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چرتکه 3

 روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل
 طی نشده بود

 آو  ار آبادان، 
نتيجه زد و بندهاست

همين صفحه

 هشدار قطب های اقتصادی نسبت به ظهور
 رکود بی سابقه در سراسر جهان؛ 

 اعالم وضعيت قرمز 
در داووس
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سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری:

موضوع مبادله جاللی با نوری 
مطرح نیست

سياست 2

سياست 2

 چشم انداز تیره معاون اقتصادی رئیس جمهور
 برای زندگی مردم؛

  »سختی« معیشت، 
منطقی است!

شاید اگر حادثه متروپل آبادان رخ نداده 
بود، سفر خوزستان محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور به انــدازه کافی 
حاشیه ساز می شد. محسن رضایی در ابتدای 
ماه سوم ســال گفته که »امســال و 10 ماه 
پیش روی مردم سخت خواهد بود.« در میان 
مردم به ســختی بتوان فردی را پیدا کرد که 
نسبت به وضعیت معیشــتی خود در ادامه 
سال امیدوار باشــد ولی بیان این موضوع از 
سوی یک مقام رســمی، ناراحتی مضاعف 
مــی آورد. معاون اقتصــادی رئیس جمهور 

با بیان اینکه در چند ســال اخیــر تورم ۴0 
درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط 
سختی خواهیم داشت ادامه داد: باید با مردم 
صحبت شود که دولت برنامه دارد و به دنبال 
این است که با تحول در اقتصاد کشور معیشت 
مردم را درســت کند.البته محسن رضایی 
که در گردهمایی ائمه جمعه اســتان سخن 
می گفت، اظهار داشت: دولت به دنبال تحول 
است و خوشــبختانه رئیس جمهور چندین 
اندیشــکده را بســیج کرده تا برای تدوین و 
سند تحول کشور همفکری و همکاری کنند.

واردات آیفون پس از ممنوعیت موقت و کسب سودهای هنگفت، آزاد شد!

رها شدن فنر رانت و مافیا در کشور
چرتکه 3

بدهکار پرمدعا؛ مانع اصلی افزایش 
مستمری بازنشستگان است

 قانون گریزی دولت 
 و بی محتوا شدن 
نهادهای سه جانبه

بازنشستگان گیالنی خطاب به رئیسی:

 بی مهری دولت
 به مستمری بگیران کارگری را 

پایان دهید
دسترنج 6

 قیمت ماهی به کیلویی
 ۱۰۰ هزار تومان رسید

چرتکه 3

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

 ترور شهید صیاد خدایی
 بی پاسخ نخواهد ماند

دسترنج 6

سياست 2

دادگاه تجدیدنظر حکم 
انحالل جمعیت امام علی)ع( 

را تایید کرد
دسترنج 6

 این روزها به هر طرف که نــگاه می کنیم، یا 
بحران به چشــم می خورد یا تخاصــم و یا اینکه 
مجادالت سیاســی در مقیاس بین المللی شده 
آن را می یابیم. این روند باعث شــده تا بسیاری از 
تحلیلگران حوزه اقتصاد بین الملل و طیف های 
مختلفی از کارشناسان میان رشته ای که در عرصه 
جامعه شناسی، جرم شناسی، بسترسنجی وقوع 
بحران های برخاسته از منازعات سیاسی - نظامی 
فعال هستند و حتی سیاستمداران، بار دیگر دست 
به قلم شوند و ده ها صفحه تحلیل به رشته تحریر 
درآوردند و هشدار بدهند. هشدار آنها صرفاً شاید 
یک یا چند صفحه از معروف ترین و مطرح ترین 
رســانه های مکتوب و دیجیتال دنیــا را به خود 
اختصاص دهد اما از 2۴ فوریه سال جاری میالدی 
تا بــه امروز که روس ها سراســیمه بــه اوکراین 
حمله ور شدند، این تحلیل ها دیگر حکم »هشدار« 
را ندارد؛ بلکه به مرحله »عینیت« رسیده اند و قرار 
اســت اوضاع بر خالف آنچه که فکــر می کردند 
پیش بــرود. به عنوان مثال کنت راپــوزا، یکی از 
برجســته ترین تحلیلگران ارشد مجله »فوربز« 
22 ماه می در گزارش خود اعالم کرد که بزرگان 
)استعاره از آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا( دوباره 
مسئول هستند؛ چراکه آنها به ما جنگی بی پایان 
دیگر هدیه داده اند که به دنبالش یک بحران کاال 
و یک بحران زنجیره تامین را بر همگان تحمیل 
می کند و حال سوال این است که تکلیفمان با رکود 
جهانی چیست؟ او معتقد است که تورم حاصل از 
چاپ بی رویه پول و آزمون و خطاهای اقتصادی در 
طول قرنطینه بی سابقه اقتصاد ایاالت متحده به 
سبک چین طی سال های 2020-2021، اکنون 
استانداردهای زندگی را کاهش داده است و حاال 
بحران اوکراین به مانند یک آوار بر تمام خرابه های 
به جا مانده از دوران پســاکرونا فرود آمده است. 
راپوزا در گزارش خود به آمارهایی از اقتصادهای 
بزرگ دنیا مانند ایاالت متحده و بریتانیا و ســایر 
کشــورهای اروپایی اشــاره می کند. او در جایی 

می گوید نرخ تورم بریتانیا در 18 می 9 درصد بود 
اما بدون شک این مساله گذرا نیست؛ چراکه اگر 
اروپا در جنگ اقتصادی خود با روسیه بر کاالها و 
تامین آن فشار وارد کند بدون شک اوضاع بدتر هم 
خواهد شد. او معتقد است بازارهایی که کشورهای 
عضو گروه هفــت در آن حضور دارند، بیشــتر از 
بازارهای ایــاالت متحده و چیــن در هم تنیده 
هستند و این به معنای یک خطر گسترده است. 
بر اســاس آمارهایی که او ارائه می کند شاخص 
اس.اند.پی ۵00 )فهرست ۵00 سهام برتر در بازار 
بورس سهام نیویورک و نزدک( شش هفته است 
که در یک روند شکست خورده قرار گرفته و اگر 
8 هفته متوالی این روند ادامه داشــته باشد، یک 
رکورد جدید نزولی به ثبت خواهد رســید. این 
تحلیلگر ارشد یک مولفه دیگر هم مورد اشاره قرار 
داده است. او می گوید که دائماً صحبت از برداشتن 
تعرفه ها از چین برای مبارزه با تورم مطرح است، 

اما بر اساس نظرسنجی های اخیر بعید است که 
کاهش تعرفه ها تاثیر معنی داری بر تورم ایاالت 
متحده داشته باشــد و این به معنای تعمیق یک 
بحران جدید است که ابعاد آن را نمی توان به این 
راحتی تحلیل کرد؛ چراکه آثار شگرفی بر اقتصاد 

بین المللی دارد. 
هشدار از ناحیه داووس! 

اگر بخواهیــم از تحلیل مذکور و آمــار و ارقام  
مطروحه و مولفه هایی که ارائه شد چشم  بپوشیم 
و حتی آنها را مردود اعالم کنیم، دیگر نمی توانیم از 
اظهاراتی که ارشدترین مقامات سیاسی - اقتصادی 
دنیا در اجالس داووس مطرح کردند، به ســادگی 
عبور کنیم. واقعیت غیرقابل کتمان این است که 
تمام ثروتمندان و کشورهایی که در حوزه اقتصاد 
و صنعت بین الملل حرف هایی برای گفتن دارند، 

متفقاً بر این اصل مانــور می دهند که یک طوفان 
عجیب در راه اســت. به عنوان مثــال اورزوال فون 
درالین، رئیس کمیسیون اروپا در نشست اقتصادی 
داووس سوئیس گفت که شرایط جنگ اوکراین و 
وضعیت امروز جهان یادآور دوران تاریک گذشته در 
قحطی دهه 19۳0 میالدی است. او در مورد بحران 
مواد غذایی که آن را پیامد جنگ اوکراین می داند، 
ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی 
در این زمینه شــد. او در بخشی از سخنانش اعالم 
کرد که »هم اکنون حدود 20 میلیون تن گندم در 
اوکراین انباشت شده که تا پیش از این بطور معمول 
ماهانه حدود پنج میلیون تن صــادرات گندم از 
سوی اوکراین وجود داشت که اکنون به 200هزار 
تن تا حدود یک میلیون تن تنزل یافته است و همین 
موضوع به خوبی نشان می دهد که یک بحران را در 
پیش روی خود داریم«. از سوی دیگر رابرت هابک، 
معاون صدراعظم آلمان در اجالس داووس اعالم 
کرد که ما حداقل چهار بحران اعم از تورم باال، بحران 
انرژی، فقر غذایی و بحران آب و هوایی را در پیش 
داریم و اگر فقط روی یکــی از این بحران ها تمرکز 
کنیم، نمی توانیم مابقی مشــکالت را حل کنیم. 
معاون صدراعظم آلمان در مــورد رکود جهانی و 
قحطی هشدار جدی اما کریســتالینا جورجیوا، 
مدیر عامل صندوق بین المللی پول هم دقیقاً همین 
مسائل را گوشزد کرد. او در اجالس داووس گفت که 
جنگ، شرایط سخت تر مالی و شوک های قیمتی به 
 ویژه برای موادغذایی، به وضوح چشم انداز را تیره  و 
تار کرده است. او اعالم کرد صندوق بین المللی پول 
)آی. ام. اف( ماه گذشته چشم انداز رشد جهانی خود 
را برای دومین بار در سال جاری میالدی کاهش داد و 
جنگ اوکراین و تورم را به عنوان »خطر واضح« برای 
بسیاری از کشورها دانست. به موازات این اظهارات، 
کریســتین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم 
هشدار داده که رشد و تورم در مسیرهای متضادی 
قرار دارنــد؛ چراکه فشــارهای فزاینده قیمت ها، 
فعالیت های اقتصادی را محدود می کند و قدرت 
خرید خانوارها را از بین می برد. بدین ترتیب باید 
گفت که در داووس »وضعیت قرمز« برای جهانیان 
اعالم شــده و حال باید دید که غــوِل رکود و تورم 

چگونه بر جهان سایه می اندازد.

بین الملل

هشدار قطب های اقتصادی نسبت به ظهور رکود بی سابقه در سراسر جهان؛ 

اعالم وضعیت قرمز در داووس
 آگهي فراخوان دوم مناقصه عمومي 

دومرحله اي  تجهیزات اداری 
کالسی و گرمایشی

1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان        شماره تلفن  9-38210636-083    شماره نمابر 

083-38243537 :
  2-موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اداری و کالسی و گرمايشی 

تعداد 22 ردیف مناقصه تجهیزات در قالب دو دسته ) تجهیزات تجهیزات اداری / کالسی و تجهیزات گرمایشی(
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به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر مي باشد 

4-محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
 الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 19:00           تاريخ : 08 / 03 /1401 

ب –  بارگذاري اسناد )ارزيابی کيفی ، الف ، ب و ج (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحويل پاکت الف )ضمانتنامه( به دبيرخانه و نمونه 
كاال به انبار اداره كل                                                     نوسازي مدارس استان كرمانشاه :        زمان : تا ساعت 19:00           تاريخ : 

  1401/ 03 / 26
ج – گشايش پاکت ها دو مرحله اي :

       محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه            زمان: ساعت 08:30          تاريخ : 28 / 03 /1401     
5 – مدت اعتبار پيشنهادات :  حداقل سه ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد .

توضيحات :
مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاکت الف ) اصل ضمانتنامه 

( را بصورت  فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.
در مناقصه دو مرحله ای مناقصه گران بايستي نمونه كاال به همراه كاتالوگ موضوع مناقصه را براساس مشخصات اعالم شده همراه با پيشنهاد 
قيمت ارائه نمايند. درصورت عدم كسب حداقل امتياز كاالي مذكور با مشخصات فني اين اداره كل ويا عدم ارائه به موقع نمونه ها ،پاكت پيشنهاد 

قيمت مناقصه گر مفتوح نخواهد شد.
حضور مناقصه گران يا نمايندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاکت ها پيشنهادهاي مالي آزاد است.

نحوه پرداخت: بصورت  نقدی مطابق جدول ذيل مي باشد. 

روش و محل 
تامین اعتبار

نقدی/ اوراقشماره طرحموضوع خرید

نقدی1801027002تجهیزات اداری و کالسی و گرمایشی

آگهي فوق به آدرس سايتهاي اينترنتي زير نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir         : پايگاه ملي مناقصات                    www.setadiran.ir   : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/05

 نوبت اول
 اداره كل نوسازي دمارس استان ركمانشاه

 اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

فرشاد گلزاری


