» به بهانه هفته دفاع مقدس گزارش می دهد

روزنامه صبح ایران
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کرده است .با اتفاقاتی که افتاده و زمان کم باقی مانده تا بازی های جام جهانی قطر و در شش ماه گذشته دولت
تالش کرده تفاهمنامههایی را با قطری ها منعقد کند تا بخش کوچکی از تماشاگران و گردشگران جام جهانی
را به جزایر کیش ،قشم و هرمزگان بکشاند تا از این طریق ایران هم بتواند از این فرصت...
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رئیسجمهور از تعدادی
از مجروحان اغتشاشات
اخیر عیادت کرد
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آیتاهلل نوری همدانی:

هرگونه اهانت
به مقدسات
و تعرض
به حقوق مردم
محکوم است
2

احضار سفیران انگلیس و نروژ به وزارت خارجه

تالشها برای نقض حاکمیت ایران
بیپاسخ نخواهد ماند

آگهی تجدید مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)
نوب

ت
دوم

 -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

امیرعبداللهیان:

2

توافق درصورت واقعبینیآمریکا
دردسترس است
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حجت االسالم علی اکبری در اجتماع بزرگ «امت رسول اهلل (ص)» :

ملت ایران از خواص بی بصیرت و بی مروت دلگیر است
رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه
کشور گفت :ملت ایران از خواص بی بصیرت
و بی مروت دلگیر است ،این ها باید در روزهای
سخت در کنار ملت و در برابر دشــمن باشند ،باید به خود
بیایند و توبه و جبــران کنند البته برخی خســارت ها قابل
جبران نیست.
حجت االسالم محمدجواد حاج علیاکبری رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه کشــور در اجتماع بزرگ «امت
رسول اهلل (ص)» که امروز در تهران در واکنش به اغتشاشات
اخیر برگزار شدف گفت :رسول خدا فرمودندکه اگر علم و
ایمان و دین در کهکشان ها باشد مردانی بزرگ و بلند همت از
سرزمین فارس آرا به دست خواهند آورد .پرچم اسالم ناب و
اهل بیت در سرزمین ایران با انقالب اسالمی بر افراشته شد.
وی ادامه داد ۴۳ :سال از انقالب ملت بزرگ ایران می گذرد،
بار دیگر نسل ســلمان و ایرانیان مومن و وفادار در حمایت
از این نهضت بزرگ حضور یافتند ،امــروز میدان انقالب،
میدان جدیدی برای رویارویی سرنوشــت ســاز این ملت
در برابر جریان استکبار جهانی با سرکردگی آمریکا و رژیم
صهیونیستی است.
رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور اظهار
داشت :میدان انقالب امروز میدان رویارویی با دشمنان پلید
انقالب است.راز دشمنی های زنجیره ای دشمنان این است

که اســتکبار جهانی از این انقالب پی درپی سیلی خورده
است .هیچ گاه ملت ایران از سیلی زدن به دشنان غافل نبودند،
تمدن دشنان رو به نابودی است و نشانه های زوال آن ها را در
برگرفته است .نفوذی در منطقه ما ندارند ،دنبال ایرانی تجزیه
شــده ،نا امن و به هم ریخته بودند اما به کوری چشم شان و
با حمایت ملت ایران به اهداف شان نرسیدند و ایران امروز
متحد ،امن ،متدین ،مستقل ،متدین ،دلبسته به آرمان ها ،مقتدر
و بهره مند از قدرت بازدارندگی است و خار چشم دشمنان
می باشد .حجت االسالم محمدجواد حاج علیاکبری اظهار
داشت :این ها نتوانستند در برابر ملت مقاومت کنند و به دنبال
فتنه انگیزی نیابتی رفتند که برایشان کم هزینه تر است دشمنان
ما با گفتمان مقاومت و با پرچمداری شهید سلیمانی زمینگیر
شدند لذا مستأصل به دنبال فتنه انگیزی هستند.وقتی که دیدند
شعارهای انقالب در سازمان ملل زنده است و به دست رئیس
جمهور تصویر سردار سلیمانی در سازمان ملل باال رفت ،بار
دیگر نا امید شدند و دست به فتنه ای جدید زدند.
وی با تاکید بر اینکه آشــوب های اخیر برنامه ریزی شــده
بود،گفت :منافقان ،جریان ســلطنت طلب و گروهک های
پست را به میدان آوردند اراذل و اوباش را آموزش دادند و آن
ها را به شیوه های داعشی آموزش دادند ،فضای مجازی را هم
در اختیار داشتند.فوت بانوی جوان این فرصت را در اختیار
آنان قرار داد ،فورا با همه ساز و برگ وارد میدان شدند.این بار

با خشونتی وصف ناپذیر به جان ملت افتادند.
حجت االسالم محمدجواد حاج علیاکبری تاکید کرد :این
رفتارهای داعشی تناسبی با فرهنگ ملت ایران ندارد.اموال
عمومی و خصوصی را آتش زند و برای کشته سازی طراحی
کردند  ،شهدای امنیت به صورت عادی به شهادت نرسیدند
همه کینه خود را بر سر مدافعان امنیت خالی کردند.به حجاب
و چادر زنان ،پرچم ایران  ،ســاحت قرآن اهانت کردند.با
هدف نابودی به امنیت ملی و وحدت ملی ما به میدان آمدند.
وی ادامه داد :پیاده نظام این آشــوب ها را بــه تیغ انتقام می
سپاریم و امیدواریم با دست قدرت نظامی و انتظامی و با تدبیر
دستگاه قضایی به اشد مجازات برسند.ما حساب جوانان و
نوجوانان که از روی احساسات در این روزها غفلت کردند
و در تور دشــمنان افتادند از دشــمنان جدا می دانیم این ها
فرزندان ما هســتند ،امیدواریم خانواده هایشان و مجموعه
های فرهنگی به داد آن ها برسند.
حجت االســام محمدجواد حاج علیاکبری تصریح کرد:
ملت ایران از خواص بی بصیرت و بی مروت دلگیر است،
این ها باید در روزهای سخت در کنار ملت و در برابر دشمن
باشــند ،باید به خود بیایند و توبه و جبران کنند البته برخی
خسارت ها قابل جبران نیست.از فراجا و نیروی انتظامی که
مظلومان ایستاد و به شهادت رسید تقدیر و تشکر می کنیم و
از آن ها حمایت میکنیم.

آگهیتجدیدمناقصهعمومیشماره
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نوب
ت دوم

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

