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هيچ صدقهاي نزد خداوند محبوبتر از حق گويي نيست .پيامبر اکرم
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حسن س�بحانی -اقتصاددان و عضو

هیأت علمی دانش�کده اقتصاد دانش�گاه
تهران

در سایه روشن شرایط
بهداش��تی حاک��م بر
کش��ور و در حض��ور
تمایل عدهای به بهره
من��دی از نقدینگی خویش در تناس��ب
با اقتضائ��ات اقتصادی امروز کش��ور و
حکایتهای شاخص رو به باالی بورس،
تذکر نکاتی ضروری مینماید -۱:اصو ًال
رونق بازار سرمایه و مبتنی بودن تأسیس
و توس��عه بنگاههای اقتصادی بر محور
س��هام داری از ویژگیه��ای سیس��تم
اقتصادی اس�لام و لذا فی نفس��ه امری
پسندیده و بایسته ترویج است -۲.آنچه
ارزش��مندی بازار سرمایه یا بورس اوراق
بهادار را ،موجب میش��ود به کار گیری
پول برای تبدیل آن به کاالی سرمایهای
و س��رانجام ،تولید کاال و خدمت اس��ت
ک��ه ب��ازار حقیق��ی کاال را پ��ر رونق و
افزای��ش قیمتها را مانع و حفظ و حتی
افزایش اشتغال را تحت شرایطی میسور
مینماید .در پایان سال مالی هم ،سهام
از سود حاصل از تولید و عرضه ،متناسب
با شرایط مورد توافق برخوردار میشوند
و اگر زیانی هم متوجه بنگاه ش��ده بود،
منطق ًا در زیان حاصله هم صاحب سهم
ش��ریک اس��ت -۳.قابل قبول است که
برخی از سهامداران بخواهند به دالیلی
منتظر زمان اعالم ارق��ام ترازنامه مالی
بن��گاه و در یافت س��ود حاصله نمانند و
به هر دلیلی س��هام خویش را بر اساس
س��ابقه بنگاه و روند س��ود و زیان آن در
سالهای گذشته بفروشند و از بازار خارج
شوند -۴.اما وارد شدن عدهای به بورس
و خرید س��هام شرکت یا شرکتهایی و
فروختن آنه��ا در همان روز یا روزهای
آتی به قیمت باالتر و س��پس تکرار این
کار ،در حالی که افزایش قیمت س��هام،
هی��چ ارتباطی ب��ا س��ود آوری تولیدات
بن��گاه ذیربط ندارد ،قمارب��ازی با پول و
نه س��رمایه گذاری در بورس محس��وب
میشود .کاری که به خصوص...
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امضای  200نماینده پای طرح سؤال از رئیسجمهور؛

معترضانآمریکایی،
ترامپ را به مبارزه طلبیدند

روحانی برای پاسخگویی
شرایط اقتصادی به
مجلس بیاید

گ�روه سیاس�ی :ه��زاران آمریکای��ی ب��ه اعتراضات
خود علیه خش��ونت پلیس و نابراب��ری نژادی در روز
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صفحه2

شناسایی  ۳۳هزار
ساختمان ناایمن
در تهران
صفحه5

صادرات پیاز راه حل
برون رفت از مشکل؛

لغوقانونتمرکزکمرپیازکاران
جنوب کرمان را شکست

نبود مدیریت واحد در کش��اورزی کشور ،عامل اصلی
مش��کالت پیازکاران جنوب کرمان است .به گزارش
فارس ،با فرا رسیدن فصل برداشت پیاز و...
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مشاور اردوغان:

شبکه تلویزیونی اماسانبیسی:

کاخ سفید هنوز دستورالعمل فدرالی برای مقابله با کرونا ندارد

باوجود ش��یوع کرونا در ایالتهای آمریکا ،کاخ س��فید
هنوز دس��تورالعمل مل��ی و فدرال ب��رای مقابله با این
بیماری ندارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شبکه
تلویزیون��ی ام اس ان بی س��ی در باره بی برنامه بودن
کاخ س��فید در رابطه با مبارزه علیه کرونا با کارشناسان
آمریکایی صحبت کرد .مج��ری این برنامه تاکید کرد
که رئیس جمهور آمریکا مسئول حفظ جان مردم است
و بای��د در این باره ب��ا فرمانداران برنام��ه ریزی انجام
دهد ،در خصوص تس��ت ک��ردن ،ردیاب��ی افرادی که
بیمار ش��ده اند و انتقال تجهیزات برای ایالتهایی که
به آنها نیاز دارند و در ش��رایط بحرانی هس��تند هم به
برنامه دقیقی نی��از دارند .ما هیچ یک از این اقدامات را
در آمریکا مشاهده نمیکنیم .فرماندار تگزاس در نهایت
به این نتیجه رس��ید که ماس��ک برای ما خوب است.
دکتر پیتر هاتس کارش��ناس دانشکده پزشکی بایلور در
پاسخ به صحبتهای مجری برنامه عنوان کرد :ما شاهد
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹-در آمریکا و به ویژه در
ایالتهای جنوبی آن هستیم .در هفته گذشته  ۴۰هزار
مورد جدید داش��تیم .این پنج تا ده هزار مورد بیش��تر از
اوج ش��یوع کرونا در ماه آوریل اس��ت .او تاکید کرد که
این آمار رو به افزایش اس��ت و دکتر فائوچی هشدار داد
با روند کنونی ب��ه روزانه  ۱۰۰هزار مورد جدید ابتال به

کرونا میرسیم .اگر به وضعیت تگزاس ،آریزونا و فلوریدا
نگاه کنید ،میبینید که ما همین حاال به شرایط بحرانی
رسیده ایم ،آمار در این ایالتها به سرعت رو به افزایش
اس��ت .تعداد افرادی که در بیمارستان بستری میشوند
و تعداد آمار افرادی که تس��ت آنها مثبت میشود ،رو
ب��ه افزایش اس��ت .ما با یک بحران س�لامت عمومی
وحشتناک روبرو هستیم؛ و این در حالی است که به نظر
میرس��د هیچ نقشه راه ملی و فدرال برای مقابله با آن
وجود ندارد .دکتر پیتر هاتس ادامه داد :وقتی به پیامهایی
که از کاخ س��فید بیرون میآید نگاه کنید ،میبینید که
حتی اذعان ندارند که ما با مشکلی جدی مواجه هستیم.
فقط فرافکنی و تالش برای مقصر خواندن چین وجود
دارد .م��ا باید اقدامات جدی اتخ��اذ کنیم تا این روند را
تغییر دهیم .در غیر این صورت موارد بس��تری ش��دن
اف��راد به علت کرونا همچنان رو به افزایش خواهد بود.
مجری برنامه پرس��ید :آیا کشوری در جهان هست که
بدون توسل به راهکارهایی مثل اجباری کردن ماسک
و تس��ت و ردیابی بیماران موفق شده باشد نمودار آمار
مبتالیان را تغییر داده باشد؟ کارشناس دانشکده پزشکی
بایل��ور نیز در جواب عنوان کرد :نه من چنین موردی را
نمیشناسم .باید سی دی سی [مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماری ها] پیشاهنگ باش��د و به فرمانداران آمریکا

بگوید که چه اقداماتی باید انجام دهند .ما اکنون به یک
دس��تورالعمل فدرال نیاز داریم .ما باید به اقداماتی نظیر
اعمال محدودیتهای اجتماعی و رفت و آمد برگردیم
تا از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم .مجری گفت:
م��ا در آمریکا نه تنها این اقدامات را نداریم ،حتی دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور و معاون او به نظر میرسد حاضر
نیستند از مردان و زنانی محافظت کنند که گارد محافظ
آنها به شمار میروند .گزارش واشنگتن پست نشان داد
ش��ماری از آنها در تجمعی که برای سخنرانی مایک
پنس در آریزونا وجود داش��ت ،به کرونا مبتال شده اند.
واکنش س��رویس مخفی به این خبر چه بوده اس��ت؟
دکتر پیتر هاتس نیز با تایید صحبتهای مجری برنامه
افزود :آنها در وضعیت س��ختی گرفتار شده اند .از یک
س��و نمیتوانند از دستور مافوق خود که در اینجا رئیس
جمهور و معاون رئیس جمهور اس��ت سرپیچی کنند و
اکنون بدون اینکه ضرورتی داشته باشد ،رئیس جمهور
آمریکا و معاون او آنه��ا را در موقعیت خطرناکی قرار
داده اند .ما در ش��رایط جنگی یا بحران امنیتی نیستیم.
او ادام��ه داد :موضوع یک گردهمایی عمومی اس��ت با
این کار زندگی این اف��راد و خانوادههای آنها به خطر
میافتد .در تالسا ماموران سرویس مخفی کرونا گرفتند
بعد ماموران در آریزونا کرونا گرفتند.

عربستان قادر به محاکمه قاتالن خاشقجی نیست

مش��اور رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از مقامات سعودی
گفت این کش��ور نمیتواند قاتالن خاشقجی را محاکمه
کند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه
خبری آر تی ،یاسین اوکتای ،مشاور رئیس جمهور ترکیه
ب��ا انتقاد از نحوه تعامل مقامات س��عودی با پرونده ترور
جمال خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی اعالم کرد
عربس��تان قادر به محاکمه قاتالن خاش��قجی نیست و
جه��ان از ترکیه انتظار دارد تا اقدامی را در این خصوص
به انجام برس��اند .یاس��ین اوکتای با انتشار مقالهای در
روزنامه «ینی ش��فق» ترکیه نوش��ت :مرتکبان جنایت
خاش��قجی و تش��ویق کنندگان بر این مسأله همچنان
روزانه به بس��یاری از جنایات اعت��راف میکنند و حقوق
بش��ر را در داخل و خارج کشورش��ان نقض میکنند .در
صورتی که مردم از نگران��ی در این خصوص که برخی
افراد از این حادثه علیه عربس��تان استفاده کنند ،صحبت
به میان آورند ،آنها ش��واهد بسیاری دارند که میتوانند
علیه عربستان بکار گیرند؛ اما این شواهد در برابر جنایت
خاش��قجی هیچ به حساب میآید .مشاور رئیس جمهور
ترکیه همچنین اق��دام مقامات س��عودی در ممانعت از
ورود مقامات ترکیه به کنسولگری ریاض در استانبول را

اگر آژانس انرژی اتمی نمکنشناسی کند در مورد همکاریها تجدید نظر میکنیم
گزینههای متعددی برای پاس��خ روی میز دارد و اگر بنا
باشد ایران اجازه بازرسیهای بیشتری را به آژانس بدهد
و در مقابل آژانس و شورای حکام نمک ناشناسی کنند و
علیه ایران قطعنامهای صادر کنند جمهوری اسالمی قطعا
در کاهش سطح همکاریها با آژانس تجدید نظر خواهد
کرد .گزینه دیگر ایران این است که پروتکل الحاقی که
به صورت داوطلبانه اجرا کرده اس��ت را به حالت تعلیق
دربیاورد .وی با اش��اره به تمدید تسلیحاتی ایران ،بیان
داشت :آمریکا ممکن است دست به چنین خطایی بزند،

ولی چقدر ضمانت اجرایی دارد .قطعا ش��ورای امنیت از
ای��ن پیش نویس تمکین نخواهد ک��رد و این مورد بی
نتیجه خواهد ماند .ذوالنوری در پاسخ به این سوال که با
توجه به نقض برجام توس��ط اروپا و آمریکا آیا این مورد
وجود دارد که ایران بخواهد از توافقنامه ان پی تی خارج
شود؟ گفت :این موضوع قابل بررسی است .فعال عزمی
برای این کار نیست ،ولی مطالعه انجام این کار قطعا یکی
از مصادیقی است که جمهوری اسالمی به آن توجه دارد
و این گزینه میتواند یکی از گزینههای ایران باشد.

نگاه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید متحول شود

نماینده م��ردم محالت در مجلس معتقد اس��ت برای
تحقق اقتصاد مقاومتی باید نگاه دولت متحول شود و
به جای چش��م دوختن به غرب ،ظرفیتهای داخلی را
فعال کند تا این مهم به سرانجام برسد .علیرضا سلیمی
در گفتوگو با خانه ملت ،به محقق نش��دن اقتصادی
مقاومتی اشاره کرد و گفت :اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی
درونزاست؛ یعنی باید همه ظرفیتهای داخل کشور را
برای پیشبرد اهداف اقتصادی فعال کرد ،اما واقعیت این

بوده که دولت نتوانسته در همه بخشها این ظرفیتها
را فع��ال کند .وی در ادامه اف��زود :اقتصاد مقاومتی به
معنای قطع روابط با بیرون نیس��ت ،اما متاسفانه نگاه
دولت در  7س��ال گذشته بیشتر به مذاکره با بیگانگان
ب��وده و به گونهای همه گالبیها را در س��بد غربیها
چیدند ک��ه در این رابطه هم وعده حل مش��کالت را
داده بودند ول��ی پایبند به تعهدات خود نبودند .نماینده
مردم محالت به عدم حمایت دولت از بخشهای تولید

اشاره و تاکید کرد :برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی
باید از کارگر ،کارفرم��ا و تولید کننده حمایت کرد ،اما
با یک نظر س��نجی در کوچه و بازار مش��اهده خواهد
ش��د که دولت هیچ ارزش و جایگاهی برای این اقشار
قائل نبوده است .باید جلوی قاچاق با جدیت تام و تمام
گرفته ش��ود؛ اگرچه تالش��هایی در این رابطه صورت
پذیرفته ،اما به کل ریش��ه کن نش��ده و برای به صفر
رساندن قاچاق باید گلوگاههای قاچاق بسته شود.

محکوم کرد و گفت :تالشهایی که در جهت پنهانکاری
در پرونده قتل این روزنامه نگار صورت میگیرد ،خود به
نوعی اعتراف به این جنایت به شکلی علنی است .مشاور
رئیس جمهور ترکیه همچنین انتقادهای زیادی را متوجه
«س��عود المعجب» دادستان کل عربستان دانست که در
پی این حادثه به استانبول سفر کرده بود .یاسین اوکتای
گفت :سعود المعجب هیچ اطالعاتی در زمینه سرنوشت
جس��د این روزنامه نگار و نیز اعترافه��ای متهمان در

اختیار ما قرار نداد؛ بلکه درخواست کرد تا دادههای تلفن
این روزنامه نگار و لپ تاپ او را در اختیارش قرار دهیم.
این مسأله نیز نه برای برپایی عدالت ،بلکه برای سرپوش
رس��انهای صورت گرفت تا به نفع مرتکبان این جنایت
تمام ش��ود .او در ادامه در خص��وص اظهارات فرزندان
خاش��قجی در خصوص بخشیدن افرادی که بخاطر این
جنایت به اعدام محکوم ش��دند نیز گف��ت :آیا فرزندان
جمال خاش��قجی صالحیت عفو عامالن جنایتی را که
«مادر جنایت ها» محسوب ش��ده و دارای ابعادی است
که گویا جنایت در حق بش��ریت اس��ت ،در اختیار دارند؟
آیا احکام ش��ریعتی که به آن اس��تناد میورزید ،به شما
اج��ازه چنی��ن کاری را میدهد؟ خاش��قجی در  ۲اکتبر
 ۲۰۱۸برای انجام امور ازدواج به کنس��ولگری عربستان
سعودی در استانبول رفته بود و در آنجا به قتل رسید .قتل
خاشقجی در کنسولگری عربستان سبب شد روابط میان
آنکارا و ریاض رو به تیرگی رود .برخی دولتهای غربی
و نیز آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (س��یا) بر این باور
هستند که دستور قتل از سوی محمد بن سلمان ،ولیعهد
سعودی ،صادر شده است؛ مسئلهای که مقامات سعودی
آن را تکذیب میکنند.
نوبت دوم

(آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی)

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت :گزینه دیگر ایران این اس��ت که پروتکل الحاقی
ک��ه به ص��ورت داوطلبانه اجرا کرده اس��ت را به حالت
تعلیق دربیاورد .مجتبی ذوالنوری در گفتگو با دانش��جو
اظهار داشت :درباره قطعنامه شورای حکام یک بیانیه از
سمت مجلس شورای اسالمی صادر شد و کمیسیون نیز
درباره اقدامات ایران درمقابل این حرکت شورای حکام
جلسه داشت و درباره پاسخ متقابل ایران بحث و بررسی
های الزمی صورت گرفته شد .جمهوری اسالمی ایران

ادامه در صفحه آخر


شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بین المللی از فروشندگان و تولید کنندگان داخلی که دارای تأییدیه از شرکت نوانیر یا شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی (دو مرحله ای) (با ارزیابی کیفی) خرید از محل
اعتبارات عمرانی (منابع زیرساخت مسکن مهر بند ب – تبصره (ه) قانون بودجه سال ( ،)98تفاهنامه سیل  – 98ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح ذیل انجام دهد:

ردیف
1
2

شرح کاال

خرید  19دستگاه سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  630آمپری با قدرت قطع  16کیلو
آمپر با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل کننده و مودم جهت رده ولتاژی  20کیلوولت
خرید  28دستگاه سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  630آمپری با قدرت قطع  16کیلو
آمپر با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل کننده و مدم جهت رده ولتاژی  20کیلوولت

محل بودجه
عمرانی
مسکن مهر

مناطق سیل آسیب
دیده

شماره مناقصه

مبلغ ضمانت شرکت در
مناقصه (به ریال)

99/2-9

267.000.000

99/25-2

395.000.000

1ـ فروش اسناد مناقصه:
متقاضیان می توانند در صورت تمایل نس��بت به واریز وجه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ  300.000ریال بابت هر مناقصه به حس��اب فراگیر  3136038140نزد بانک تجارت ش��عبه ولیعصر گرگان به نام ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان ،جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  99/04/16لغایت  99/04/21ساعت
 7:30الی  15:30به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
2ـ نحوه برگزاری و محل تحویل پاکت الف ،مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و فقط تحویل پاکت الف مهر و موم شده به آدرس گرگان ،خیابان ولی عصر عدالت  23طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و
مهلت آن تا ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  99/05/01و زمان بازگشایی پاکات شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ،در ساعت  11روز سه شنبه مورخ  99/05/07در همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره  2شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد.
 -1-2اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.
 -2-2ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه (الف ،ب و ج) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.
3ـ مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق ،به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورت های زیر ،همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف -ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ب -اصل رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  4001132207145972نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان.
پ -ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ت -اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
ث -وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
ج -ضمانتنامه های صادره تاوسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
4ـ ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات (الف ،ب ،ج) با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.
5ـ شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
6ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7ـ تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت تأمین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی است.
8ـ هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
9ـ فروشندگان و تولید کنندگان باید کد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  www.setadiran.irمی باشند و پرداخت هر گونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.
10ـ ضمن ًا این آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.Tavanir.org.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  017-32684412تماس و به شماره تلفن  017-32627430فاکس نمایید.
11ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی 901223 :

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گلستان

