رئیسجمهوری در جلسه هیات دولت مطرح کرد

توضیحات روحانی
درباره سهم ایران از خزر
صفحه 2

افراط در انبار ستیزی و تکرار ناامید کننده
درس نگرفتن از تجربههای خیلی دور از سوی انسان و
جامعه ها از گذشته خویش و دیگران البته دلسردکننده
و عبرت نگرفتن از تجربه های بسیار نزدیک البته بسیار
ناامید کننده است .شوربختانه بخشی از جامعه ایران
شامل دولتمردان امروز و منتقدان دولت دوازدهم از
تجربه آخرین سال های دولت محمود احمدینژاد درس
نگرفته اند و این برای ایرانیان تلخ و غم انگیز است .این
درس نیاموزی از تجربه مربوط به انبار ستیزی پس از
دالر ستیزی در اوایل دهه  1390است .دولت و سایر
نهادهای اداره کننده جامعه ایران با درس نیاموختن از
تجربه سال های  1390تا  1392بازهم در کمال ناباوری به
نرخ تبدیل دالر به ریال دستور دادند در یک عددی که
آنها می خواهند میخکوب شود .این خواسته غیرمنطقی
بود و شهروندان و بازار آن را نپذیرفتند و نرخ ها دربازار
روندی فزآینده را به زیان پول ایران را سپری کردند .بعد از
آن منتقدان دولت دوازدهم و حتی بخش هایی از دولت
ترجیح دادند به جای قبول کردن واقعیت و آزادسازی
نسبی دالر به ریال برای کنترل بازار کاالها که به هر ترتیب
در تحول نسبی با نرخ دالر قرار گرفتند از سمت عرضه کار
را دنیال کردند .استدالل این است که شماری از دارندگان
کاال با نیت کسب سودهای باالتر کاالهای خود را در
انبارها دپو میکنند و از عرضه آن به بازار امتناع می کنند
پس باید با انبار ستیزی آنها را سرکوب کرد .این استدالل
نادرست راه را برای تهییج انبار ستیزان صاف کرده و حاال
این روزها همزمان با دالر ستیزی در حرف و شعار و عمل
شاهد انبار ستیزی هستیم.
ادامه درصفحه 2

دادستان کل کشور:

الزم باشد از وزیر هم
تحقیق میکنیم
صفحه 2

ترکیه برای برخی از کاالهای آمریکایی تعرفههایی از  60تا  140درصد اعمال میکند

ترکیه ،جبهه جدید جنگ اقتصادی
با آمریکا

پرونده خاموشی سال  ۹۷بسته شد
 ۴۴روز دمای باال را تجربه کرد به طور متوسط
 ۱.۰۹افزایش دما داشتیم .به ازای هر یک درجه
افزایش دمای همزمان  ۱۵۰۰مگاوات افزایش تولید
باید داشته باشیم .اردکانیان گفت :ما برای پیک
سال  ۹۸برنامه ریزیهایی کردیم و انشاءالله در
همین سال  ۹۷این موضوع را در هیات وزیران
خواهیم آورد .با فرض اینکه سال آبی سال
 ۹۸ – ۹۷به لحاظ میزان بارش مشابه سال قبل
باشد و کم بارشی داشته باشیم .اردکانیان افزود:
امسال پرونده بسته شده اما برنامهریزی کردهایم
برای سال بعد با پیشبینی شرایط مشابه تجربه
امسال به کار گرفته شود .برای  ۹۰۰۰مگاوات
بیشتر برنامهریزی کردهایم که الزم است مبالغ
ریالی و ارزی برای این موضوع تخصیص پیدا
کند .همچنین پیشبینی داریم که  ۴۰۰۰مگاوات
هم مدیریت مصرف صورت بگیرد از جمله

همراهی صنایع بزرگ که برای خارج از مدار کردن
برخی واحدها بدون خدشه وارد کردن به تولید
باید اقدام کنند .خاموش نگه داشتن چاههای
کشاورزی در زمان اوج مصرف هم موثر خواهد
بود .وی خاطرنشان کرد :البته تجهیزاتی هم که
میتواند در کاهش مصرف کمک کند ،مثل تغییر
المپها را دنبال میکنیم .البته همراهی مردم در
کنار تشویق موثر پرمصر ها برای گرویدن به کم
مصرفی هم موثر است که چاره آن تغییر تعرفه
است که آن هم برنامهریزی شده است .وزیر
نیرو در پایان گفت :امسال از این حیث باید
قدردان تالش همه باشیم ،مخصوصا رسانهها که
برای ایجاد ارتباط موثر تالش کردند .همچنین از
همکاران صنعت برق که برای تعمیرات مواردی
که بر اثر فشار زیاد از مدار خارج شده بودند،
تالش کردند تشکر میکنیم.

مردم مهمترین عامل قدرت ملی کشور هستند
جمعی از آزادگان قبل از انقالب و جنگ تحمیلی وزارت امور خارجه در آستانه سالگرد بازگشت آزادگان به کشور در نشستی صمیمی
با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به اینکه «وزارت امور خارجه این توفیق و سعادت را دارد که  ۴۰درصد از کارکنان آن از
ایثارگران هستند» ،اظهار داشت :در میان کارکنان و مدیران ما ،هم زندانیان قبل از انقالب و هم آزادگان سرفراز جنگ تحمیلی
و هم اسیرانی که بدست ضد انقالب به اسارت گرفته شده بودند ،حضور دارند .وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :مهمترین
ابزار قدرت جمهوری اسالمی همین روحیه ایثارگری و فداکاری است که تاکنون در میان مردم حفظ شده و سرمایه عظیمی برای
کشور فراهم کرده است.
ظریف افزود :مردم ما به رغم برخی دشواری های روزمره با روحیه و فرهنگ واالی ایثارگری و مقاومت برای حفاظت از کیان کشور
و استقالل ایران ایستاده اند .وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :کشورهایی که زیر چتر حمایت یک قدرت خارجی هستند و زرادخانه هایی پر از سالح ها و
جنگ افزارهای مدرن دارند از نفوذ و سرمایه ای به نام مردم که ایران دارد ،برخوردار نیستند.
ظریف تاکید کرد :اطمینان دارم که این مردم اگر الزم باشد نشان خواهند داد که هنوز هم مهم ترین عامل قدرت ملی کشور هستند و ما مسئوالن هم
وظیفه داریم هر چه در توان داریم برای حفظ این سرمایه عظیم بکوشیم .در این دیدار جمعی از حاضران دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل
مختلف بیان کردند.

سخنگویشوراینگهبان:

کلیت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تایید شد
جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس
شورای اسالمی ارسال می شود و پس از
دریافت پاسخ های نهایی مجلس نظر نهایی
را اعالم می کنیم؛ البته این سواالت قابل رفع
است.
سخنگوی شورای نگهبان این طرح را برای
جامعه موثر دانست و یادآور شد :این مصوبه
به کارگیری جوانان در بخش های مختلف کمک
می کند.

به گزارش ایرنا ،نمایندگان در جلسه علنی
دوم مرداد  97طرح اصالح قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان را با  194رای موافق
تصویب کردند که بر اساس این طرح به کارگیری
بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای
روسای قوا ،معاون اول رئیس جمهوری ،نواب
رئیس مجلس ،اعضای شورای نگهبان ،وزیران،
نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری
ممنوع است.

صفحه 6
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید  ،لذا از
شرکتهای تولید کننده ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند دعوت به عمل می آید .
(( مناقصه شماره )) 97 -39
ردیف

1

مناقصه

مقدار
کاال

واحد

نوع مناقصه

عنوان

کابل کنتور

40 000

متر

یک مرحله ای

کانسنتریک

کاال

کم وکیف

محل تأمین

طبق اسناد

داخلی

مناقصه

اعتبار

2

4

کابل کنتور

کانسنتریک

مشخصات
فنی کاال

مدت اجرای
تعهد

استانداردها
و الزامات

چهار ماه

40 000

کابل مفتولی

10 000

کابل مفتولی

20 000

4*10

( میلیون ریال )

330

توانیر

"

"
"

"

"

"

430

"

235

1*10+10
4*6

مبلغ تضمین

برابر

1*6+6

3

ظریف در دیدار با جمعی از آزادگان

سخنگوی شورای نگهبان از تایید کلیت طرح
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه
دیروز این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی با تشریح جلسه روز
گذشته این شورا اظهار داشت :طرح ممنوعیت
به کار گیری بازنشستگان در این جلسه بررسی
شد و اعضای شورای نگهبان کلیت این طرح را
تایید کردند.
وی افزود :در بررسی این طرح فقط دو سوال

پلمب صرافی
یکی از بانکها

صفحه 15

وزیر نیرو:

وزیر نیرو گفت :پرونده خاموشی تابستان
سال  ۱۳۹۷بسته شده و از  ۱۹مردادماه خاموشی
نداشتهایم.
به گزارش ایسنا ،رضا اردکانیان ،در حاشیه
جلسه هیات دولت این هفته در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :با توجه به مجموعه برنامه ریزیهایی
که شد همکاری هموطنان انجام دادند هم در
بخش خانگی و هم در بخش صنعت و کشاورزی
خوشبختانه ما از جمعه ( ۱۹مردادماه) که امروز
چند روز از آن موعد گذشته است خاموشی صفر
داشتهایم .با توجه به کاهش دما پیشبینی ما این
است که در این فصل دیگر پرونده خاموشیها
بسته شوند .وی ادامه داد :پیش بینی میکردیم
 ۵.۲درصد رشد مصرف داشته باشیم ،اما این
مقدار به  ۲.۸رسید .در مجموع  ۳۴روز داشتیم
که ناچار به خاموشی دادن شدیم .تهران امسال

بازار به روند کاهشی ادامه خواهد داد؟
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"

"
"

"
"
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"

"
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زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  97/5/24لغایت  97/5/30با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره ( 14
امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد
زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  97/6/10به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق
شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز یک شنبه  97/6/11ساعت  10صبح
شرکتهای تولیدی مجازند تا آخر وقت اداری  97/6/10نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند  .مدت اعتبار پیشنهادها از
تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اسناد مناقصه  300/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت
توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** بخشی از بهای کاال از طریق شرکت توانیر بصورت تهاتر پرداخت خواهد شد .
 حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر دادهنخواهد شد .
پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع
 IR .KBEPDCO.WWWقابل دسترسی می باشد .
امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
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