» گفتوگو

ناصر ايماني در گفتوگو با رسالت :

برخورد با متخلفان
وظيفه ذاتي قوه مجريه است
توگو با رسالت گفت:برخورد با متخلفان وظيفه ذاتي قوه
ناصر ايماني در گف 
مجريه است.
وي در پاسخ به اين سوال كه از نظر شما نحوه برخورد با مفسدان اقتصادي از
سوي قوه قضائيه چگونه بايد باشد،گفت:بهترين راه مبارزه با مفسدين اقتصادي
بيش از آنکه در قوه قضائيه باشد ،بايد در قوه مجريه باشد .ما همواره فکر
مي کنيم مي بايست اين دست موضوعات از سوي قوه قضائيه پيگيري و دنبال
شود ،اما بايد بگويم اين تفکر ،تفکري است که بايد آن را تغيير دهيم .ابتدا اين
وظيفه ذاتي قوه مجريه است که با اين متخلفان برخورد کند؛ تازماني که قرار
باشد يک نظام اقتصادي در قوه مجريه بنا گذاشته شود و در آن مرتبا به خاطر
اشتباهاتي که در سيستم اقتصادي اعمال مي شود توليد مفسد اقتصادي صورت
گيرد و بعد بگوييم قوه قضائيه بيايد با اين افراد برخورد داشته باشد ،بايد بگويم
که در چنين شرايطي ما هيچوقت راه به جايي نخواهيم برد چراکه قوه قضائيه
امکان برخورد وسيع و کالن با اين تعداد مفسد اقتصادي را ندارد و کار درستي
هم نيست .قوه مجريه در نظام حکومتي ما بايد به نوعي سبک و سياق نظام
اقتصادي را فراهم کند که اساسا راهي براي ايجاد يک فساد وجود نداشته باشد.
اين نمي شود که ما بياييم يک نظام ارزي و پولي را ايجاد کنيم که داراي ايرادات
جدي باشد و در قبال اين اشکاالت عده زيادي به طمع افتاده و از منافذ موجود
در اين نظام ارزي و پولي به نفع خود بهترين استفاده را ببرند و بعد بياييم و به
قوه قضائيه بگوييم که اين افراد را دستگير کند .اين دقيقا نواختن شيپور در دهنه
گشاد آن است .بنابراين به نظر من راهکار مبارزه با فساد در قوه مجريه است و بايد
قوانين ،ضوابط و بخشنامه ها به گونه اي تدوين شود که امکان سوء استفاده براي
برخي افراد اساسا وجود نداشته باشد .البته در اين مسير اگر برخي نيز بخواهند
با کالهبرداري يا به نوعي زرنگ بازي اقداماتي انجام دهند ،آن زمان قوه قضائيه
مي تواند به ماجرا ورود کرده و برخوردهاي الزم را انجام دهد .از ايماني سوال شد
در حال حاضر با عنايت به اين مسئله که قوه قضائيه به عنوان اصلي ترين ارگان
برخورد با مفسدين شناخته مي شود ،از نظر شما با چه کساني در اين مسير بايد
برخوردهاي الزم صورت گيرد؟وي گفت :نکته اي که در فرمايشات مقام معظم
رهبري وجود داشت و از اهميت بااليي برخوردار است و در  40سال گذشته نيز
در جمهوري اسالمي بسيار کم به آن پرداخته شده ،مسئله مديراني است که
با خطاهاي فاحش مديريتي خود هم به بيت المال ضربه مي زنند و هم فساد
به وجود مي آورند .مسئله اي که مورد اشاره رهبر معظم انقالب نيز واقع شد .به
نظر من قوه قضائيه اگر مي خواهد برخورد با مفسدين را به بهترين شکل دنبال
کند ابتدا بايد با مديراني که در نظام مديريتي خود خطا کرده اند و به بيت المال
آسيب زده اند ،برخورد کند .متاسفانه در کشور ما شرايط به گونه اي تعريف شده که
يک مدير اگر بزرگترين خطاهاي مديريتي را هم انجام دهد و بيشترين آسيب ها
را نيز به بيت المال برساند کسي با وي کاري ندارد اما به محض اينکه اندک مبلغي
را خودش بخواهد سوء استفاده شخصي کند ،به بدترين شکل با وي برخورد
مي شود .در ماجراي مسائل اقتصادي امروز نيز ابتدا بايد با مديراني که با ارائه ارز
و سکه وضعيت بازار را به اين روز انداختند برخورد شود سپس سراغ مفسدين
اقتصادي و برهم زنندگان بازار رفت .وي گفت :قوه قضائيه به نحوي بايد کار را
آغاز کند که آن کساني که در صدد ايجاد فساد در آينده براي نظام اقتصادي کشور
هستند ،به شدت احساس خطر کرده و هراسان باشند .اين مسئله خيلي جنبه
بازدارندگي دارد .يعني مجازات قوه قضائيه نبايد فقط معطوف به مجازات خاطيان
باشد بلکه بايد از جنبه بازدارندگي بااليي برخوردار باشد تا در آينده نيز شاهد اين
اتفاقات نباشيم .براي باالبردن جنبه بازدارندگي برخورد با مفسدين نيز راه هاي
مختلفي وجود دارد .يکي از اين راه ها افشاي نام اين افراد است .وي همچنين گفت:
حمايت از قوه قضائيه بايد از سوي افکار عمومي ،نخبگان و نهادهاي مدني صورت
گيرد .برخي از جريان ها بالفاصله تا مسئله نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر معظم
انقالب منتشر شد سر و صدا به پا کردند که چرا اين نامه از مسير مجلس عبور
نداشته است .به اعتقاد بنده اين قيل و قال ها بيشتر براي کاهش تاثير اين نامه
صورت گرفت تا اقدامات بعدي قوه قضائيه در اين زمينه نيز کم اثر شود .بنابراين
نبايد در اين دام ها افتاد و قوه قضائيه از سوي رسانه ها ،مردم و نخبگان مورد
حمايت قرار گيرد تا بتواند به بهترين شکل در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي
گام بردارد .وي با تاكيد بر رعايت عدالت در داوري ها گفت :قاطعيت قوه قضائيه
زماني به دست خواهد آمد که عدالت فداي قاطعيت نشود .اين نکته مهمي است.
يعني قوه قضائيه زماني موفق خواهد شد که قاطعيت را با عدالت همراه کند .اگر
ما فقط بخواهيم قاطعيت به خرج داده و به سرعت پرونده ها رسيدگي و نتيجه
آنها اعالم شود اما در مورد برخي از آنها و عادالنه بودن احکام جامعه نتواند اقناع
شود ،اين براي قوه قضائيه مشکل ايجاد مي کند.

»

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از رونمايي اولين جنگنده ايراني در  ۳۱مرداد خبر
داد.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم ،امير سرتيپ امير حاتمي در برنامه
تلويزيوني «نگاه يک» در آستانه روز صنعت دفاعي ( 31مرداد) اظهار داشت :يک سالي
که گذشت ،يک سال پرتالش براي مجموعه دفاع کشور بود؛ البته بعد از انقالب اين
مجموعه پرتالش بوده است.وي افزود :برنامه خوبي را آماده و تقديم فرماندهي معظم
کل قوا کرديم که تأييد شد.در  6ماهه دوم سال  96تغييرات جزئي در اولويتها داديم
و برنامه سال  97را هم بر مبناي برنامه چهار ساله که تقديم مجلس شد ،آماده کرديم.
اولويت اول ما توان موشکي است و بايستي ارتقا بدهيم ،تمرکزمان هم بر کيفيت کار است.
به لحاظ تنوع شرايط خوبي داشتيم و با توجه به تالش دشمنان در حوزه ضدموشکي،
کيفيت را ارتقا داديم.حاتمي ادامه داد :روي قدرت دفاعي تأکيد داريم که در روزهاي
آينده يک محصول جديد دفاعي رونمايي خواهد شد .اين محصول جديد يک هواپيماي

جنگنده و پشتيباني نزديک از نيروهاي مسلح خواهد بود که مراحل خود را طي کرده
و در روز صنعت دفاعي پرواز خواهد کرد .همچنين اقالمي که براي ساخت آن استفاده
شده رونمايي خواهد شد .در حوزه پدافند ،موشکهاي «بالستيک ،کروز و زميني» کارهاي
خوبي انجام داديم .تانک «کرار» در اختيار نيروهاي مسلح براي تستهاي نهايي است.
در حوزه تسليحات و تجهيزات اتفاقات خوبي افتاده است ،در حوزه خدمات هم بدين
صورت است.وي در ادامه تصريح کرد :تا پايان سال  97حدود  60پروژه تحقيقاتي را به
اتمام خواهيم رساند که در سال آينده رونمايي ميشوند.وزير دفاع در خصوص سامانه
پدافند موشکي «باور  »373هم گفت :اين سامانه تا پايان سال تحويل نيروهاي مسلح
داده خواهد شد ،اکنون تستهاي خود را طي ميکند .اين سامانه براي الحاق به نيروهاي
مسلح نيازمند تستهاي زيادي است که اميدواريم همه آزمونها را با موفقيت سپري
کند .پس از تحويل ميتوانيم ،تکثير و صادر کنيم.

امير حاتمي:

اولين جنگنده ايراني
 ۳۱مرداد
رونمايي ميشود
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صالحي:

آيتاهلل نوريهمداني :مسئوالن پشتميزنشين
نميتوانند به حقيقت تلخ زندگي فقرا پي ببرند

استادبرجستهحوزهعلميهقمگفت:مسئوالنپشتميزنشين
نميتوانند به حقيقت تلخ زندگي فقرا پي ببرندبه گزارش
خبرگزاري تسنيم از قم ،آيتاهلل حسين نوري همداني در
ديدار اعضاي ستاد بازسازي غدير خم گفت :واقعه غدير
خم مانند حادثه عاشورا بايد در متن زندگي مردم وارد شود.
وي با اشاره به اهميت مسئله غدير خم افزود :کار بازسازي
غدير خم امري مثبت و اثرگذاري بوده چرا که صدور و
ترويج جريان غدير خم امري بسيار حياتي و مهم است.
وي با تاکيد بر اينکه بايد با برنامهريزيهاي دقيق واقعه
غدير خم نيز مانند حادثه عاشورا در متن زندگي مردم
قرار گرفته و بهصورت مستمر تکرار و ترويج شود در مورد

حاميان تروريسم در افغانستان در نهايت ضرر خواهند کرد

واقعه غدير خم متأسفانه تاکنون فعاليتهاي چشمگيري
صورت نگرفته است ،عنوان کرد :اهميت جريان غدير در
حدي بوده که خداوند کرامت انسانها را در قرار دادن امامي
براي آنها قرار داده و انتخاب امام و رهبر را نيز خداوند بر
عهده مردم قرار نداده و اين امري بوده که خداوند متعال
آن را انجام ميدهد هما ن گونه که پيامبران نيز انحصارا ً
توسط خداوند متعال انجام ميشود.وي با تأکيد بر برخي
مضامين واالي کتاب شريف نهجالبالغه ادامه داد :بعد از
قرآن کريم هيچ کتابي به ارزشمندي و گرانقدري نهجالبالغه
وجود ندارد ،جامعه شيعي بايد مضامين اين کتاب شريف را
بهدرستيفراگرفتهوبرمبنايرويکردهايآنجهتگيريهاي
مختلف در موضوعات مختلف را تنظيم و اجرا کند.وي با
اشاره به سخني از امام علي(ع) عنوان کرد :مسئوالن بايد
سطح زندگي خود را در حد زندگي فقرا پايين آورده و
مانند آنها از امکانات و امتيازهاي اجتماعي استفاده کنند
تا فقر و تنگدستي در سينه فقرا سنگيني نکرده و آنها
را نااميد و دلسرد نکند.وي ادامه داد :مسئوالني ميتوانند
به داد مردم برسند که طعم فقر را چشيده باشند و گرنه
مسئوالن پشتميزنشين و اشرافيت خواه نميتوانند به
حقيقت زندگي انسانهاي فقير پي ببرند.

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :حاميان تروريسم در
افغانستان در نهايت ضرر خواهند کرد.به گزارش خبرگزاري
مهر ،علياکبر صالحي در مراسم نود و نهمين سالروز استقالل
افغانستان با بيان اينکه شاهد مشکالت بسياري در داخل
و خارج براي مردم افغانستان هستيم ،گفت :اميدوارم
روزي شاهد ثبات و صلح در اين کشور باشيم.وي ادامه
داد :افغانستان تنها همسايه ما نيست ،بلکه نگاه ما به آنها
به عنوان برادر است و ايران و افغانستان شاخههاي يک
درخت هستند و آماده هستيم تا پيشرفتهاي خودمان را
در بخش اقتصادي ،سياسي و اجتماعي در اختيار افغانستان
قرار دهيم تا آينده اين کشور در زمينه صلح و ثبات را
تسهيل کنيم .صالحي با بيان اينکه تروريسم خوب و بد
وجود ندارد ،گفت :تروريسم ،تروريسم است و ما ميدانيم
که اينها از کجا تامين مالي ميشوند و از کجا مورد حمايت
قرار ميگيرند.وي افزود :اميدوارم روزي فرا برسد تا کساني
که از تروريسم حمايت ميکنند بدانند از چه کساني حمايت
کرده و روزي برسد که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات
باشند.وي گفت :اگر وضعيت فعلي در افغانستان ادامه يابد،
همه فارغ از اينکه کجا زندگي ميکنند متضرر خواهند شد
و کساني که به تروريستها در افغانستان کمک ميکنند

بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند که در نهايت
خود آنها ضرر خواهند کرد.صالحي با اشاره به تحوالت و
اتفاقات روي داده در سوريه ،افزود :تروريسم در سوريه
رشد و توسعه پيدا کرده و اين کشور نزديک به اروپاست
و مشکالت بسياري را براي اين کشورها به وجود آورده
است.وي از جامعه جهاني خواستار کمک به صلح و امنيت
در منطقه شد و گفت :ما تنها در افغانستان مشکل نداريم
بلکه در سرتاسر منطقه با مشکل مواجه هستيم.وي در
پايان خاطرنشان کرد :ما مطمئن هستيم که افغانستان از
اين معضل خارج خواهد شد و ما هم بايد در اين زمينه
به اين کشور کمک کنيم.

شايعه بازگشت سايه جنگ ،کاسبي يک جريان سياسي است

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :شايعه بازگشت سايه جنگ ،کاسبي يک
جريان سياسي است.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدنبي
حبيبي در پايان نشست دبيران حزب موتلفه با اشاره به بيانات مقام معظم
رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم ،گفت :آنها که معتقدند دولت بايد
برکنار شود در نقشه دشمن عمل ميکنند .دولت بايد بماند و پاسخگو
باشد .دولت بايد بماند و به وظايف کليدي که در سوگند رياست جمهوري
آمده عمل کند.وي با اشاره به مشکالت اقتصادي کشور گفت :راهحلهاي
 85اقتصاددان کشور روي ميز رئيسجمهور است .دولت راه حلهاي فراوان
دارد و بايد اين راهها را طي کند تا بتواند بر مشکالت فائق آيد .تاکيد و
تکيه بر يک راه و تصور آنکه راه پيشرفت اقتصادي فقط و فقط تعامل با
غرب و يا شرق است ،بايد کنار گذاشته شود.وي افزود :مشکالت کشور
ريشه در برخي از ساختارها ،ضعف يا سوءمديريت و عدم درک مختصات
جنگ رواني و جنگ اقتصادي دارد ،امروز نياز دولت به کادر انقالبي با
مديريت جهادي است تا بتواند از اين مرحله عبور کند.حبيبي با اشاره
به توهم بازگشت سايه جنگ گفت :يک جريان سياسي با شايعه پراکني
و توهم بازگشت سايه جنگ کاسبي ميکند ،آمريکا هيچوقت به داليل
منطقي و قوي توان حمله نظامي به ايران را پيدا نميکند .آمريکا هرگز به
ملت و دولتي که عزم مقاومت دارد ،حمله نميکند .ضمن اينکه تجربيات
آنها از جنگهاي  20ساله اخير در خاورميانه نشان ميدهد جز هزينه،
درآمدي نداشتهاند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با اشاره به بدعهدي

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت اول)

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

(فروش) دو باب مغازه واقع در ضلع جنوبي ساختمان قديم فرمانداري
شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/252مورخ 97/5/7شوراي محترم اسالمي شهر اليگودرز دو باب مغازه تجاري واقع در ضلع جنوبي ساختمان قديم فرمانداري
را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:
مبلغ پايه  -هر مترمربع  -ريال ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده (ريال)

رديف

موضوع مزايده

1

فروش يك باب مغازه تجاري واقع در ضلع جنوبي
ساختمان قديم فرمانداري به مساحت  25/76مترمربع

28/000/000

2

فروش يك باب مغازه تجاري واقع در ضلع جنوبي
ساختمان قديم فرمانداري به مساحت  29/52مترمربع

26/000/000

مبلغ خريد اسناد
500/000

75/000/000

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  5روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي
شهرداري اليگودرز مراجعه و اسناد مزايده را خريداري نمايند.
 -2شركتكنندگان در مزايده اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مزايده را در پاكت (الف) و مدارك كامل شناسايي
(اشخاص حقيقي) و اساسنامه و گواهي آخرين تغييرات و مدارك شناسايي اعضاي شركت (اشخاص حقوقي) را در «پاكت ب» و پيشنهاد قيمت در «پاكت ج» قرار دهند و هر سه پاكت را
در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -3متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي زير:
 -4واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي  -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت نهايي قبول پيشنهادات  3روز پس از پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6به پيشنهاد مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ،ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و يا سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -8كليه كسورات قانوني به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -9هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد و ميبايست ظرف مهلت مقرر در بند  14تاييديه واريز هزينه روزنامه را به شهرداري ارائه نمايد.
 -10متقاضيان ميتوانند در يك يا هر دو موضوع مزايده شركت نمايند.
 -11مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت
به خريد اسناد مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
 -12شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكليف شهرداري ميباشد.
 -13ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -14برنده مزايده ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم ،به واحد امور قراردادها و امالك و امور مالي شهرداري جهت واريز كل مبلغ و اقدام الزم جهت انتقال و واگذاري
موضوع مزايده مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم به عنوان برنده اعالم ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به
نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -15پرداخت كليه هزينهها اعم از عوارضات شهرداري و كليه هزينههاي نقل و انتقال اعم از دارايي و دفترخانه و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -16در صورت وصول  3پيشنهاد در مرحله اول پيشنهادات واصله پس از پايان مهلتهاي مقرر در اين مرحله بازگشايي خواهند شد.
 -17اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -18كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  5روز كاري جهت دريافت اسناد  3روز كاري جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان
اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
خ ش97/5/29 :
تاريخ انتشار97/5/29 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز
جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي شماره  - 97/1نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد در نظر دارد اجراي پروژههاي ذيل را از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت (ستاد)
برگزار نمايد:
رديف

نام پروژه

مدت پيمان
(ماه)

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين
(ريال)

نوع
تضمين

گروه و رشته
پيمانكاران

ارزيابي
كيفي

1

بهسازي محور هرات  -مروست قطعه 2
محدوده كيلومتر  13+000الي 30+000

12

49/995/808/407

2/500/000/000

2

بهسازي محور هرات  -مروست قطعه 4
محدوده كيلومتر  44+000الي 56+000

6

28/962/297/843

1/450/000/000

طبق
آييننامه
تضمين
معامالت
دولتي

رشته راه
و باند
فرودگاه -
پايه 5

دارد

3

بهسازي بخشي از باند دوم محور تفت  -ده باال

8

24/847/190/452

1/243/000/000

* تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ  1397/05/29لغايت  1397/06/04به آدرس سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
* تاريخ و مهلت تحويل اسناد :مناقصهگران بايد پس از دريافت اسناد ،اسناد دريافتي را تكميل و تا ساعت  8صبح مورخ 1397/06/18
در سايت ستاد بارگذاري نمايند .پاكات مناقصه ساعت  9صبح مورخ  1397/06/18در كميسيون مناقصه در محل سالن جلسات اداره كل
راهداري و حمل و نقل جادهاي باز و خوانده ميشود .حضور يك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت ،در جلسه افتتاح پيشنهادها
آزاد است( .آگهي در دو نوبت ،به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس  27313131دفتر ثبتنام 88969737 :و
8519376
* اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :يزد  -بلوار شهيد پاكنژاد  -نرسيده به ميدان باهنر  -تلفن گوياي شبانهروزي  -37245256نمابر
37246160
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/3 :
خ ش97/5/29 :
شناسه آگهي229969 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد

خبر »

دولت و مجلس فکري به حال
معيشت مردم کنند

حبيبي:

توگو را بستند .آنها
آمريکا در برجام خاطرنشان کرد :آمريکاييها باب گف 
که به مذاکره مجدد فکر ميکنند در رويا زندگي ميکنند .مشکالت کشور
هيچگاه در ديپلماسي خارجي خالصه نميشود .ما در روابط خارجي مثل
بقيه کشورها بايد براساس منافع جامع ملي خودمان عمل کنيم ،در شرايط
حاضر که آمريکا و برخي از کشورهاي رويايي بدعهدي کردهاند ما ميتوانيم
از ارتباط با برخي از همسايگان و چين و هند و روسيه قسمتي از منافع
ملي خودمان را تامين کنيم به شرطي که براي حل مشکالت اصالت را
به ظرفيت داخلي بدهيم.حبيبي گفت :تهديدها و تحريمهاي آمريکا يک
فرصت براي عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي و خودکفايي کشور است .اين
يک توفيق اجباري است ،دولت نبايد آن را از دست بدهد .دهها اقتصاددان
و صدها مدير جهادي حاضرند به دولت کمک کنند تا از اين شرايط خطير
عبور کند ،دولت بايد از اين آمادگي استقبال کند.وي با طرح يک پرسش
کليدي در مورد بودجه  97گفت :بودجه  97با دالر  3500تومان بسته
شده است .اکنون کف قيمت دالر با تصميم گيري دولت  4200تومان است
ضمن اينکه دولت هم در بازار ثانويه و هم در بازار سوم دالر را با نرخهاي
آزاد ميفروشد .بايد ديد با اين پديده چه اتفاقي در اعداد و ارقام درآمدي و
هزينهاي دولت ميافتد .از دستگاههاي نظارتي مجلس و قوه قضائيه جدي
ميخواهيم در اين امر مهم به وظايف مربوطه عمل کنند.حبيبي با اشاره
به تشکيل گروه اقدام عليه ايران در آمريکا تصريح کرد :در سالروز کودتاي
 28مرداد آمريکاييها يک اقدام نمادين ديگر که ناشي از خصومت ورزي

موسويالرگاني:

3

با ملت ايران است انجام دادند ،در اين اقدام پاسخ به کساني داده شده
که هنوز در حالت وادادگي به غرب قرار دارند و فکر ميکنند با مذاکره
مي توانند مشکالت را حل کنند.وي با اشاره به ضرورت برخورد جدي و
مدبرانه با احتکار مايحتاج مردم توسط عدهاي از خدا بيخبر و سودجو
گفت :اصوالً برخورد با محتکران ،گرانفروشان و قاچاقچيان جرء الينفک
حل قسمتي از مشکالت اقتصادي است.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در
بخش ديگري از سخنان خود جنايات عربستان در يمن را محکوم کرد و
گفت :کشتار دانش آموزان يمن با سالحهاي آمريکايي در حقيقت تير سه
شعبه حرملههاي سعودي به کودکان بيگناه يمني بود .اين حادثه جهان
را تکان داد و آزادگان جهان اين جنايت را محکوم کردند.وي همچنين با
اظهار تاسف از برخورد ماموران گرجستان با مسافرين ايران و ناديده گرفتن
حق حجاب آنها گفت :شايسته بود وزارت خارجه سفير گرجستان را احضار و
رسماً اعتراض شدي د اللحن ايران به اين حادثه را اعالم ميکرد.دبيرکل حزب
موتلفه اسالمي همچنين تاکيد کرد :در آستانه هفته دولت الزم است رئيس
جمهور و وزرا رهنمودهاي رهبري براي سپردن کار به مردم مورد بازخواني
قرار دهند و براي حل مشکالت از ظرفيت مردمي بهرهمند شوند .امروز
رهبري عليرغم بسياري از مشکالت ناشي از ناکارآمدي برخي از مديران
دولتي از دولت حمايت ميکنند .دولت بايد اين را مغتنم بشمارد و با تغيير
تيم اقتصادي و با به کارگرفتن تيم متعهد و متخصص و مدير که واقعاً بازوي
توانمند آقاي رئيس جمهور باشند به جنگ با دشمنان بشتابد.

نماينده مردم فالورجان در مجلس گفت :دولت و مجلس فکري به حال معيشت مردم کنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم ناصر موسويالرگاني در جلسه
علني روز يکشنبه پارلمان در تذکري شفاهي با تأکيد بر اينکه مردم مشکالت معيشتي دارند
و تورم هر روز بيداد ميکند ،اظهار داشت :مردم انتظار دارند دولت و مجلس از اين روزمرگي
دست بردارند و فکري به حال معيشت کنند.وي افزود :يکي از توليدکنندگان پتروشيمي در
بورس کاال فرياد ميزد که صدها ميليارد تومان در پتروشيمي هزينه کردم و  380تومان
براي هر کيلو پتروشيمي سود ميکنم ،اما کساني که از بورس کاال استفاده ميکنند ،هر
کيلويي  6هزار تومان سود ميکنند ،چرا مصرفکنندگان نبايد از بورس کاال استفاده کنند
و دالالن بايد استفاده کنند؟وي در تذکر ديگري با انتقاد از اخذ شهريه در توسط برخي
مدارس ،خاطرنشان کرد :براساس قانون تحصيل تا مقطع ديپلم در کشور ما رايگان است ،اما
متأسفانه مدارس از مردم  500الي  600هزار تومان پول ميگيرند ،دولت از طرفي ميگويد
اخذ پول از مردم غيرقانوني است ،اما از سوي ديگر دست مديران مدارس را باز ميگذارد تا از
مردم پول بگيرند ،مردم واقعا مشکل دارند ،بايد به اين مشکل رسيدگي شود.

حقيقتپور :ايران استوانه دفاعي و نظامي
در قلب منطقه است

کارشناس مسائل استراتژيک گفت :ايران استوانه دفاعي و نظامي در قلب منطقه است.
توگو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري
منصور حقيقتپور در گف 
آنا با اشاره به فرا رسيدن  31مرداد  -روز صنعت دفاعي -در رابطه با پيشرفتهاي حوزه
نظامي و دفاعي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي گفت :انقالب اسالمي در ابعاد مختلف
ن دفاعي و نظامي کشور ايجاد کرد.وي با بيان اينکه دکترين دفاعي
تحوالتي را در دکتري 
جمهوري اسالمي ايران با محوريت دفاع سرزميني است و هيچگاه اهداف تهاجمي را در
دستورکار نداشته ،اضافه کرد :در اين  40سال برپايه دفاع تالش کردهايم تا صنايع نظامي
کشور پاسخگوي نيازهاي بخش دفاعي باشد و خوشبختانه امروز در حوزه توانمنديهاي
دفاعي بهجايي رسيدهايم که در برابر تهديدهاي دشمنان از قدرت بازدارندگي بااليي
برخورداريم.حقيقتپور با تاکيد براينکه امروز دشمن زمانيکه ضربه زدن به اين سرزمين
را در ذهن ميپروراند ،بايد مالحظه و ظرفيتهاي ضربات متقابل را داشته باشد ،افزود:
امروز نه تنها ميتوانيم نيازهاي واقعي کشور را تأمين کنيم؛ بلکه در شرايطي هستيم که به
بسياري از کشورهاي دوست در اين زمينه کمک و مشاوره دهيم.کارشناس مسائل استراتژيک
تصريح کرد :در طول اين چهار دهه صنايع دفاعي ايران ب ه طور کامل مبتني بر توان بومي و
آموزههاي ديني بوده است و هر روز بر دامنه رشد و توسعه آن افزوده ميشود.وي با تأکيد بر
اينکه آمريکا و رژيم صهيونيستي با تقويت فضاي ايرا ن هراسي در تالشند توليدات نظامي
خودشان به کشورهاي عرب منطقه بفروشند ،گفت 40 :سال از پيروزي انقالب اسالمي
ميگذرد و در اين مدت ايران به خاک هيچ کشوري تعدي نکرده و فقط در برابر متجاوزان
از جمله رژيم بعث عراق مستحکم ايستاده است و ب ه خوبي توانسته پاسخ هرگونه تجاوز
را بدهد.وي خاطرنشان کرد :جمهوري اسالمي ايران هميشه با تمامي کشورهاي منطقه
رابطه خوبي داشته و حتي مانورهاي نظامي با آنها برگزار ميکند؛ بنابراين ايران استوانه
نظامي و دفاعي خيلي خوبي در قلب منطقه بهشمار ميرود و کشورهاي ديگر ميتوانند
به توانمندي ما تکيه داشته باشند.

آگهي مناقصه شماره  - 97/24نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد يراقآالت خط فوق توزيع اسپكه  -چانف
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 975/689/000 :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 يكشنبه مورخ  97/5/28لغايت ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ 97/6/6
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به صفحه اعالن عمومي 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 يكشنبه مورخ 97/6/18
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  -97/6/19امور 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 تحويل كاال( 2 :دو) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1ارائه تايپ تست كاالي موضوع مناقصه
 -2سابقه فروش كاالي موضوع مناقصه به شركتهاي برق منطقهاي
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/30 :
خ ش97/5/29 :

پيام مديريت مصرف

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

صنعت برق از تمامي هموطناني كه با مديريت صحيح مصرف برق ،امكان استفاده
پايدار از اين انرژي را براي همگان فراهم ميآورند صميمانه تشكر و قدرداني ميكند.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه شماره 97/23

نوبت دوم

مناقصه گزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يك مرحلهاي
موضوع مناقصه :شورهبرداري ،زنگ زدايي و رنگ آميزي برجهاي خطوط انتقال ناحيه جنوب استان
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 مناقصه :از ساعت  12روز شنبه مورخ  97/5/27لغايت ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ 97/6/5
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس SETADIRAN.IR
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/6/17
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  97/6/18امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصه گر 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 منطقه اي سيستان و بلوچستان  ،تلفن 05431137057
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت انجام كار (12 :دوازده) ماه شمسي
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1گواهي صالحيت پيمانكاري حداقل رتبه  5رشته نيرو
 -2گواهي صالحيت ايمني در امور پيمانكاري
 -3سابقه حداقل يك كار مشابه در خطوط انتقال و فوق توزيع
در صورت عدم ارائه هر يك از مستندات فوق ،ساير مدارك مناقصه گر نيز بررسي نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/28
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/29

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

پيام مديريت مصرف:
در روزهاي بلند تابستان از روشنايي طبيعي استفاده كنيم.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

آگهي تجديد مناقصه شماره 97/11

نوبت دوم

مناقصه گزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يك مرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد پيچ ،مهره ،متعلقات خط  400كيلو ولت زاهدان بم
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 788/538/400ريال (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  9روز شنبه مورخ  97/5/27لغايت ساعت  15:30روز يكشنبه مورخ 97/6/4
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به صفحه اعالن عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس SETADIRAN.IR
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/6/17
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  97/6/18امور 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 منطقه اي سيستان و بلوچستان  ،تلفن 05431137057
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت تحويل كاال ( 2 :دو ) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/28
روابط
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/29

عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

پيام مديريت مصرف:
مراقب خاموش بودن المپهاي اضافي در ساعات اوج مصرف برق باشيم.

