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وعدهای تازه برای اقتصاد در سال 1400

گروه بازار و سرمایه  -از سال  97با جهش نرخ ارز ،کشور با مشکالت بیشماری روبهرو
شد ،اقتصاد از آن موقع تا کنون با بیثباتی روزگار را گذراند و در این میان بیشترین آسیب
به معیشت مردم تحمیل شد .اما اکنون پس از تحمل دوران سخت تحریم و سیاستهای
غلط درونمرزی با تحوالت سیاسی و تغییر رئیس جمهور آمریکا برخی از مسئوالن امید
بهبود وضعیت اقتصاد ایران را میدهند .این درحالی است که برخی دیگر از مسئوالن

سرمقاله

ژوبین صفاری

خطای شناختی از خواست مردم

ناشران از نمایشگاه کتاب مجازی میگویند

ه رچه به انتخابات ریاست جمهوری  1400نزدیک
میشویم اظهارنظرهای سیاسیون نیز بیشتر میشود و البته
طی روزهای اخیر صحبتهای محمود واعظی درخصوص
نقش کمرنگ جریان اصالحطلبی در پیروز شدن حسن
روحانی در پاسخ به صادق خرازی با واکنشهایی همراه
ش د .البته سخنان واعظی علیه اصالحطلبان بیسابقه
نیست و طی این چند سال هرازگاهی تکرار شده است.
با این حال شاید کمتر کسی تردید داشته باشد که بدنه
اجتماعی با تکیه بر حمایتهای بزرگان اصالحطلب و البته
شعارهایی از همین جنس که توسط حسن روحانی مطرح
شد؛ پای صندوقهای رای آمدند .اما فارغ از بررسی دالیل
این آلزایمر سیاسی توسط برخی از افراد نزدیک به رئیس
جمهوری میتوان موضوع را از منظر دیگری نیز بررسی
کرد.
ب ه بیان دیگر رای مردم در سال  92با سال 96
ت فاوتهایی جامعه شناختی دارد که در این خصوص
ن یز کارشناسان سیاسی اظهارنظرهایی را داشتهاند .اگر
در سال  92مردم به صورت سلبی پای صندوق های رای
رفتند اما در سال  96به امید گشایشهای بیشتر در عرصه
اقتصادی ،سیاسی و روابط بینالملل و با مشاهده نشانه
های مثبت در دور اول به حسن روحانی رای دادند.
درنهایت اما امید برای بازنگشتن به عقب با توجه به
عملکرد دولت در مردم تبدیل به یاسی شد که نمود آن را
در انتخابات مجلس یازدهم دیدیم.
ادامه درصفحه 2

تجربه موفق
کتاب بازی
پشت ویترین مجازی
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 ( 1/500/000/000یک میلیارد
و پانصد میلیون ) ریال
در صورت واریز وجه نقد به
شماره حساب 2500150362
نزد بانک تجارت شعبه
زاهدان

محل تامین
اعتبار
درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها
حداکثر ساعت
 8صبح روز
پنجشنبه مورخ
1399/11/23

محل و زمان
بازگشایی پاکات
ساعت 10:00روز
پنجشنبه مورخ
1399/11/23در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد
(الــف) آییننامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق
کاربــرگ شــماره یــك) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در
نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــاوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر
خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
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شرکت اطالع رسان رایتل
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مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

حمل قیر  PGبه میزان  5000هزار تن از
محل کارخانه فرآوری قیر بلوچ پاسارگاد
واقع در مورچه خورت اصفهان و تحویل
در محل کارخانه آسفالت شهرداری
زاهدان -فاصله حمل  1264کیلومتر
مدت اجرای پروژه  ( 4چهار) ماه
شمسی.

وعده تازه
برای واکسیناسیون

چ کس قادر
تهمت ناروا نزنید؛ هی 
به تعیین نرخ ارز نیست

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه "حمــل قیــر  PGبــه میــزان  5000هــزار
تــن از محــل کارخانــه فــرآوری قیــر بلــوچ پاســارگاد واقــع در مورچــه خــورت اصفهــان و تحویــل در محــل کارخانــه آســفالت شــهرداری
زاهــدان -فاصلــه حمــل  1264کیلومتــر" واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه پیمانــکاران و شــرکت هــای دارای پروانــه فعالیــت از وزارت راه و
شهرســازی و یــا گواهــی فعالیــت بــا موضــوع حمــل و نقــل از ســازمان حمــل و نقــل جــاده ای واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه
از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام
در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/11/05می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز یکشــنبه مــورخ  1399/11/05تــا روز شــنبه مــورخ  1399/11/11بــه
متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك
تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع
طبقاتــی ســعدی –بلــوک اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
ردیف

حسن روحانی اعالم کرد از بهمن ماه
در کشور آغاز میشود

واکنش قالیباف به سخنان روحانی

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

موضوع (پروژه)
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عنوان پروژه  ":حمل قیر  PGبه میزان  5000هزار تن از محل کارخانه فرآوری قیر بلوچ پاسارگاد واقع در
مورچه خورت اصفهان و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری زاهدان -فاصله حمل  1264کیلومتر"
کارفرما " :شهرداری زاهدان"

نوبت اول

معتقدند که حتی در صورت تدام تحریمها اقتصاد ایران دیگر همانند قبل نخواهد بود
و روزهای باثباتتری را پیشرو خواهد داشت .اخیرا عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک
مرکزی در یادداشت جدیدی در اینستاگرام تأکید کرد که شرایط کشور بههیچوجه به
وضعیت بیثبات قبل بازنمیگردد ،حتی با تداوم تحریمها.
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شهرداری زاهدان
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«ابتکار» عوامل موثر بر ثبات اقتصاد ایران در سال آتی را بررسی کرد

