ورزش��ي

مردم شاه را بیرون نکردند که برخی از
مسئوالن زندگی شاهانه داشته باشند

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
سال دهم  چهارشنبه  17بهمن  30 1397جمادیاالولی 1440
 6فوری��ه  2019ش��ماره  8 2648صفح��ه  1000تومان

قناعت پيشهساز تا به عزت دست يابي .امير المومنين
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فریدون حسنوند -رئیس کمیسیون

انرژی مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

سعیدجلیلی:

تحلیلهایفلجکننده
از تحریمه ا بدتر است

هنر بزرگ انقالب
اسالميتغيير و تحول در
انسانها بود

گروه فرهنگي :عليرضا مختارپور گفت:هنر
بزرگ انقالب اسالميبه رهبري حضرت امام
و پ��س از آن رهب��ر معظم انق�لاب ،تغيير و
تحول در انسانها بود که توانست از...

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه
بس��یاری اوقات تحلیلهای فلجکننده از تحریمهای
فلجکننده بدتر اس��ت ،گفت :اگر تحلیل غلط داش��ته
باش��م و ندانیم ایراد کار از کجاس��ت بدتر از این است
که بگویی��م فالن موضوع را از من گرفتهاند .س��عید
جلیلی در نشس��ت با فعاالن اقتصادی اصفهان اظهار
داشت :در اینگونه جلسات میتوان هر مشکلی که به
ذهنمان رسید را مطرح کنیم ،اما در حقیقت با این نوع
رویکرد ،هرچند جلسات بس��یاری برگزار میشود ،اما
مشکلی از کشور حل نخواهد کرد ،صحبتهایی که در

صفحه6

نیروهای مسلح ایران با توان باال

برای کشور هزین ه زیادی ندارند
صفحه2

دستاوردهاي کميته امداد
در چهلمين سالگرد انقالب

ايجاد ساالنه ۱۷۰هزار فرصت
شغليتوسطکميتهامداد

گروه اجتماعي :معاون اشتغال و خودکفايي کميته
امداد با اش��اره به اينکه ساالنه  ۱۷۰هزار فرصت
ش��غلي بر اساس برنامه شش س��اله امداد ايجاد
ميشود ،افزود :سال گذشته اين هدف...

صفحه2

جمعی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه
علنی مهدی جهانگیری و حسین فریدون شدند

انتقاد شديد
اهالي کشتي
از فردوسيپور
صفحه7

سامانه توزیع نهاده های
دامی راه اندازی شد
صفحه3

اینگونه جلسات مطرح میشود برای حل مشکل است
نه فقط بیان مش��کل ،اما سئوال این است که چگونه
مشکل حل ش��ود.وی با بیان اینکه وظیفه داریم که
مشکالت کشور را در حد وسع خود دنبال کنیم تا حل
شود ،افزود :اقدامات خوب باید تقویت و پشتیبانی شود،
حتی اگر رقیب ما این کار را انجام میدهد ،همچنین
اگر جایی خطا صورت میگیرد نیز باید اطالع دهیم و
پیگیری کنیم ،اگر اقدامی نیز ناقص انجام میشود نیز
باید کمک کنیم تا کامل شود ،این نوع رویکرد باید به
گفتمانی برای ما...

طی نامهای به رئیس قوه قضاییه؛

صفحه5

جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی طی
نامهای به رئیس قوه قضائیه خواس��تار رس��یدگی به
اتهامات اقتصادی برادر رئیسجمهور ش��دند .جمعی
ی در نامهای به
از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالم 
آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس دستگاه قضا ،خواستار
رس��یدگی این قوه به اتهامات برادر حجتاالس�لام
حسن روحانی ،رئیسجمهور شدند .در این نامه که به
امضای  20نماینده رسیده ذکر شده است «سخنگوی
محترم ق��وه قضاییه در  25تیر س��ال  96و  14مهر
س��ال  96بهترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و
مهدی جهانگیری برادران رئیسجمهور و معاون اول



دولت نمیتواند خودسرانه

قیمت بنزین را افزایش دهد

روزنامهصبحايران

دبيركل نهاد كتابخانههاي عموميكشور:

یادداشت

رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول
یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین
تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند .انتظار میرود
دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر بهصورت
علنی رسیدگی شود» .برای اولین بار حجتاالسالم
غالمحسین محسنی اژهای ،سخنگوی قوه قضائیه،
در یکصد و هفتمین نشس��ت ،خبری خود با اصحاب
رسانه که روز سوم بهمن ماه سال  95برگزار شد درباره
دستگیری رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی و
ارتباط وی با حس��ین فریدون برادر رئیس جمهور و
دستیار ارشد روحانی...
صفحه2

بعد از « »FATFنوبت به توان دفاعی کشور رسید

باجخواهیادامهدار
به سبک اروپایی

صفحه2
صفحه2

بای��د س��ازوکاری برای مه��ار میزان
مصرف بنزین از سوی دولت و مجلس
فراهم شود؛ البته باید هوشمندیها و
تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شود
تا برخی متضرر نش��وند.علیرغم طرح
بحثهای��ی پیرامون س��همیه بندی
بنزین از سوی برخی نمایندگان ،این
طرح در جلسه کمیسیون انرژی با رای
قاطع نمایندگان رد ش��د.طرح سهمیه
بندی سوخت با اصل  75و  40و برنامه
ششم توس��عه مغایر است و براساس
برنامه توسعه هر افزایش قیمتی منوط
به رعایت ش��رایط امنیتی ،اقتصادی
و اجتماعی اس��ت .به زع��م اعضای
کمیسیون انرژی در حال حاضر شرایط
به گونه ای است که نمیتوان قیمت
بنزین را افزایش داد.کمیسیون انرژی
جلسات متعددی با مرکز پژوهشها،
دانشگاهها ،انجمن نفت و ...به منظور
بررس��ی راهکارهای کاهش مصرف
و جلوگیری از قاچاق س��وخت برگزار
کرده است .برای ساماندهی وضعیت
سوخت دس��ت کردن در جیب مردم
و گران کردن بنزین س��اده ترین راه
است می توان از مسیرهای دیگر این
شرایط را سامان داد.کمیسیون انرژی
با همکاری س��ازمان برنامه و بودجه
و مرکز پژوهش ه��ا به دنبال طرحی
برای ساماندهی شرایط سوخت است
و مردم نگران نباشند سهمیه بندی یا
افزایش قیمت��ی در حوزه بنزین اتفاق
نمی افتد.مجلس هیچ گونه ای برنامه
ای ب��رای افزایش قیم��ت بنزین در
بودجه س��ال آینده پیش بینی نکرده
اس��ت؛ در واقع در کمیس��یون تلفیق
مجل��س  10پیش��نهاد در ای��ن حوزه
بررسی ش��د که هیچ یک از آنها رای
نی��اورد چراک��ه اکثری��ت نمایندگان
اعتقادی به افزایش قیمت و س��همیه
بندی بنزی��ن ندارند؛ دولت نمی تواند
راس��ا قیمت بنزی��ن را افزایش دهد.
درصورتی که دولت خودسرانه قیمت
بنزین را افزایش دهد مجلس میتواند
برخورد کن��د و از این اقدام جلوگیری
کن��د .کمااینکه دولت نی��ز نگاهی به
افزایش قیمت بنزین ندارد براس��اس
برخی اطالعات ،دولت معتقد است در
حال حاضر شرایط برای افزایش قیمت
سوخت مهیا نیست.

.
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شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
نوبت دوم
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان کرمانشاه در نظر دارد تعداد ۳۰۰۰دستگاه کنتور تکفاز را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا
تولیدکنندگان وتامین کنندگان واجد صالحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج این آگهی به مدت  5روزکاری به امور تدارکات این
شرکت واقع در کرمانشاه-خیابان شهید امجدیان(سیلو)و یا به سایت های  www.tavanir.org.ir ، htpp://iets.mporg.irو  www.kpedc.irمراجعه
نمایند .
شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ براورد اولیه (ریال)

97-108

خرید  3000دستگاه کنتور تکفاز
دیجیتالی باقاب (بدون فیوز)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
(ریال)

6/000/000/000

425/000/000

توضیحات :
نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)
مهلت ومکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت  ۱۳:۳۰روز شنبه مورخ  1397/12/04دبیرخانه شرکت
زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت  14:30روز شنبه مورخ  ، 1397/12/04اتاق کنفرانس شرکت
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده مخدوش،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعدازانقضامدت مقرر دراسناد مناقصه واصل می شود ،مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 083-38245990
تماس حاصل نمائید .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه آبخیزداری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ( دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir:انجام خواهد شد .و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  8 :صبح روز چهارشنبه تاریخ  97/11/17می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت  :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 97/11/23
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:15روز یکشنبه تاریخ 97/12/5
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  14:20روز یکشنبه تاریخ 97/12/5
مناقصه گران بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
گواهی صالحیت معتبر طراحی و ساخت  EPCدر شته آب یا کشاورزی یا ابنیه
و یا گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته آب یا کشاورزی یا ابنیه و مشاور در طراحی ( آب یا کشاورزی یا ابنیه ) .
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :
زنجان  -خيابان خرمش��هر – خيابان بالل حبش��ی دوم غربي – اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری اس��تان زنجان و تلفن تماس -02433777011
02433777949

www.tejar atonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

عنوان پروژه

مبلغ برآورد ( به ریال )

مبلغ تضمین ( به ریال )

کنترل سیالب آبخیز شهری آب بر شامل :عملیات سنگ و مالت ،
سازه های گابیونی و عملیات خاکی

19.552.118.103

977.610.000

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

