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اخبار

«ابتکار» از اقدامات مقابلهای دولت در مواجهه با دور دوم تحریمها گزارش میدهد

مهرداد الهوتی:

حمایت دولت از اقشار آسیبپذیر در شرایط تحریم

موضوع CFT
قابل حل است
یک نماینده مجلس شورای اسالمی درباره
رد  CFTدر شورای نگهبان گفت :امیدوارم با
حل اختالف بین دولت و شورای نگهبان الیحه
 CFTبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
فرستاده نشود.
به گزارش ایلنا ،مهرداد بائوج الهوتی درباره
رد  CFTدر جلسه شورای نگهبان گفت :رفت
و برگشت لوایح بین ما و شورای نگهبان یک
امر طبیعی است و در این مورد هم باید ببنیم
راهحل برونرفت چیست و چه ساز و کاری را
میتوان در پیش گرفت.
وی گفت :طبق آخرین بیانیه گروه اقدام
مالی یک فرصت  ۴ماهه به کشورمان داده
شد تا ما همین اختالفنظرها را بر طرف
کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید
کرد :امیدوارم که اختالفنظر بین شورای
نگهبان و مجلس شورای اسالمی برطرف
شود و الیحه  CFTبه مجمع تشخیص
نرود و موضوع در بین ما و شورا فیصله
پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه
به شرایط موجود اگر مجمع تشخیص هم
الیحه  CFTرا رد کرد ،آیا احتمال دارد رهبری
نظر مستقیمی در این مورد خاص داشته
باشند ،گفت :معموال رهبری در این موارد
ورود نمیکنند .در این مورد هم باید جلو
برویم تا ببینیم چه پیش میآید.
الهوتی گفت :معتقدم با توجه به فضایی
که وجود دارد ،این موضوع قابل حل است.

نعمتی خبر داد:

بررسی استیضاح وزیر کشور در
هیأت رئیسه مجلس
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای
اسالمی از بررسی استیضاح وزیر کشور خبر
داد.
به گزارش ایلنا ،بهروز نعمتی درباره
استیضاح وزیر کشور در جمع خبرنگاران
گفت :در مبحث استیضاح وزیر کشور
تشکیکی وجود داشت به این صورت که برخی
میگفتند  ۱۰امضا وجود دارد و برخی دیگر
میگفتند که  ۹امضا وجود دارد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :استیضاح وزیر کشور در
هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و قرار
شد که آقای یوسفنژاد از استیضاحکنندگان
بپرسد که هنوز برای استیضاح وزیر کشور
مصمم هستند یا خیر.
وی افزود :اگر تعداد امضاها به  ۱۰نفر
برسد بعدازظهر جلسه وزیر کشور با حضور
استیضاحکنندگان در کمیسیون شوراها برگزار
خواهد شد.

دور دوم تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران روز  13آبان با
هدف به صفر رساندن صادرات نفتی ایران و تحریم مبادالت
مالی آغاز شد .ایاالت متحده با این اقدامات قصد دارد جمهوری
اسالمی را ناچار به مذاکره کرده و توافقی جدید با هدف محدود
کردن قدرت تهران در منطقه و اعمال محدودیتهای دائمی در
برنامه هستهای ایجاد کند .با بازگشت تحریمهای ثانویه آمریکا
علیه ایران ،احتمال دارد خریداران نفت ایران به شدت کاهش
یابند که قطعا این موضوع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد
بود ولی مقامات کشورمان از جمله حسن روحانی ،رئیس
جمهوری بر این عقیدهاند که «تحریمهای ظالمانه آمریکا را با
افتخار دور میزنیم ».تحریمهایی که به گفته رسانههای خارجی
«سختترین تحریمهای تاریخ علیه ایران» است .همچنین
محمدجواد ظریف هم اخیرا در این باره گفته که بعید است با
اعمال دور جدید تحریمهای آمریکا اتفاق جدیدی بیفتد .وزیر
امور خارجه کشورمان تاکید کرده است« :امکان این که آمریکا
بتواند به اهدف خود حتی اهداف اقتصادی از این تحریمها برسد
بسیار کم است و اینکه به اهداف سیاسی از این تحریمها برسد
وجود ندارد».
تحریم ها تاثیر جدیدی نخواهد داشت
البته در این راستا قاسم میرزایینیکو ،عضو فراکسیون امید
مجلس به «ابتکار» گفت« :دردور دوم تحریمها فشار جدی
اعمال نمیشود چون همه این تحریمها را پیش از این یا اعمال
کرده بودند یا شرکتها پیش از شروع تحریمها از ایران رفته
بودند .مثال شرکتهای کره جنوبی دیگر سفارشی را برای ایران
انجام نمیدادند یا ژاپن جلوتر از اعمال تحریمها از ایران رفته
بود ».ابوالفضل موسوی ،نماینده مردم یزد هم در گفتوگو با
«ابتکار» تصریح کرد« :آمریکا برای اینکه اقتدار خودش را به اروپا
و جهان نشان دهد و قدرتش را به رخ ایران بکشد ،میکوشد
تحریمها را به قبل برجام برگرداند .این یعنی من میتوانم به
تنهایی همه تحریمها را برگردانم .به همین دلیل نفوذ و تهدیدش
را روی کشور به کشور برای قطع مبادله و معامله و قطع خرید
نفت ایران به کار میبرد .حتی تیم اقدامشان شرکت به شرکت
این کار را انجام میدهد چون به دنبال اثبات قدرت خود به
عنوان قدرت معادل کل جهان است ».این عضو کمیسیون
عمران مجلس ادامه داد« :ما هم از همین نقطه در مقابل او
استفاده میکنیم و به اروپا میگوییم اگر یک کشور از برجام خارج
شده است بقیه کشورها که پابرجا هستند و اروپا هم چون به
این فهم مشترک با ایران رسیده است میکوشد در حفظ برجام
با ما همراهی کند ».موسوی همچنین خاطرنشان کرد« :ما در
این تحریمها دوام میآوریم ولی سوال اینجاست که اروپا تا کی
میتواند در این راه دوام بیاورد و همراهی کند؟ چون اقتصاد اروپا
خصوصی است و آمریکا در این جنگ اقتصادی و اقدام ،شرکت
به شرکت و خانه به خانه شرکتهای روپایی را از ادامه همکاری
با ایران منع میکند و آنها هم خودشان را کنار میکشند تا مبادا
به دلیل مراوده با ایران از طرف آمریکا تحریم شوند».
این شرایط سخت را از سرگذراندهایم
البته برخی دیگر از نمایندگان نسبت به وضعیت فعلی کشور
در دور دوم تحریمها نگران نیستند و معتقدند چون ما شرایط
جنگ و تحریمهای پیش از این را از سرگذرانده و تجربه کسب
کردهایم ،تحمل شرایط جدید برایمان زیاد مشکل نیست و
تدابیر الزم را در حد توان اندیشیدهایم .در این رابطه از طرف
مقام رهبری ،شورای راهبردی متشکل از سرای سه قوه اندیشیده
نزاده ،عضو ارشد فراکسیون امید در
شده است .عبدالکریم حسی 
این باره به «ابتکار» گفت« :شورای راهبری توسط رهبری متشکل
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بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام ،ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا ،ایران را به تحریم اقتصادی و بازگرداند همه تحریمهای پیش از برجام تهدید کرد .تهدیدی که در دو مرحله تحریمی
در  13مرداد و  13آبان عملیاتی و اجرایی شد .شروع دور اول تحریم ها منجر به از هم گسیختگی بازار ارز و طال و خودرو و  ...شد و از نظر داخلی شرایط کشور را با نابسامانی مواجه کرد.
همچنین بسیاری از شرکتهای خارجی پیش از اعمال تحریمهای دور دوم مبادالت و معامالت خود را با ایران قطع کردند که مبادا از طرف آمریکا با جریمههای سنگین مواجه شوند .به همین
دلیل پیش از اجرای تحریمهای نفتی دور دوم ،بسیاری از شرکتهای خارجی که در زمان برجام به ایران آمده بودند ،از کشور خارج شدند ،بر این اساس کارشناسان اقتصادی و نمایندگان
مجلس و دولت معتقدند در دور دوم تحریمها اتفاق عجیب و فشار تحریمی خاصی اعمال نمیشود ،چرا که تجربه تحریمهای دور قبل را داریم و دولت تدابیر خاصی برای مقابله با این
تحریمها اندیشیده است.

دردور دوم
مهافشار
تحری 
جدی اعمال
نمیشود چون
همه این تحریمها
را پیش از این یا
اعمال کرده بودند
یا شرکتها پیش
از شروع تحریمها
از ایران رفته
بودند
از سران سه قوه تشکیل شده است که باید برنامهریزیهای
استراتژیک و راهبردی اتخاذ و به جامعه و دستگاهها اعالم شود.
البته درباره مواردی مثل تحریم  13آبان که مسئوالن آمریکایی
زیاد نسبت به آن حرف زدند و مانور دادند ما هم باید برنامههای
مقابلهای میاندیشیدیم هر چند که ممکن است مسئوالن رده
باال بگویند در شرایط جنگ اقتصادی نباید برنامههای مقابلهای
خودمان را اعالم کنیم تا مبادا دشمنان دست ما را بخوانند و
بتوانیم عملکرد کارآمدی نسبت به کم کردن یا از بین بردن
تاثیرات تحریمها داشته باشیم».
از طریق صادرات غیرنفتی افزایش هزینه فشار مالی بر اقشار
آسیبپذیر قابل حل است
میرزایینیکو البته در این باره به اقدامات مقابلهای دولت
برای کاهش فشار به اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و گفت که
برنامههایی مقابلهای از سوی دولت برای این شرایط تدارک دیده
شده است .او خاطرنشان کرد 20« :میلیارد دالر هزینه کلی برای
تامین نیازهای اولیه زندگی مردم نیاز است تا هیچ چیزی برای آنها

نوبت دوم

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))
شــهرداری منطقــه ســه بندرعبــاس در نظــر دارد پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکت های
واجــد الشــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری معتبــر واگــذار نمایــد .شــرکتهای واجــد الشــرایط مــی
تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مربوطــه حداکثــر ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ نشــر
آگهــی بــه آدرس  :بلــوار جمهــوری اســالمی -بعــد ازکــوی پلیــس شــهرداری منطقــه  3مراجعــه نماینــد.
(فروش اسناد از تاریخ  97/8/15لغایت )97/8/29
 -1شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است .
 -2چنانچــه برنــدگان مناقصــه از انعقــاد قــرارداد خــودداری نماینــد بــه ترتیــب اولویــت ســپرده شــرکت در مناقصــه آنهــا بــه نفــع شــهرداری
ضبــط خواهــد شــد.
 -3آخریــن مهلــت جهــت ارائــه پیشــنهادها پایــان وقــت اداری شــنبه مــورخ 97/9/3و تاریــخ بازگشــایی ســاعت 10صبــح روز دوشــنبه 97/9/5
در محــل شــهرداری منطقــه 3مــی باشــد.
 -4حضــور پیشــنهاد دهنــدگان یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در روز بازگشــایی پــاکات مجــاز مــی باشــد بدیهــی اســت عــدم حضــور مانــع از
تشــکیل و تصمیــم گیــری کمیســیون نمــی باشــد.
 -5بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.
 -6برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله درموعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.
 -7شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد.
 -8به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ7،000،000ریال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد.
 -9مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر  25درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد.
 -10شــهرداری مــی توانــددر صــورت ضــرورت حداکثــر تــا 25درصــد حجــم قــرارداد را بــا همــان مبلــغ اولیــه قــرارداد کســر یــا اضافــه نمایــد و
پیمانــکار درایــن خصــوص اعتراضی نــدارد .
 -11هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.
 -12میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ تعییــن شــده در جــدول ذیــل بــه صــورت واریــز نقــدی یــا ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی بــه
حســاب ســپرده هــای شــهرداری عهــده بانــک ملــی بــه شــماره حســاب  0105942490004ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی دارای حداقــل ســه مــاه
اعتبــار مــی باشــد( .چــک تضمیــن شــده بانکــی یــا اســناد مطالبــات قابــل قبــول کمیســیون نمــی باشــد).
 -13این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرف ًا یک نوبت منتشر می شود.
 -14سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
 -15شماره حساب خرید اسناد مناقصه  0105942465001مبلغ  500،000ریال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه سه .

نسبت به قبل تغییر نکند .این رقم با صادرات غیر نفتی قابل حل
است .البته تا حدی پیچیدگیهای روابط و جریانهای موازی و
شوراهای مختلف که ایستایی دارند و تصمیمهایی که در گمرک و
ورود و خروج کاالها هستند ،عزم جدی میطلبد که این مقررات
را اجرا کنند ».او همچنین با اشاره به نابسامانی اقتصادی داخلی
در ماههای اخیر افزود« :این نابسامانیها و سوءمدیریتها
بزا است به همین دلیل همه بخشهای نظارتی به جای
آسی 
مچگیری و اینکه یکدیگر را از دور خارج کنند ،روی تسهیل و
روانسازی روابط تجاری و اقتصادی و دیپلماسی تمرکز کنیم.
ضمن اینکه از منطقه میتوانیم استفاده کنیم و آسیای میانه و
کشورهای شمالی کشور قابل روابط است».
نماینده مردم دماوند در مجلس در این باره تاکید کرد« :روز
دوشنبه با آقای ظریف صحبت کردم اتفاقا ایشان تاکید کرد که
دنبال همین راهکارها هستند و باید برای مقررات دست و پا گیر
فکری اندیشیده شود».
موسوی هم با اشاره به برنامههای دولت برای کنترل فضای

فعلی و کاهش فشار بر قشر آسیبپذیر ،به برنامه دولت و
مجلس اشاره کرد و به «ابتکار» گفت« :در گزارشی که بین
مجلس و دولت رد و بدل شد ،چون افزایش حقوق کارکنان
دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال ممکن نبود و تبعات
منفی به دنبال داشت ،اعمال نشد ولی قرار است قشر ضعیف
که حدود  20میلیون نفر هستند اعم از حقوق بگیران دولتی،
خصوصی ،کارگران و کسانی که از بهزیستی و کمیته امداد
حقوق میگیرند را شامل شود ».او افزود« :برای این افراد بسته
حمایتی تعریف شده است .این بستههای حمایتی به صورت
کاالی مستقیم نیست بلکه بخشی هم به صورت کارت اعتباری
شارژی خواهد بود .در بخش عمده هم سعی دولت بر این
است که در تولیدات از این تحریم ها بتوانیم استفاده کنیم
تا در خودکفایی جهشی ایجاد کنیم .بنابراین اگر دولت بتواند
این تحریم ها را به فرصت تبدیل کند و با سختیها بجنگد،
میتوانیم از این وضعیت بحرانی و سخت به سالمت عبور
کنیم».

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره 97-5

در اجــراي بنــد ((ج)) مــاده  12قانــون برگــزاري مناقصــات  ،اداره كل نوســازي مــدارس اســتان بوشــهر در نظــر دارد
پــروژ هــاي ذيــل را بــه مناقصــه بگــذارد  .لــذا از شــركتهاي پيمانــكاري داراي رتبــه( حداقــل 5ابنيــه بــا ظرفيــت
الزم ) از ســازمان برنامــه و بودجــه  ،دعــوت مــي شــود كــه جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر و اســناد ارزيابــي كيفــي
ـاس
بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRمراجعــه نماينــد  .تلفــن تمـ
اداره كل نوسازي مدا رس استان بوشهر
 -07733324506-07733324505داخلي  220امورقراردادها
محــل و مهلــت دريافــت اســناد ارزيابــي  :ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاز ســاعت
8صبــح روز شــنبه  97/08/19تــا ســاعت  19روز دوشــنبه 97/08/21
زمان تسليم اسناد ارزيابي كيفي به سامانه  :تا ساعت  19روز دوشنبه 97/09/05 :
محل و زمان بررسي ارزيابي  :سالن كنفرانس اداره كل نوسازي مدارس استان ساعت 9صبح روز سه شنبه 97/09/6
براي پيمانكارانيكه حداقل امتياز الزم را كسب كرده باشند دعوتنامه شركت در مناقصه از طريف سامانه ارسال ميگردد .
پــروژه هــاي ذيــل بــا فهرســت بهــاء ســال  97ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور بــرآورد گرديــده و قــرارداد آنهــا بــر اســاس
بخشــنامه ســرجمع منعقــد ميگــردد.
حضور پيشنهاد دهندگان ويا نماينده آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكتها بالمانع است .
شركت كنندگان در ارزيابي كيفي براي هرپروژه بايداسناد جداگانه ارائه نمايند .
تضميــن شــركت در مناقصه-الــف  :ضمانــت نامــه بانكــي ب :واريــز نقــدي بــه حســاب ســپرده اداره كل نوســازي مــدارس اســتان بوشــهر
نــزد بانــك ملــي شــعبه گلشــن بوشــهر بــه شــماره  -2173061050008ج  :ضمانــت نامــه هــاي صادرشــده از ســوي موسســات اعتبــاري
غيربانكــي كــه داراي مجــوز الزم از طــرف بانــك مركــزي جمهــوري اســالمي هســتند .
مبلغ برآورد بريال

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه بريال

محل اعتبار

33/936/000/000/-

1/700/000/000/-

شركت ملي نفت
ايران

31/663/000/000/-

1/600/000/000/-

شركت ملي نفت
ايران

17/223/000/000/-

862/000/000/-

شركت ملي نفت
ايران

ردیف

عنوان پروژه

برآورد اولیه

سپرده شرکت در
مناقصه

مدت انجام
کار

4

تكميل هنرستان 6كالسه شهيد چمران عسلويه ( امتياز )70

21/161/000/000/-

1/100/000/000/-

شركت ملي نفت
ايران

1

احداث زمین ورزشی کوی ملت

4.000.000.000

60.000.000

3ماه

2

احداث فضای سبز گل کنی

43.000.000.000

645.000.000

9ماه

5

احداث مدرسه 3كالسه شهيد چمران روستاي كناركوه ديلم
(امتياز )60

6/906/000/000/-

346/000/000/-

بنياد بركت

3

دفع آب های سطحی و اجرای کانال کشی
محدوده منطقه سه

3.500.000.000

50.000.000

3ماه

6

احداث مدرسه 3كالسه شهيد صدر روستاي دهداران عليا
دشتستان(امتياز )60

6/869/000/000/-

344/000/000/-

بنياد بركت

4

اجرای فضای سبز بلوارراه آهن

 5.000.000.000ریال

70.000.000

4ماه

7

احداث مدرسه  12كالسه شهرك بسيجيان خورموج ( امتياز )80

37/030/000/000/-

1/852/000/000/-

بنياد بركت

9250

روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

رديف
1
2
3

نام پروژه
احداث مدرسه  9كالسه فاطمه زهرا (س ) دير

(امتياز )75

احداث مدرسه 9كالسه نوآوران ريز (امتياز )75
احداث مدرسه  6كالسه سهمو شمالي عسلويه (امتياز )65

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
تاريخ انتشارنوبت اول97/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :

9197

امورقراردادها و روابط عمومي اداره كل
نوسازي مدارس استان بوشهر

