نماينده وليفقيه در استان بوشهر با بيان اينکه آمريکا در معادالت جنگ اقتصادي
به هيچکسي رحم نميکند ،گفت :دولت بايد در برنامه و شيو ه مديريت اقتصادي
خود تجديدنظر کند.آيتاهلل غالمعلي صفايي بوشهري در گفتوگو با خبرگزاري رسا،
با تأکيد بر اينکه در عصر حاضر صفآراييهاي جنگ جهاني اقتصادي شکلگرفته
است ،اظهار داشت :آمريکا به دنبال ايجاد جنگ جهاني اقتصادي است ،بر اين اساس
تحميل بحران اقتصادي و چپاول ثروتهاي ممالک اساس رفتارهاي ديپلماسي
اقتصادي به سبک آمريکايي است.نماينده وليفقيه در استان بوشهر با بيان اينکه
آمريکا در معادالت جنگ اقتصادي به هيچکسي رحم نميکند ،گفت :از بررسي
معادالت و رفتارهاي سياسي آمريکا در شرايط کنوني ميتوان کشف کرد که آمريکا
به دنبال ايجاد جبهه متفقين جنگ جهاني اقتصادي است و ميخواهد منطقه را

» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

مافياي کارگزاراني باعث کند شدن
حرکت دولت شده است

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي ،به وجود مافيا ي قدرت و ثروت که از
دوران «کارگزاران سازندگي» تا االن نبض اقتصاد کشور را در دست دارند اشاره
کرد و افزود :اين ها درصدد کارشکني و سوءاستفاده در شرايط کنوني هستند و در
کند شدن حرکت دولت اثر مي گذارند .حميدرضا ترقي در گفت وگو با خبرنگار
فارس با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور گفت :شکست برنامه هاي دولت
که مبتني بر برجام بود از يک طرف ،و ناتواني دولت در پاسخگويي به مطالبات
مردم ،از طرف ديگر موجب شده که هم اصالح طلبان تندرو استراتژي خود را
در ارتباط با عبور از روحاني کليد بزنند و هم با توجه به وضعيتي که در جامعه
وجود دارد ،يک افت قابل مالحظه در موقعيت و جايگاه روحاني پيش آمده
است .وي در باره ضرورت تغيير در تيم اقتصادي دولت اظهار داشت :تجربه اين
دولت نشان داد وزراي خسته و وزرايي که روحيه جنگ اقتصادي ندارند و اصوالً
قدرت ريسک بااليي ندارند و دل و جرأت رفتن به شکم مشکالت و بحران ها را
ندارند قادر نيستند با توطئهها و دسيسههايي که آمريکايي ها و غربي ها عليه
ما طراحي ميکنند ،مقابله کنند.
***

»

دچار آشوب امنيتي و اقتصادي کند ،بر اين اساس شاهد هستيم که آمريکا به هيچ
تعهدي پايبند نيست.امامجمعه بوشهر به تدابير اقتصادي دولت اشاره کرد و عنوان
داشت :دولت بايد در برنامه و شيو ه مديريت اقتصادي خود تجديدنظر کند؛ اين
در حالي است که تاکنون برنامههاي مختلفي طراحي و به اجرا درآورده و سرانجام
همه آنها توقف و تشديد معضالت اقتصادي و نرسيدن به رشد اقتصادي موردنظر
بوده است.وي ادامه داد :تنها راه برونرفت از معضالت فعلي چنگ زدن به الگوي
اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب است؛ بر اين مدار دولت در
زمان باقيمانده الزم است ضمن ايجاد خطوط اقتصاد مقاومتي اصالت اين الگوي
اقتصادي را با اقدامات جهادي در برنامههاي اجرايي خود نهادينه کند و دقيقاً در
عمل نه در حرف آنها را با حساسيت تمام به اجرا درآورد.

سياسي

جهانگيري :اجازه نميدهيم عدهاي جيب مردم را
در اين شرايط بزنند

معاون اول رئيسجمهور گفت :در حالي که همه به
دنبال مقاومت هستند ،عدهاي به دنبال اين هستند که
حتي در اين شرايط هم جيب مردم را بزنند اما ما اجازه
نميدهيم.معاون اول رئيسجمهور گفت :مهمترين هدف
آمريکاييها همانطور که خودشان گفتهاند يک جنگ
اقتصادي تمامعيار عليه ايران است تا مردم ناراضي شوند.
اين راهبرد آمريکا ،اسرائيل و عربستان است.ما به عنوان
مسئوالن کشور راهبردي که اتخاذ کرديم ،مقاومت است.
به نحوي که حتياالمکان آسيب از زندگي مردم دور
شود اما ميدانيم اين کار به سادگي ممکن نيست چون
کشورهاي ديگر هم تا حدود زيادي با آمريکا همراهي
کردند .اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور در
آيين گشايش طرحهاي توسعه فوالد صبا گفت :استان
اصفهان در تمام تحوالت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
کشور پيشتاز بوده است .اين مراسم افتتاح در حالي
برگزار ميشود که کشور در شرايط خاصي قرار دارد.
رئيس جمهور آمريکا اعالم کرده تحريمها بايد بازگردد.

سه گاف در  ۳۰ثانيه

تجهيز عربستان به سالحهاي ممنوعه

ايران نيز با ساير کشورهاي امضاکننده برجام در حال
مذاکره است تا نظرات ايران تامين شود.به گزارش
اقتصاد آنالين به نقل از ايلنا ،معاون اول رئيسجمهور
ادامه داد :مهمترين هدف آمريکاييها همانطور که
خودشان گفتهاند يک جنگ اقتصادي تمامعيار عليه
ايران است تا مردم ناراضي شوند .اين راهبرد آمريکا،
اسرائيل و عربستان است.جهانگيري اظهار داشت :آنها
ميخواهند صادرات نفت ايران را به صفر برسانند .از
نظر ما عملياتي شدن اين ايده به سادگي ممکن نيست.
ما براي تداوم صادرات نفت برنامههايي داريم که اعالم
ميکنيم.جهانگيري با اشاره به برنامههاي آمريکاييها
ادامه داد :هدف بعدي شان اين است که جلوي صادرات
صنايع ما مثل پتروشيمي و فوالد را بگيرند.معاون اول
رئيسجمهور تاکيد کرد :شما به عنوان مديران فوالد
بايد در خط مقدم توليد و صادرات فوالد باشيد .شما
بايد نسبت به قبل هم توليد فوالد را افزايش دهيد و
هم صادرات را .صنعت فوالد بايد هدفگذاري صادرات

نماينده مردم تهران:

را در مقابل هدفگذاري تحريمهاي آمريکا انجام دهد و
در اين کار نبايد ذرهاي ترديد داشته باشيم.جهانگيري
افزود :هدفگذاري بعدي آمريکاييها اين است که ما
به پول صادراتمان دست پيدا نکنيم .جابجايي پول از
طريق نظام بانکي انجام ميشود ما با اروپاييها و روسيه
و چين در حال مذاکره هستيم تا راههايي براي مبادالت

برخي مديران روحاني باعث عصبانيت
مردم ميشوند

سهيال جلودارزاده ،فعال اصال ح طلب ،از نمايندگان مستعفي مجلس
ششم و از مديران سابق دولت روحاني ،به تازگي در بخشي از مصاحبه
با روزنامه آرمان با بيان اينکه برخي از مديران دولت به شدت دچار
بيانگيزگي ،بيبرنامگي و بيهدفي بوده و هستند ،گفته است :اين مديران
و سياستهاي آنان باعث عصبانيت نمايندگان مجلس و مردم ميشوند.
او همچنين تصريح ميکند :چرا بايد رفتار مسئولين به گونهاي باشد که
صداي اعتراض ملت بلند شود؟

قدرت اليزال الهي بر دشمن فائق آيد و اين درحالي
است که امروز ايران اسالمي نسبت به ادوار گذشته
بسيار منسجم تر ،مقتدر و داراي قدرت بازدارندگي فعال
است.وي با بيان اينکه دشمن به دنبال شکست هاي
متعدد در عرصه تقابل با ملت ايران ،امروز تئوري
ايجاد گسست اجتماعي و القاء ناکارآمدي را به عنوان
تاکتيکي جديد عليه نظام اسالمي در دستور کار قرار
داده ،گفت :امروز دشمنان ايران اسالمي با ضعيف
نشان دادن نقاط قوت نظام و تأکيد و تمرکز بر جنگ
اقتصادي به دنبال انباشت نارضايتي در جامعه هستند و
اين در حالي است که حرکت رو به رشد نظام اسالمي
با قدرت ادامه دارد.حاتمي «فشار از بيرون و فروپاشي
از درون» را يکي ديگر از تاکتيک هاي دشمنان عليه
جمهوري اسالمي عنوان کرد و اظهار کرد :برخي
عناصر خود فروخته همچون منافقين ،سلطنت طلب ها
و اپوزيسيون داخلي و خارجي با تجهيز مالي برخي
دولت هاي سرسپرده منطقه و نقشه و برنامه ريزي
آمريکا و رژيم صهيونيستي و ساير دولت هاي استکباري
از هر ابزاري در فضاي واقعي و مجازي براي تخريب
باور مردم و اعتماد و اعتقاد آنان نسبت به نظام اسالمي
با يکديگر هم پيمان شده اند.

جزئيات بسته پيشنهادي اروپا مشخص نيست
حسن بهشتي پور در گفتوگو با دانا گفت:جزئيات
بسته پيشنهادي اروپا مشخص نيست.وي افزود:
مذاکرات حداقل تا آبان ماه به طول مي انجامد
و در آن زمان تحريم هاي آمريکا عليه ايران
وضع شده و بسيار دير است از همين جهت
روحاني بيانيه اتحاديه اروپا را مايوس کننده
عنوان کرده است.
وي در ادامه افزود :بهتر بود محدوده زماني
راهکارهاي ارائه شده مشخص مي شد و مشخصا
راهکارهايي براي اجرايي شدن اين بيانيه مشخص
مي شد .اين کارشناس مسائل سياسي با بيان
اينکه اين بيانيه ادامه برجام را به ادامه مذاکرات
کارشناسي احاله کرده عنوان کرد :اين مذاکرات
حداقل تا آبان ماه به طول مي انجامد و در آن زمان
تحريم هاي آمريکا عليه ايران وضع شده و بسيار
دير است از همين جهت روحاني بيانيه اتحاديه
اروپا را مايوس کننده عنوان کرده است.
بهشتي پور با تاکيد بر اينکه اصل بيانيه مثبت
است تصريح کرد :نکاتي مانند صادرات نفت
ايران ،پتروشيمي ،کشتيراني ،فلزات گرانبها
و ...که مورد توجه ايران بوده در اين بيانيه ذکر

آگهي مزايده

شركت تعاوني چندمنظوره تالش زنجان در نظر دارد ،امالك خود به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .متقاضيان ميتوانند ،جهت دريافت اسناد مزايده و
اطالع از شرايط آن و نيز براي بازديد از امالك ،تا  12روز از تاريخ انتشار آگهي ،از ساعت  8صبح الي  14ظهر ،به دفتر شركت به آدرس :زنجان ،خيابان امام خميني ،كوچه حاجنوروزلر
فرعي ملكي ،پالك  12مراجعه نموده و حداكثر تا ساعت  14ظهر مورخ  ،97/4/31قيمت پيشنهادي خود و اسناد مربوطه را تسليم نمايند .ساير شرايط و جزئيات مربوطه به مزايده ،طبق
شرايط مندرج در اسناد خواهد بود .همچنين هزينه آگهيها ،كارشناسي و ساير هزينههاي قانوني مربوط به انجام مزايده ،به عهده برنده مزايده ميباشد .اين شركت در رد يا قبول هر يك
از پيشنهادها مختار است.
مقدار ملك
رديف

يك قطعه باغ زيتون در طارم عليا «كيلومتر 3
جاده گيلوان به آببر»

نام ملك

 198276مترمربع

عرصه

2

يك باب ساختمان و مغازه دودهنه (با طبقات
زيرزمين ،همكف (مغازه) ،اول و دوم) در زنجان

 140/24مترمربع

اعياني شامل

  4022اصله درخت زيتون 121 -اصله درختان ميوه متنوع 76 -مترمربعساختمان مسكوني -داراي انباري و استخر ذخيره آب به حجم  46مترمكعب-
سيستم آبياري درختان قطرهاي -داراي چاه عميق -يك رشته انشعاب برق سهفاز
 طبقه زيرزمين به صورت انباري  -140/24همكف (مغازه دودهنه) به ارتفاع 4متر -140/24 ،طبقه اول  -143/14طبقه دوم 42/95

قيمت پايه (بهريال)

سپرده شركت در مزايده

151/424/000/000

2/000/000/000

21/915/000/000

500/000/000

يك واحد انباري در جاده كشتارگاه جنب شركت  81892/17مترمربع  -انباري ،موتورخانه ،بارانداز 4 ،دستگاه سالن سوله و ساختمان اداري و نگهباني 35/864/013/000
و باسكول (مجموعا به مساحت تقريبي  7005/26مترمربع -داراي يك حلقه چاه
جهاد نصر
آب كشاورزي -يك رشته برق سهفاز

1/000/000/000

جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفنهاي  33360777 -09123415705-09127423797-09122414625تماس حاصل نماييد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :

شركت تعاوني چندمنظوره تالش

آگهي مزايده عمومي يكمرحلهاي

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري اسالمشهر به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر در نظر دارد موارد ذيل را از طريق مزايده عمومي
واگذار نمايد .بدينوسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت ميگردد جهت شركت در مزايده و دريافت اسناد همراه با اصل كارت ملي،
معرفينامه و مهر شركت به امور قراردادهاي سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات
حداكثر تا ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم خواهد بود .هزينه كارشناسي و درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده عمومي خواهد بود .جهت
كسب اطالعات بيشتر به آدرس :اسالمشهر  -خيابان صياد شيرازي  -ساختمان حوزه معاونت خدمات شهري طبقه اول سازمان سيما ،منظر و فضاي
سبز شهري شهرداري اسالمشهر مراجعه يا با شماره تلفن  021-56365689تماس حاصل نماييد.
موضوع مزايده

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

اجاره (حق بهرهبرداري) از بيلبورد ،اسند ،پرتابل و استرابورهاي شهري

 5درصد قيمت پيشنهادي

رديف
2

اجاره دكه در فضاي سبز مناطق اسالمشهر

 5درصد قيمت پيشنهادي

3

اجاره چمن مصنوعي (زمين فوتبال) واقع در پارك نور

5درصد قيمت پيشنهادي

تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

هوشمند عسگريان  -رئيس سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري

آگهي ارزيابي كيفي و مناقصه شماره  - 97/15نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :احداث فونداسيون خط  230كيلوولت فنوج  -تنگه سرحه
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/000/000/000 :ريال(ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :از ساعت  12روز سهشنبه مورخ  97/4/19لغايت ساعت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/4/28
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/5/13
تاريخ و محل بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :راس ساعت  8صبح روز يكشنبه مورخ  - 97/5/14امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت اجراي كار( 4 :چهار) ماه شمسي
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/21 :
خ ش97/4/20 :

روابط عمومي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

پيام مديريت مصرف:
براي استفاده بهتر از منابع انرژي بخصوص در ساعات اوج مصرف از دور كند كولر استفاده كنيم

بانکي پيدا کنيم .هدف بعدي آمريکاييها اين است که
کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي به کشور وارد نشود در
مجموع مقابله با اين تحريمها به يک عزم و اراده جدي
نياز دارد و بايد واقعيتها را به مردم گفت چون اينبار
هدف آمريکا ،ايران و جمهوري اسالمي است اما ما بايد
بدانيم تحريمها هم تهديد است و هم فرصت.

حسن بهشتي پور در گفتوگو با دانا:

200هزار فناوري به روز را اجرايي ميكنيم
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :وزارت دفاع
 200هزار فناوري بهروز را در جهت توليد محصوالت
دفاعي اجرايي ميکند .وي افزود:وزير دفاع فشار از
بيرون و فروپاشي از درون را يکي از تاکتيک هاي مهم
دشمنان عليه جمهوري اسالمي عنوان کرد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ امير سرتيپ امير حاتمي وزير
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در همايش مديران
ارشد وزارت دفاع که با تبيين شرايط امروز جمهوري
اسالمي ايران و نقش وزارت دفاع درحرکت نظام در
مسير پيچيده تحوالت بين المللي اظهار کرد :امروز
ائتالف پوشالي استکبار ،ارتجاع و نفاق به سرکردگي
آمريکا در تالش هستند تا شرايط نظام جمهوري
اسالمي ايران را بحراني جلوه داده و با جنگ رواني و
القاء نارضايتي در آحاد جامعه ،تئوري فاصله بين نظام
و مردم را عملي سازند.حاتمي با اشاره به قدرت نظام
اسالمي در عصر حاضر يادآور شد :رويدادهاي چهار
دهه گذشته نشان داد جمهوري اسالمي ايران با عبور
از گردنههاي سختي همچون جنگ و نا آرامي هاي
داخلي ،جنگ تحميلي ،تحريم و اجماع جهاني و نظام
بين الملل عليه خود ،توانست در آوردگاهي کامال نا برابر
و با کمبود منابع و امکانات ،با سالح ايمان و توکل به
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خبر »

بازنگري در تيم اقتصادي دولت
ثبات و آرامش را به بازار بازميگرداند

وزير دفاع:

مجتهد ،فعال توئيتري و افشاگر سعودي گفت :ارتش رژيم اشغالگر
قدس ،عربستان را به سالحهاي ممنوعه مجهز کرده است .افشاگري
مجتهد مهر تأييدي بر گزارش روزنامه «الخليج آنالين» است مبني
بر اينکه ،رژيم صهيونيستي بمب و موشکهاي ممنوعه بينالمللي
را در اختيار عربستان قرار ميدهد تا از آن در جنگ يمن استفاده
کند .روزنامه مزبور اطالعات خود را مستند به منابع نزديک به کميته
اطالعات کنگره آمريکا ذکر کرده است .گفتني است اتهام عربستان
به استفاده از سالحهاي ممنوعه موضوع جديدي نيست و پيش از
اين نيز اخباري منتشر شده بود با اين مضمون که رياض از بمبهاي
خوشهاي براي حمله به يمن استفاده کرده که کشته شدن غيرنظاميها
را به دنبال داشته است.
***
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دولت در شيو ه
مديريت اقتصادي خود
تجديد نظر کند
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مسيح علي نژاد خبرنگار صداي آمريکا ،ويژه برنام ه ويدئويي را پنجشنبه
شبها روي آنتن اين شبکه ميبرد .وي در قسمت اخير اين برنامه ،فيلمي از
برخورد ماموران شهرداري با دستفروشان را منتشر کرد و انتقادات شديدي
را عليه قاليباف مطرح کرد! اين خبرنگار در حالي مدعي است که اطالعات
فراواني از اقصي نقاط کشور و پشت پرده اخبار دارد که حتي نميداند محمد
باقر قاليباف قريب به يک سال است که شهردار تهران نيست و پس از او،
نجفي و افشاني شهردار تهران شدند .علي نژاد در اين فيلم ،تصوير حضور
سه سال پيش قاليباف در خرمشهر را هم به عنوان تصوير جديد وي در
خرمشهر منتشر کرد ،تصويري که وي سه سال پيش در اينستاگرامش
منتشر کرده بود .گاف بعدي علي نژاد و صفحه صداي آمريکا در توئيتر هم
به اين مورد اختصاص داشت که هيچ کدام از آنها نميدانند که در ايران
و زبان فارسي به ضايعات« ،پسماند» ميگويند نه «پسامد»!
***

1

آي تاهلل صفايي بوشهري:

شده اما زمان و نحوه اجراي اين موضوعات ناديده
گرفته شده است.
وي همچنين گفت :در سال هاي 82و  83اروپايي ها
بازي در آورده و فعاليت هسته اي ما متوقف شد اما
در حاال حاضر با وجود برجام ديگر هيچ بهانه اي
براي توقف فعاليت هاي هسته وجود ندارد و دنيا
فعاليت هسته اي ايران را پذيرفته است.
کارشناس مسائل سياسي در ادامه افزود:
غني سازي ايران به طور کامل در حال انجام است
ولي بايد مشخص شود اراده اي براي ادامه برجام
از سوي اروپا وجود دارد يا خير .در حال حاضر
جزئيات بسته پيشنهادي اروپا مشخص نيست و
طرف هاي اجرا کننده تعهدات مد نظر در بيانيه
اتحاديه اروپا بايد مشخص شود.
با تاکيد بر اينکه برجام در حال حاضر الزم االجراست
عنوان کرد :بيانيه اتحاديه اروپا براي بخشي در
نظر گرفته شده است که بر عهده امريکا بود
و از برجام خارج شده است و از همين جهت
مدرن سازي رآکتور اراک قبال با همکاري چين
و آمريکا بود در حال حاضر با همکاري چين و
انگليس انجام مي گيرد.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :ما همواره به صورت جدي و قاطع
ميخواهيم که تغييري در تيم اقتصادي دولت صورت گيرد؛ چراکه
همين تغيير ممکن است ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند.سيده فاطمه
ذوالقدر نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون اميد مجلس در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به مشکالت موجود در موضوع اقتصادي کشور اظهار
داشت :شرايطي که اکنون در کشور به وجود آمده است اص ً
ال شرايط
خوبي نيست.وي افزود :ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قطعاً
خواستار تغيير تيم اقتصادي دولت دوازدهم هستيم.عضو فراکسيون
اميد مجلس با تأکيد بر لزوم بازنگري در تيم اقتصادي کابينه تصريح
کرد :در حال حاضر هم نابساماني در بازار ارز و سکه داريم و از طرفي
هم در بخش مسکن و خودرو هم شاهد التهابات و سوءمديريت هستيم.
ذوالقدر ادامه داد :ما همواره به صورت جدي و قاطع ميخواهيم که
تغييري در اين بخش و البته تيم اقتصادي دولت صورت گيرد؛ چراکه
همين تغيير ممکن است ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند.

حسيني :

بسته پيشنهادي اروپا منافع قانوني
و مشروع ملت ايران را تامين نميکند

سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه گفت :از نظر محتوا و ماهيت بسته
پيشنهادي اروپا منافع قانوني و مشروع ملت ايران را تامين نمي کند.
سيد محمد علي حسيني سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه و سفير
سابق ايران در ايتاليا در گفت وگو با خبرنگار سياست خارجي گروه
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره محورهاي بسته پيشنهادي
اتحاديه اروپا جهت حفظ برجام اظهار کرد :نمي توان درباره آينده
تصميمات اروپا گمانه زني کرد؛ از نظر محتوا و ماهيت اميد چنداني
به بسته پيشنهادي اروپا نيست.وي با تاکيد بر اينکه بسته پيشنهادي
اروپايي ها اراده اجرايي ضعيفي را از آنها به نمايش مي گذارد و آنها
بايد بدانند که اعمال يا تشديد تحريم ها با حفظ برجام و ادامه آن
در تضاد است ،گفت :اگر اروپا جديت الزم براي عملي کردن تعهدات
خود و برخورداري ايران از حقوق و منافع خود در برجام را نشان ندهد،
اميدي به حفظ و ادامه برجام نيست.سخنگوي پيشين وزارت امور
خارجه تصريح کرد :به نظر نمي رسد اروپايي ها براي رسيدن به يک
جمع بندي سازنده و اتخاذ يک تصميم عملياتي براي حفظ و ادامه
برجام به زماني بيشتر نياز داشته باشند .چون ايران انتظاري بيشتر از
آنچه که در برجام آمده مطرح نکرده است.

آگهي ارزيابي كيفي شماره 97/4
نوبت دوم

مناقصه گزار  :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه  :عمومي دومرحله اي
موضوع مناقصه  :نظارت عاليه و كارگاهي پروژه احداث ساختمان ديسپاچينگ زاهدان
تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :از شنبه مورخ  97/4/16لغايت روز سهشنبه مورخ 97/4/26
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :مراجعه به صفحه اعالن عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت بهآدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست :
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  3بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/5/10
نحوه تحويل پاكات ارزيابي كيفي  :پاكات مدارك و مستندات ارزيابي كيفي كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل
شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي.
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي بهآدرس زاهدان  ،حد فاصل دانشگاه  37و  ، 39شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،امور
تداركات و قراردادها تلفن 05431137057
(تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست)
مدت انجام كار ( 14 :چهارده) ماه شمسي از تاريخ ابالغ قرارداد
* الزم به ذكر است تنها مناقصه گراني ميتوانند نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند كه داراي گواهينامه صالحيت حداقل پايه  3در رشته انرژي
(انتقال نيرو) و همچنين پايه  2در رشته شهرسازي و معماري (ساختمانهاي مسكوني  ،تجاري  ،اداري  ،صنعتي و نظامي) باشند و در صورت عدم
ارائه آنها در پاكت ارزيابي كيفي ارسالي ،ساير مدارك مناقصهگر نيز بررسي نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/19 :
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
خ ش 97/4/19

پيام مديريت مصرف:
مديريت مصرف برق يعني بهينه و به اندازه نياز و در زمان مناسب مصرف كنيم.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

آگهي ارزيابي كيفي شماره 97/5
نوبت دوم

مناقصه گزار  :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه  :عمومي دومرحله اي
موضوع مناقصه  :نظارت عاليه و كارگاهي پروژه احداث خط  132كيلوولت ايرانشهر بزمان
تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :از شنبه مورخ  97/4/16لغايت روز سهشنبه مورخ 97/4/26
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :مراجعه به صفحه اعالن عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت بهآدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست :
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  3بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/5/10
نحوه تحويل پاكات ارزيابي كيفي  :پاكات مدارك و مستندات ارزيابي كيفي كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل
شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي.
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي بهآدرس زاهدان  ،حد فاصل دانشگاه  37و  ، 39شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،امور
تداركات و قراردادها ،تلفن 05431137057
(تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست)
مدت انجام كار ( 14 :چهارده) ماه شمسي از تاريخ ابالغ قرارداد
* الزم به ذكر است تنها مناقصه گراني ميتوانند نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند كه داراي گواهينامه صالحيت حداقل پايه  3در رشته انرژي
(انتقال نيرو) باشند و در صورت عدم ارائه آن در پاكت ارزيابي كيفي ارسالي  ،ساير مدارك مناقصهگر نيز بررسي نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/19 :
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
خ ش97/4/19 :

شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

پيام مديريت مصرف:

توليد برق پرهزينه و سخت است

