رئيس مجلس:

دشمن به دنبال
ايجاد فضاي رياضتي
براي اقتصاد کشور است
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داشت متقاب ًال و بر اساس حق قانوني خود مقابل به مثل نکند و از توافق هستهاي خارج نشود
و قول دادند که ساز و کارهايي تدارک ببينند که منافع توافق هستهاي را براي ايران مهيا کنند.
باز براي مرتبه دوم مسئوالن کشور تقاضا را رد نکردند به اين جهت که تا امکان دارد شرايط
اقتصادي براي مردم مشکل نشود که البته هنوز اين مرحله به نتيجه عملي نرسيده است و
مذاکرات ادامه دارد.وي افزود :از مجموع اين مسير حرکتي يک نکته قطعي است که نظام
جمهوري اسالمي در مسير پيشرفت تکنولوژي هستهاي از همه روشها براي رفع سوءتفاهمات
و حل مسئله به نحوي که فشار اقتصادي بر مردم وارد نشود بهره جست و اين مسير را نيز
ادامه ميدهد .وي گفت :گرچه دشمنان ملت ايران به دنبال ايجاد فضاي رياضتي در اقتصاد
کشور هستند اما ملت و همه بخشهاي حکومت ميتوانند اين فضا را تبديل به دوره بازسازي
دروني اقتصاد ملي کنند که نتيجه آن چيست.

رئيس مجلس گفت :دشمن به دنبال ايجاد فضاي رياضتي براي اقتصاد کشور است.به گزارش
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،علي الريجاني در نطق پيش از دستور در نشست علني روز يکشنبه
مجلس ،گفت :امروز هم از جهات بينالمللي هم از بعد مؤلفههاي منطقهاي و هم وضعيت
اقتصادي داخلي کشور ،در دوره بسيار حساسي از تاريخ انقالب قرار داريم که در تحليل شرايط
و يافتن راهحلها بايد به همه اين ابعاد سهگانه توجه تام داشت.وي افزود :پس از دو سال مذاکره
توافقي حاصل شد تا امروز که بيش از  12گزارش از آژانس منتشر شده است ايران متعهدانه
عمل کرد اما در طرف مقابل آمريکا از ابتدا با تعلل و کمکاري به تعهدات خود عمل نکرد تا
دوره رئيسجمهور فعلي آمريکا که به کلي از توافق خارج شد.الريجاني خاطرنشان کرد :نکته
مهم اين است که مسئوالن براي بهبود شرايط کشور مخصوصاً از بعد اقتصادي تالش خود
را حتي با مذاکره با دشمن انجام دادند .بعد از خروج آمريکا از برجام اتحاديه اروپا کرارا ً تقاضا

سياسي

اخبار برگزيده »

ابَربدهکار بانکي براي شفافيت ،دلواپس شد!
روزنامه قانون در مطلبي نوشت« :شفافيت يعني اينکه ما مقررات
 FATFرا بپذيريم .در حال حاضر بخشي از سيستم بانکي پولشويي
ميکند؛ يعني پولهاي کثيف وارد اقتصاد ميشود .پولهايي که
از رشوه ،فساد ،کار چاق کني و مواد مخدر نشأت ميگيرند».
در روزهاي گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي به
شوراي نگهبان ايراداتي جدي به  FATFوارد کرده است .اين
ايرادات تقريباً نشان ميدهد که هم شوراي نگهبان و هم مجمع
تشخيص با پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي مخالفند.
نکته قابل توجه اينجاست که مالک ،مديرعامل و رئيس شوراي
سياست گذاري روزنامه قانون که همزمان رئيس هيئت مديره
شرکت پديده تجارت سيوان (از ابربدهکاران بانک سرمايه) نيز
هست ،چندي پيش ممنوع الخروج شد .چندي پيش مأمور وصول
مطالبات بانک سرمايه درباره نيکويي ،مالک روزنامه قانون گفته
بود« :آقاي نيکويي! روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداري مي
زند ،از شرکت ما  ۸۰ميليارد تومان گرفته است .من مي گويم اصل
پول را برگردان ،به من ميگويد ادبيات نظام جمهوري اسالمي را
بلد نيستي! تو نميتواني با اين وضعيت ادامه بدهي ،راحت به من
ميگويد تو ادبيات جمهوري اسالمي را بلد نيستي ،بچهاي ،بچه
سالي!» مشرق نوشت :بدهکاران بانکي شيوه نويني براي پولشويي
پيدا کردهاند و آن هم تأسيس روزنامه است؛ اين موضوع در جريان
اصالحات با روزنامه قانون کليد خورده است.
***
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رئيس جمهور:

» خبر

آقاي ترامپ با دم شير بازي نکن ،پشيمانکننده است

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي:

مردم منتظر برخورد دولت و
دستگاه قضائي با رانتخواران هستند

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :مردم منتظر برخورد دولت و دستگاه قضائي با
رانتخواران هستند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،مح ّمدنبي حبيبي ،در پايان
نشست دبيران حزب مؤتلفه اسالمي اظهار کرد :اينکه برخي سياه نمايي ميکنند و
ميگويند فساد همه جا را فراگرفته است درست نيست .فساد فقط جايي است که
رانتخواران و اخالل کنندگان در نظام اقتصادي وجود دارند .قاطبه مسئوالن يا مردمي
که روز و شب براي اعتالي اسالم و ايران تالش ميکنند دامنشان از اين آلودگي ها پاک
است ،نبايد برخي طوري حرف بزنند که سفيد و سياه را يکي فرض کنيم.وي گفت:
قوانين کشور حکيمانه نوشته شده و محکم است ،برخورد با مفسدين بر اساس قانون
بايد صورت گيرد و هرکه از سد قوانين عبور کرده مجازات شود .هيچ خط قرمزي را
نبايد غير از خط قرمز قانون رعايت کرد .با مفسدين در هر رده و هر جايگاهي بايد
برخورد قانوني شود.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :مردم منتظر برخورد دولت و
دستگاه قضائي با رانتخواران هستند.وي با اشاره به سخنان رهبرانقالب در نشست و
ديدار هيئت دولت اظهار کرد :رهنمودهاي رهبري در برون رفت از مشکالت معلوم
است و بر اساس همين رهنمودها بايد رفتار کنند.

رئيسجمهور گفت :آقاي ترامپ با دم شير بازي
نکن ،پشيمانکننده است.به گزارش خبرگزاري مهر
حجتاالسالم حسن روحاني در همايش روساي
نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از
کشور ،با بيان اينکه ما اهل تجاوز و تدافع نيستيم و
به دنبال بازدارندگي هستيم ،تاکيد کرد :توان ايران
اسالمي ،توان بازدارندگي است ،ما با هيچ کس دعوا و
جنگ نداريم اما دشمنان بايد خوب بفهمند که جنگ
با ايران مادر جنگها و صلح با ايران مادر صلحهاست.
ما هيچوقت از تهديد نترسيده و در برابر تهديد ،تهديد
خواهيم کرد.وي افزود :امروز سخن گفتن با آمريکا
معنايي جز تسليم و پايان دستاوردهاي ملت ندارد و
آقاي ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنيت آبراه منطقه
در طول تاريخ هستيم ؛ با دم شير بازي نکنيد ،پشيمان
کننده است.روحاني خطاب به آمريکاييها و در پاسخ
به اينکه آنها گفتهاند نميگذاريم نفت ايران صادر شود،
اظهار داشت:آقاي ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنيت
آبراه منطقه و امنيت مسير کشتيراني در طول تاريخ

رئيس ستادکل نيروهاي مسلح از تالش ترامپ براي وادار کردن ارتش آمريکا
به حمله نظامي به ايران خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،سرلشکر محمد باقري
در جلسه شوراي راهبردي خدمت رساني به رزمندگان و ايثارگران با بيان اينکه
انقالب اسالمي يک انقالب مردمي بود و از روز اول هم مردم بودند که پاي انقالب
اسالمي ايستادند و در برابر مشکالت مقاومت کردند گفت :در سالهاي گذشته
بدون حضور مردم نمي شد از حوادث عبور کرد .در دفاع مقدس به دليل حمايت
همه کشورهاي استکباري اگر حضور مردم نبود به شکست مي انجاميد اما مردم
در قالب سربازي و حضور داوطلبانه در جبهه حضور يافتند و تعداد زيادي شهيد
و مجروح دادند .اين وظيفه ماست که با خدمت رساني پاسخي به تالشها و
مجاهدتهاي آنها بدهيم.وي رسيدگي به ايثار گران را امري مهم دانست گفت:
بايد از زحمات رزمندگان قدرداني کرد .هرچند رئيس جمهور فعلي آمريکا حرف
از جنگ نمي زند اما اطالعات متقني وجود دارد که در يک سال گذشته تالش
داشته ارتش امريکا را وادار به حمله نظامي به ايران کند .پس بايد به دفاع از کشور
اهميت داد.باقري گفت :اينکه حوادث آينده به چه سمت و سويي خواهد رفت
به هيچ وجه قابل پيشبيني نيست؛ البته آنچه که در پيشاني فشار دشمن عليه
ملت ايران است ،تحريم و مشکالت اقتصادي است .اما انواع و اقسام تهديدات در
مجموعه اين سناريو ميتواند وجود داشته باشد و اتفاق بيافتد.وي خاطرنشان کرد:
از اين رو همه اقشار ملت ايران و در راس آن نيروهاي مسلح به عنوان پشتوانه دفاع
از نظام اسالمي و امنيت کشور بايد آماده باشند.

نکنند و تبادل مالي نباشد و نفت صادر نشود ،يعني
اعالن جنگ با ملت ايران داريد ،آن وقت تصور ميکنيد
ملت از شما ميترسد؟ شما که در همه جاي منطقه
پهنيد و الاقل به يک جاي دور هم نرفتهايد خيلي
حرفهاي خطرناک ميزنيد و بايد سخنان خود را
درک کرده و معني لغت را بفهميد و آثار و تبعات آن

را بدانيد.رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه امروز فرصت
طاليي براي ملت ايران و ديپلماتهاي کشور بوجود
آمده است ،خطاب به سفرا و مسئوالن نمايندگيهاي
کشورمان در خارج از کشور ،اظهار داشت :شما بايد
همه توان خود را براي فعاليت و همکاري با شرکتهاي
مختلف بزرگ و کوچک بهکار گيريد.

کمتر از يک هفته از ديدار پوتين رئيس جمهور روسيه و ترامپ رئيس جمهور
آمريکا مي گذرد و هر چند اين ديدار نتيجه خاصي در پي نداشته و دوستي و
توافق خاصي را ميان آنها ايجاد نکرده اما فرصت و پيام مهمي که اين ديدار
براي ايران دارد ،اين است که ما مي توانيم نگاه غربگرايانه را کنار گذاشته و
با روس ها وارد تعامالت جدي تري شويم .اين نکات را فوآد ايزدي کارشناس
برجسته مسائل منطقه اي و بين المللي کشورمان در گفتوگو با خبرنگار
رسالت مطرح کرد .متن اين گفتوگو را در ادامه مي خوانيد.
تحليل شما از ديدار ترامپ و پوتين چيست و آيا توافقي ميان اين
دو رئيس جمهور صورت گرفته است؟
قبل از اينکه اين ديدار ميان دو رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا و روسيه
انجام شود ،برخي اين ترس را در داخل کشور داشتند که مبادا روسيه در
مسئله سوريه به نظر آمريکا توجه کند؛ چراکه آمريکايي ها عالقه اي به حضور
ايران در سوريه ندارند و برخي تحليل مي دادند که ممکن است روسيه در
ازاي گرفتن امتيازي مانند رفع تحريم هاي آمريکا عليه روسيه يا موضوعاتي
مانند اين ،با آمريکا در بحث سوريه همراه شود و باالخره اين نظري بود که
وجود داشت .از نتيجه اين ديدار که اطالعات دقيقي در دست نيست اما
آنچه مي توان از گفته ها و رفتار دو رئيس جمهور برآورد کرد اين است که
توافق خاصي بين روسيه و آمريکا وجود نداشته است.
 ديدار ترامپ و پوتين در مسئله برجام تاثير خواهد داشت؟در اين باره هم به نظر مي رسد توافق خاصي صورت نگرفته است .بدون
شک دولت آمريکا خواهان اين مسئله بوده و هست که روسيه را در

ماجراي برجام همراه و همپيمان خود کند تا روسيه اوال مانعي براي اجراي
تحريم هاي آمريکا عليه ايران نباشد و از سوي ديگر نيز تحريم هاي اعمال
شده از سوي آمريکا توسط شرکت هاي روسي انجام شود؛ اما در اين مسئله
نيز توافق خاصي صورت نگرفته است.
 يعني آمريکا و ترامپ خواهان برقراري رابطه دوستانه با روسيهنيستند؟
اگر ترامپ هم بخواهد روابط دوستانه و طبيعي با آمريکا داشته باشد ،نهادهاي
امنيتي و اطالعاتي آمريکا نخواهند گذاشت که چنين اتفاقي روي دهد.
 ايران در اين زمينه چه اقداماتي مي تواند انجام دهد .آيا اينيک فرصت مناسب براي ايران نيست تا بتواند روابط نزديک تري
با روسيه داشته باشد؟
ما نيز مي توانيم در شرايط فعلي با عنايت به اقداماتي که آمريکا عليه ايران
داشته ،روابط نزديک تري را با روس ها برقرار کنيم .اما مشکلي که در کشور
ما وجود دارد اين است که نگاه به غرب بسيار شديد است .به خصوص در
دستگاه هاي سياست خارجي و برخي وزارتخانه هاي ديگر اين نگاه وجود
دارد و همين مسئله سبب شده تا نتيجه اين شود که ما نتوانيم در سطحي
که کشور نياز دارد با روس ها روابط صميمانه اي برقرار کنيم .از طرف ديگر
روس ها نيز متوجه اين غربگرايي در داخل کشور شده اند و آنها نيز برخي
اوقات با شک و شبهه با موضوعات مربوط به ايران برخورد مي کنند .بنابراين
اين مشکلي است که بايد خودمان آن را حل کنيم.
يکي از موضوعاتي که در حوزه هاي نظامي و امنيتي مي تواند براي ايران و

منطقه مهم تلقي شود ،بحث "ناتوي آسيايي" است .االن چيني ها روي اين
حوزه در حال کار و فعاليت هستند .بدين صورت که ايران و چين و روسيه
و ساير کشورهاي آسيايي يک ناتوي آسيايي را ايجاد کرده و از منافع يکديگر
در قبال کشورهاي غربي و آمريکا حمايت کنند .اين مسئله اي است که ما
بايد به دنبال راه اندازي آن باشيم .زماني مي توانيم چنين راهکارهايي را
به اجرا بگذاريم که نگاه غربگراي داخل کشور شکست خود را اعالم کرده و
سياست خارجي کشورمان تغييرات ريشه اي در خود ايجاد کند.
 به عنوان سوال پاياني بفرماييد که در قبال برجام ما چه اقداماتيبايد انجام دهيم .بيش از دو ماه از مسئله خروج آمريکا از برجام
گذشت اما هنوز راهکاري از سوي ايران انجام نشده و دست ما
همچنان در اين زمينه بسته است.
دست ما همچنان خالي خواهد ماند چراکه کشورهاي اروپايي تهديدات آقاي
روحاني را چندان جدي نمي گيرند .زماني که آقاي روحاني تهديدي مثال
در زمينه بستن تنگه هرمز مي کند ،متاسفانه کسي در اروپا آن را جدي
نمي گيرد .اين براي کشور ما خوب نيست که يک مقام ارشد در اروپا حرفي
بزند و آن حرف جدي گرفته نشود .راهکار اين است در کنار حرف عمل
هم اتفاق بيفتد .يعني وقتي صحبت از بستن تنگه هرمز به ميان مي آيد،
يک رزمايشي در خليج فارس و تنگه هرمز انجام شود و اين اتفاق نقض
هيچ قانوني نيست و در اين زمينه محدوديتي نيست .اين اقداماتي است
که مي توانيم انجام دهيم تا عدم باورپذيري اظهارات مقامات دولتي را در
بين غربي ها از بين ببريم.

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يكمرحلهاي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد
شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ  1397/04/31لغايت  1397/05/04در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به
مبلغ  200/000ريال واريز شده به حساب سپهر شماره  2195095906004بانك صادرات شعبه ماركار يزد به نام تمركز درآمدهاي شركت توزيع نيروي برق
استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد  -بلوار شهيد منتظر قائم و يا از طريق سايت اينترنتي معامالت توانير
به آدرس  www.Tender.tavanir.org.irيا سايت شركت توزيع برق استان يزد به آدرس  www.yed.co.irمراجعه و پيشنهادات خود را با توجه به
مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند .ضمنا به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء
مدت ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مصالح (ريال)

عمليات (ريال)

سيم مسي بركناري

1

97/114/603

تعويض سيم با كابل خودنگهدار
فاز يك به روش خط گرم در حوزه
مديريت امور برق سه يزد

2/452/259/000

666/107/246

18033

زمان تحويل پاكتها
13

1397/05/18

زمان بازگشايي پاكتها
10:30صبح

1397/05/20

 -1مدت اجرا 3 :ماه
 -2تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  266/000/000ريال ميباشد كه به صورت تضمين بانكي ،چك بانكي و يا مطالبات بايد ارائه گردد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -4به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5در اين مناقصه سيم مسي بركناري تحويل به پيمانكار نمي گردد و بايد به انبار كارفرما عودت ميگردد.
داوطلبان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989امور تداركات و  36243111امور مهندسي و نظارت تماس حاصل
نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
خش97/4/31 :

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

اجاره امالك و مستغالت شماره 101/1/7786

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي  -وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد يك باب مغازه با كاربري تجاري واقع در ميدان
امام خميني (ره) خيابان ناصرخسرو  -ضلع شرقي مدرسه دارالفنون را از طريق مزايده عمومي به مدت يك سال به اجاره
واگذار نمايد.
بدين وسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده و تحويل پيشنهادها ظرف مهلت مقرر
در آگهي به استثناي ايام تعطيل و پس از نشر نوبت دوم آگهي به نشاني تهران  -خيابان كريم خان زند  -خيابان ايرانشهر
شمالي  -سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي  -طبقه اول  -امور حقوقي و قراردادها (تلفن  )88821162 :مراجعه فرمايند.
* متقاضيان جهت هماهنگي بازديد ميبايست با شماره تلفن ( 33113782آقاي رمضاني) تماس حاصل نمايند.
مهلت دريافت اسناد روز دوشنبه مورخ  97/5/15ساعت  16و مهلت تحويل پيشنهادها روز سهشنبه مورخ  97/5/16ساعت
 13ميباشد.
زمان بازگشايي پاكتها روز سهشنبه مورخ  97/5/16ساعت  14/30مي باشد.
شرايط :
 -1ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ ( 80/000/000هشتاد ميليون) ريال مي باشد كه بايستي به صورت واريز نقدي به حساب
شماره  0106132459008به نام حساب رد وجوه سپرده جاري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي نزد بانك ملي ايران شعبه
سپند كد  601و يا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
 -3هزينه درج هر دو نوبت آگهي و هزينه كارشناسي مربوطه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي

اقدامات اقتصادي دولت
نتيجهاي در معيشت مردم نداشت

روزنامه شرق طي يادداشتي نوشت :دولت روحاني توان و شرايط آن را
داشت که دولتي فراجناحي باشد اما نتوانست در اين مسير گام بردارد .نه
اصال ح طلبان را جدي به کار گرفت و نه اصولگرايان را وارد کارزار کرد ،نه
تئوريسينهاي پاي کار داشت و نه وفاداران پا در ميدان .دولت فراجناحي،
دولتي پيشرو است که ميتواند با ايدهاي مرکزي همه را با تمام تعارضات و
اختالفات منافع گرد يکديگر آورد .دولت روحاني شرايط اين کار را داشت
ن رو نتوانست طبقهاي از طبقات جامعه را با
اما ابزارش را نداشت و از اي 
خود همراه کند .حسن روحاني بسيار تالش کرد تا خود مستقيم نه با
واسطه طبقه سياسي با مردم روبهرو شود و آنان را مخاطب قرار دهد و
مجاب سازد که نتوانست؛ زيرا از کاريزماي الزم براي اين کار برخوردار نبود.
او اگر چه در صحنه اجرايي کشور دستاوردهايي داشت .اين دستاوردها
چندان نتيجه محسوسي در وضعيت معيشتي مردم نداشتند تا آنان را
اميدوار کنند تما م قد پشت رئيسجمهورشان بايستند.

آگهي فراخوان عمومي مشاركت و سرمايهگذاري
نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

تاريخ انتشار نوبت اول97/5/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/3 :
شناسه آگهي  208685م الف1314
خ ش 97/5/1

به گزارش الف ،سفارت جمهوري اسالمي ايران در کشور وسيع و
بزرگ هند يکي ديگر از سفارتخانههايي است که در حال حاضر
بدون حضور سفير اداره ميشود! اواخر سال گذشته بود که غالمرضا
انصاري به عنوان معاون اقتصادي وزير خارجه منصوب شد .وي
از دي ماه  1391براي اداره نمايندگي ايران در دهلينو عازم هند
شد و تا اواخر سال  96اين مسئوليت را بر عهده داشت .انصاري
حدود يک و نيم ماه بعد از اين انتصاب و پس از انجام سفر
رئيسجمهور به هند در اواسط اسفند به تهران برگشت و فعاليت
رسمي خود را در سمت جديدش در دستگاه ديپلماسي کشور
آغاز کرد .اما طبق اخبار به دست آمده سفارت ايران حدودا ً پنج
ماه است که بدون سفير اداره مي شود و هنوز سفير جديد ايران
در دهلي نو معرفي نشده و همچنان نام آقاي غالمرضا انصاري به
عنوان سفير در سايت اين سفارتخانه به چشم مي خورد.
***

لزوم برگزاري رزمايش نظامي در تنگه هرمز

آگهي مناقصه عمومي (يكمرحلهاي) 97/114/603
شركت توزيع نيروي برق استان يزد

سفارت ايران در هند پنج ماه است که
بدون سفير اداره ميشود!

دكتر فؤاد ايزدي در گفتوگو با رسالت مطرح كرد:

س رلشکر باقري مطرح کرد:

تالش ترامپ براي وادار کردن
ارتش آمريکا حمله نظامي به ايران

هستيم  ،با دم شير بازي نکن ،پشيمان کننده است.
شما فکر مي کنيد ايران اين قدر ضعيف است که اجازه
دهد که شما به خواسته و به اهدافتان برسيد؟رئيس
جمهور ادامه داد :با دم شير بازي نکنيد چرا که پشيماني
ابدي براي شما به همراه خواهد داشت و اين از توان
شما ساخته نيست شما نميتوانيد ملت ايران را عليه
منافع ايران بسيج کنيد چرا که ملت ايران منافع خود را
ميفهمند و براي آن فداکاري ميکند .شما نميتوانيد
ملت را عليه امنيت و منافع ايران بسيج کنيد .شما
ضديت خود را با ملت ايران به وضوح نشان داده ايد
و وقتي ميگوييد نميگذاريم نفت ايران صادر شود،
معني آن اين است که اجازه ورود دارو و کاالهاي
اساسي را نميدهيد و يعني مردم را در محاصره شديد
و مشقت زندگي قرار داديد و بعد عنوان ميکنيد که
حامي ملت ايرانيد! چه کسي باور ميکند!روحاني با
بيان اينکه اگر اعالم ميکرديد ،فالن قطعه و يا فوالد
را تحريم ميکنيد ،شايد برخي ذهنهاي ساده باور
ميکرد ،اما هنگامي که ميگوييد بانکها با ايران کار

شهرداري بناب به استناد ماده  9شيوهنامه سرمايهگذاري و در اجراي بند  2به شماره دبيرخانه 97/3/13-6511مصوبه هيئت
عالي سرمايهگذاري در نظر دارد از طريق سرمايهگذاري مشاركتي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اجراي احداث باشگاه
اسب سواري و بشرح ذيل از طريق جذب سرمايهگذار اقدام نمايد لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط كه توان مالي
و سرمايه جهت انجام و اجراي اين پروژه را دارند .دعوت بعمل ميآيد جهت دريافت اسناد سرمايهگذاري و اطالعات و جزئيات
بيشتر به مديريت سرمايهگذاري واقع در باالتر از خيابان امام (ره) شهرداري مركزي بناب مراجعه و يا كسب اطالعات بيشتر با
شماره تلفن  04137722010مديريت سرمايهگذاري تماس حاصل نمايند.
 -1هيئت عالي سرمايهگذاري شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است -2تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك،
پايان وقت اداري ساعت  12/30روز پنجشنبه مورخه  97/5/18و محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادات  ،دبيرخانه
شهرداري خواهد بود  -3به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوقالذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد  -4.هرگاه برندگان اول و دوم
و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد -5 .به پيشنهادات مبهم و ناقص ترتيب
اثر داده نخواهد شد -6 .هزينه آگهي بر عهده برنده خواهد بود -7.زمان بازگشايي پاكت ها روز يكشنبه بتاريخ  97/5/21راس
ساعت  15با حضور اعضاي هيئت عالي سرمايهگذاري خواهد بود.
رديف

نام فرصت سرمايهگذاري

روش مشاركت

آدرس زمين

آورده سرمايهگذار

سپرده فراخوان

1

احداث باشگاه اسبسواري كه توضيحات
بيشترآن در اسناد فراخوان موجود است.

B.O.T

دهكده المپيك

 300ميليون تومان

 15ميليون تومان

تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8
خ ش 97/5/1

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

نادر داوودي  -شهردار بناب

آگهي مناقصه شماره 97/19
نوبت دوم

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :اجراي قطعه اول خط فوق توزيع پهره  -بزمان ( 63كيلوولت تير سيماني تيپ )H
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 700/000/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي
 3ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  12روز شنبه مورخ  97/4/30لغايت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/5/4
نحوه دريافت اسناد 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 مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/5/15
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ  - 97/5/16امور تداركات و قراردادهاي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات 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( 3 :سه) ماه شمسي
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1گواهينامه صالحيت ايمني در امور پيمانكاري
 -2سابقه حداقل يك كار مشابه در سطح ولتاژي  63كيلوولت يا باالتر در حداكثر  5سال گذشته
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/31 :
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
خ ش97/4/31 :

