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در دومین روز رسیدگی به شکایت ایران
در الهه

دستور توقیف  ۵میلیارد دالر وکالی ایران ،آمریکا را به فرار از
پاسخگویی متهم کردند
بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد
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حلقه گمشده مافیای ارزی

سرمقاله

محمدصادق جنان صفت

گروه تولید و تجارت  -این روزها در شرایط بازار متالطم ارز ،قیمتهای متفاوتی را از گوشه
و کنار بازار و همچنین سایتها میشنویم .قیمتی که در فضای مجازی و شبکههای مختلف
منتشر میشود با واقعیت تفاوت دارد و اصوال شایعات به این تفاوت بیشتر دامن میزند.
اعالم نرخهای غیرواقعی از سوی شبکههای اجتماعی اوضاع بازار را تحت تاثیر قرار میدهد
و آسیبرسانی به اقتصادی که این روزها حال خوبی ندارد را تشدید میکند.

در پس کاهش قیمت ارز شاهد هجوم بسیاری از دارندگان دالر برای فروش ارزهایشان
بودیم تا پیش از این متضرر نشوند .حتی میتوان گفت نوع رفتار فروشندگان هم
تحتتاثیر التهاب و هیجاناتی بود که از فضای مجازی نشات میگرفت و این التهابات به
نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب میشود.
شرح درصفحه 7

آخوندی؛ استعفا ،برکناری یا استیضاح
حسن روحانی حاال نشان داده است همانند محمود
احمدینژاد یاران حلقه نخست دارد که در دولت و در
نهاد ریاست جمهوری یک گروه ممتاز برای او به حساب
می آیند .این گروه ممتاز در دولت و درنهاد ریاست
جمهوری برکار و رفتار سایر اعضای دولت نظارت دارند و
در روزهای سخت طرف اصلی مشورت رییس جمهور قرار
می گیرند .رفتارو تصمیم های رییس جمهور نشان می
دهد به طورمثال محمد باقر نوبخت از حلقه نخست یاران
اوست و مسعود کرباسیان در این حلقه نبود .به همین
دلیل با وجودی که تقاضا برای برکناری نوبخت بیشتر بود
اما او ماند و رئیس جمهوری که حاضر نشد برای دفاع از
کرباسیان به مجلس برود .در چنین وضعیتی است که
کیفیت ماندن یا نماندن عباس آخوندی در دولت دوازدهم
اهمیت پیدا میکند .در حال حاضر به نظر میرسد فضای
حاکم بر رفتن یا ماندن این وزیر اینگونه است که او خود
استعفا دهد و کاری کند که رئیس جمهوری به دردسر
نیفتد و ناچار نشود با منتقدان آخوندی در مجلس و در
سایر نهادهای مخالف دست و پنجه نرم کند .ناظران آگاه
باور دارند اگر این وزیر ممتاز و این وزیر مقاوم در برابر
فشارهای بیرونی برکابینه دوازدهم به هر دلیل تصمیم
بگیرد استعفا دهد همه چیز در تاریکی میماند .به این
معنی که میزان دلبستگی و گرایش رئیس دولت به این
وزیر در ابهام میماند و معلوم نخواهد شد که روحانی
برای دفاع از این وزیر به مجلس میرود و سفت و سخت
از او دفاع میکند یا نه.
ادامه درصفحه 2

یادداشت

رئیس قوه قضائیه:

«ابتکار» وضعیت تبلیغات کاغذی غیرمجاز در معابر را مرور کرد

وصلههای ناجور به تن خیابان!

نگاهی به سریال «زیر تیغ» که این روزها
دوباره روی آنتن رفته است

قصه
آزمونها

آگهـی تجـدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

سیگنالهای مثبت سیاسی و اقتصادی سفر روحانی به نیویورک

تعهدات عملی اروپا برای رفع گرههای مالی
در جریان سفر رئیسجمهوری و هیات همراه به نیویورک ،اتحادیه
اروپا با صدور بیانیهای با ابراز تأسف از بازگشت تحریمهای آمریکا،
از اجرایی شدن قوانین مسدودساز برای مقابله با تحریمهای آمریکا
خبر داد و تأکید کرد که برای حفظ کانال مالی مؤثر با ایران و ادامه
فروش نفت و گاز ایران ،تالش میکنند .این اقدام با واکنشهای زیادی
روبهرو بوده است و تأثیرات مثبت خود را بر بازارهای داخلی گذاشته
است .پس از اعالم این بیانیه و رویکرد حسن روحانی در سازمان ملل،
بسیاری از فعاالن بازار ارز با این خبر که عهدنامه  598دیگری در راه
است خبر از بهبود روابط با اتحادیه اروپا میدادند و این اخبار در کنار
سایر موارد تأثیرات خود را بر بازار ارز قرار داده است .آلبرت بغزیان،
اقتصاددان و استاد دانشگاه مکانیزم قانونی اتحادیه اروپا برای تسهیل
مبادالت بانکی با کشورمان را یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش ابهامات
اقتصاد و همچنین ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت :این مسئله
نشاندهنده اراده اروپا برای حفظ برجام و یکی از عوامل مؤثر برای
کاهش التهابات بازار ارز است.
رأی مثبت دادگاه الهه به ایران و محکوم کردن آمریکا
چهارشنبه هفته گذشته دادگاه الهه در رأیی آمریکا را ملزم کرد که
موقتا ً تحریمهای ایران در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ،دارو و

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری:

دستور توقیف  ۵میلیارد دالر بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری اعالم کرد :دادگاه
استیناف رم درخواست حدود  ۵میلیارد دالری عدهای از خواهانهای
آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،محسن محبی افزود :به دنبال تالش
مستمر مرکز و وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک
مرکزی در ایتالیا لغو شد .وی تاکید کرد :رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا
شناسایی نشده اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن  ۲۰۱۸صرفا با درخواست
خواهانهای آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین
خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.
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از تعهدات عملی اروپا برای رفع گرههای مالی تا کاهش تبوتاب بازار ارز

سعیده زمانی
حضور مؤثر هیات ایرانی در نیویورک و رویکرد صلحجویانه و
منطقی حسن روحانی در سخنرانی سوم مهرماه او در سازمان ملل،
سیگنالهای مثبت اقتصادی و سیاسی برای کشورمان به ارمغان داشته
است .تعهدات عملی اروپا برای رفع گرههای مالی در مسیر برجام
شروع این ماجرا بود که با سفر رئیسجمهوری و هیات همراه و فعالیت
مدبرانه تیم دیپلماسی کشورمان به نیویورک همزمان شد .این موضوع
در ادامه با رأی مثبت دادگاه الهه به ایران و محکوم کردن آمریکا در
برخی تحریمها همراه شد تا مکملی دیگر برای پایبندی به برجام و
باز شدن روزنههای سیاسی و اقتصادی در کشور باشد .همزمان با
این دو رویداد ،ورود مؤثر بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز نیز
تأثیرات خود را بر این بازار گذاشت و نرخ دالر را که در چند ماه اخیر
با نوسانات مخرب ،رکوردهای پیدرپی از خود ثبت میکرد با کاهش
چشمگیر همراه کرده است .موافقت مجلس با الحاق ایران به الیحه
مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از دیگر خبرهای مهم و مثبت در
روزهای اخیر بوده است که نشان میدهد راهبرد مبتنی بر منطق و
تدبیر همیشه جوابگو است.

در برخوردهای قانونی پلیس
نباید توهین وجود داشته باشد

هوانوردی را اجرا نکند .در پی این رأی دادگاه الهه نخستین روز جلسات
استماع شفاهی بررسی شکایت ایران علیه آمریکا صبح روز دوشنبه در
کاخ صلح دیوان دادگستری بینالمللی واقع در الهه هلند برگزار شد و
خبرها حاکی از این است که جلسات استماع این پرونده تا جمعه 20
مهر ادامه خواهد داشت .کارشناسان بینالملل و حقوقدانها این رأی
را پیروزی حقوقی و دیپلماسی ایران در مجامع بینالمللی و ماحصل
دیپلماسی قوی ایران عنوان میکنند و میگویند این رأی در شرایطی
که آمریکا به دنبال منزوی کردن ایران و تشدید تحریمهاست ،گامی
برای تقویت روابط ایران و دیگر کشورها و سندی برای حقانیت ایران
در موضوع برجام است .آنها پیگیری حقوق ایران از طریق مجامع
بینالمللی را رویکرد مهم ایران برای احقاق حقوق کشورمان از طریق
عقالنیت ،مذاکره و قانون عنوان میکنند و این راهبرد دستگاه دیپلماسی
را قابلتقدیر عنوان میکنند.
کاهش تبوتاب بازار ارز
ساماندهی بازار ارز و کاهش التهابات دالر از دیگر خبرهای خوب در
حوزه اقتصاد بوده است و این روند همچنان ادامه دارد .روند کاهشی
نرخ ارز از دوشنبه هفته گذشته شروع شد و هماکنون این بازار در
آرامش نسبی به سر میبرد و قیمت انواع ارز و سکه با کاهش چشمگیر
روبهرو بوده است .این روند در پی کاهش نگرانیها از آینده برجام و
ماحصل حضور موفقیتآمیز هیات ایرانی در نیویورک بوده است .از
سویی دیگر اجرای سیاستهای جدید مدیریت بازار پول و ارز نیز که
از شنبه هفته گذشته آغاز شده است هم از دیگر مواردی بود که در
بازگشت آرامش به بازار ارز مؤثر بوده است.
الحاق ایران به الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
موافقت نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تأمین مالی تروریسم ( )CFTنیز یکی دیگر از اخبار مثبت اقتصادی و
سیاسی در کشور و در راستای شفافسازی بیشتر و رفع موانع مبادالت
ه کرات در
تجاری با کشورهای خارجی بوده است .دولت دوازدهم ب 
چند ماه اخیر بر لزوم الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی
تروریسم تأکید کرده بود و البته این موضوع مخالفانی داشت .بر این
اساس روز یکشنبه سرانجام یکی از لوایح  FATFدر مجلس تصویب
شد تا بر این اساس بهانه برای تحریمهای ایران گرفته شود .اگرچه
تصویب این قوانین نمیتواند معجزهای در اقتصاد کشور ایجاد کند اما
عدم تصویب آن شرایط اقتصادی را با ابهامات زیادی همراه کرده بود
که خوشبختانه با تأکید رئیسجمهوری و توضیحات مکرر محمدجواد
ظریف مجلس به آن رأی مثبت داده است.
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نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
شرکتهای مشاور واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری و دارای گواهینامه صالحیت مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که
دارای پایه  2 ، 1و  3مشاوره در رشته توزیع نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل
می آید
شماره

نوع مناقصه

عنوان مناقصه

مناقصه

کم و کیف

محل

مناقصه

تأمین اعتبار

مدت اجرا

برآورد تقریبی

مبلغ تضمین

( میلیون ریال )

( میلیون ریال )

برداشت اطالعات شبکه فشار متوسط  ،ضعیف پست
های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در
97 -27

محدوده نواحی کهگیلویه و چرام به همراه کارشناس

دو مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

یک سال

5738

397

بروز رسان مستقر در امورها و کارشناس مستقر در
ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و
بویراحمد

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  97/7/22لغایت  97/7/28با مراجعه در ساعات اداری
به اتاق شماره  ( 14امور 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 چهارشنبه  97/8/9به آدرس  :یاسوج – بلوار
شهید مطهری – اتاق شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت های « الف »  :روز شنبه  97/8/12ساعت  10صبح
شرکتهای مشاور مجازند تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه  97/8/9نسبت 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 .
بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .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 ًاترتیب اثر داده نخواهد 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.
نوبت اول 97/7/19 :
نوبت دوم 97/7/21 :

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
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