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تعطیالت و محدودیتهای کرونایی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

گروه بازار و سرمایه  -اوایل شاید گمان میکردیم که کرونا چند ماهی مهمان کشورمان
باشد و پس از آن با کمترین خسارت باروبندیلش را جمع کند و برای همیشه برود .اما
گذشت زمان تصور گذرا بودن کرونا از بین برد و جامعه را به این باور رساند که این
مهمان ناخوانده فعال قصد رفتن ندارد .در این میان هر از چندگاهی با پر شدن تختهای
بیمارستان و شروع پیکهای جدید ،مسئوالن تصمیم به اعمال محدودیتهای در سطح
کشور به خصوص برای شهرهای قرمز و نارنجی میگیرند .البته باید اشاره کرد افزایش
محدودیتها با تمام نکات مثبتی که در حوزه سالمت دارد ،چالشهایی را برای اقتصاد،

سرمقاله

جالل خوش چهره

کسبوکارها و معیشت افراد به وجود میآورد و نمیتوان این مسئله را انکار کرد.
«تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از امروز تا یکشنبه هفته بعد تعطیل شد!»
انتشار این خبر در روز گذشته و تشدید محدودیتهای تردد برای تعطیالت پایان هفته،
وضعیت بحرانی کشور را نشان میدهد اما محدودیتها در حالی اعمال شده است که
برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند تاب و توان اقتصاد و معیشت مردم کم شده و
تعطیالت میتواند خسارتهای هنگفتی را به برخی از کسبوکارها وارد کند.
شرح درصفحه 8

برجام در اغماء؟
گفتوگوهای وین درباره چگونگی بازگشت تهران و
واشنگتن به برجام در تعلیق مانده است .به نظر میرسد
برخالف گذشته ،ارادهها برای احیای برجام در پایتختهای
توگو کنندگان رنگ و بوی گذشته را ندارد .این در
گف 
حالی است همه طرفها بر لزوم رسیدن به توافق در
کمترین زمان ،نگاه مشترک داشتند .آیا برجام دوباره به
توگوها در
اغماء رفته است؟ تا پیش از دور پنجم گف 
وین ،همه از سرعت دستیابی به توافقها خبر میدادند.
گفته میشد؛ توافقها بر سر مسائل اصلی انجام شده و
تنها برخی اختالفها در مسایل جزیی باقی مانده که در
دور ششم ،مرتفع خواهد شد« .میخائیل اولیانوف» رئیس
هیئت روسیه در مذاکرات برجام که به نوعی سخنگوی
گفتوگو کنندگان در وین نیز شده؛ حاال برخالف گذشته
دیگر گفتههایش رنگ و و بوی امید ندارد .او نیز که
پیشتر وعده سرعت در دستیابی به توافقهای نهایی
در وین را میداد ،اکنون با تردید از آینده و دور هفتم
توگوها میگویدکه زمان آن برگزاری آن روشن
گف 
نیست.
ایجاد بنبست در دور ششم گفتوگوها و اعالم
برخی دلزدگیها از گفتوگوهای فرساینده ،نشان از
وجود اختالف برسر مسائل اساسیتر میان تهران و
ه ویژه واشنگتن و تروئیکای
دیگر گفتوگوکنندگان ب 
اروپایی دراینباره دارد .در این حال ،یک نکته نیز
برجسته است؛ اینکه طرفهای اروپایی  -آمریکایی
برخالف تصورات اولیه ،چندان نگران از دست رفتن
فرصتهایی نیستند که تهران را در موضع محکم تری
قرار دهد.
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با برادران و خواهران خود
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آمارهای عدم رعایت پروتکل ها تکان دهنده است

دادستانی کل و سازمان بازرسی
مشکل آب خوزستان را تا حصول
نتیجه پیگیری کنند

وضعیت کرونایی کشور در مرز فاجعه
صفحه 3
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ادامه درصفحه 2

یادداشت
حسین مقدم

گ روانی که الی سنگفرشهای خیابان منتهی به میدان
خون بود  ...سرخْرن ِ
بهارستان را پر کرده بود .وقتی پیاش را میگرفتی به جنازههایی میرسیدی که حتی
در آخرین لحظه حیاتشان هم از قهرمانشان دست برنداشتند.

تانک میدیدند .هرچند که عمر این کشتیبان ،سه روز بیشتر نبود .نخستوزیری

که بعدها مجلس رای به مصادره اموالش داد ،مطرود شد و قصه آخرین روزهای

زندگیاش غصه هر روزه موافقانش شد.

خون کرد  ...گوش هر شنوندهای را ،صدای ضجه مادران جوان از دست داده

قرمز رقیقِ دیوارنوشتهای که یک جوان با خونش ،یا مرگ یا
خون بود  ...جوهرِ
ِ

در گورستانی در جنوب تهران که حتی حضور پرشور جمعیت و پیامهای تهنیت و

خون بود  ...در دل مردمی که تازه داشتند به نخستوزیرشان دل میبستند.

شد که بر سنگ قبرشان با خط نستعلیق نوشتند «شهید راه وطن» .اگرچه برخی

مصدق را بر دل آن حک کرده بود.

نخستوزیر مستقلی که آمده بود تا بزرگترین سرمایه ایران را برای همیشه از دست
سلطنت بریتانیا درآورد؛ تا عایدی سرمایه ایرانی جز برای ملت ایران نباشد .و حاال تنها

چند گام مانده به پیروزی بزرگ دلشان خون شد.

خون شد  ...چشمهای تر شده پیرمردی که رفته بود تا رسمی قدیمی را بر هم زند

و اینبار ،طبق قانون اساسی مشروطه ،خود بهجای شاه ،وزیر جنگش را انتخاب کند؛
اما با پاسخ عجیب شاه جوان مواجه شده بود« :پس بگویید من چمدانم را ببندم و

بروم» .و دکتر مصدقی که جواب گفته بود« :شما چنین کاری را نکنید من میکنم؛

من چمدانم را میبندم و میروم» و حاال در احمد آباد ،عوض رفع خستگی این

سالها ،برای اوضاع تهران و کشتار مردم ،غم باد میگرفت.

خون شد  ...م ُهری که سید پای نامهاش به حسین عالء ،وزیر دربار ،زد« :به عرض

تسلیت هم نتوانست داغشان را مرهم باشد .قبرستان ابن بابویه ،آرامگاه  21جوانی

اسناد تعداد کشتههای  30تیر  1331را تا  70نفر هم آوردهاند.

خون کرد  ...دل دلسوزان وطن را ،اختالفات بعدی رهبران نهضت ملی 30 .تیرماه

 ،1331پیروزی بزرگی برای مردم ایران بود .مردمی که دست در دست هم نخستوزیر

فرمایشی را برکنار کرده و نخستوزیر محبوب خود ،دکتر محمد مصدق ،را به قدرت
بازگرداندند؛ اما چند صباحی نگذشت که این پیروزی شیرین به تلخی گرایید .از
همان روزهای بعد از قیام که دکتر مصدق و آیتالله کاشانی با هم به اختالف خوردند

مردم ساکت دلسرد شدهی  28مرداد  1332تبدیل کرد .مردمی که اینبار ایستادند

اعليحضرت برسانيد اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایید دهانه تيز

همواره خود را حامی دکتر مصدق میدانست و در تهییج مردم و کشاندن آنان به

خون کرد  ...دل مورخان و تاریخ نگاران ایرانی را ،اتفاقات پس از  30تیر و 28

انقالب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد .».آیتالله کاشانی که

صحنه  30تیر نقش مهمی داشت .او در روزهای آخر تیر  1331چند بار به دربار نامه
زد که اگر مصدق برنگردد ،خود نیز کفن پوشیده و به میدان خواهد آمد.

خون شد  ...چشمهای خشمگین قوامالسلطنه که تالش داشت با تهدید و زور سر

نیزه ،سکان مملکت را بدست بگیرد .همو که در  27تیرماه ،در نطق رادیوییاش گفت:

«به عموم اخطار میکنم که دوره عصیان سپری شده ،روز اطاعت از اوامر و نواهی

حکومت فرارسیده است .کشتیبان را سیاستی دیگر آمد» و به رسم سیاستهای همین

کشتیبان ،مردم برای اولین بار پس از اشغال ایران در شهریور  ،1320در خیابانها

محمدرضاشاه از نخستوزیری عزل ،دستگیر و حتی حصر خانگی شد.

مرداد .از جمله پیامدهای این اتفاقات ،استبدادی  32ساله بود که بر کشور حاکم

شد؛ دستگیری ،حبس و حتی اعدام وطنپرستانی بود که قلبشان برای اعتالی مقام

ایران میتپید؛ ساواک و شکنجهگرانی بود که شاه مملکت با غرور وجودشان را منکر
میشد و . ...

مردم ِ 28مرداد ،همان مردم ِ 30تیر بودند که از دعواهای سیاسی کاشانی و مصدق

و اطرافیانشان به ستوه آمدند و نسبت به آینده نهضت امیدی نداشتند و این شکایت
و ناامیدی به آینده ،خسران بزرگی برجای گذاشت.

خوزستان؛ با«مدیریت دانش» یا نگاه «لوئی جرگه ای»!

شهاب زمانی
جهان در هزاره سوم ،بر ستون هایی از «مدیریت دانش»« ،علوم پیشرفته» و
«تکنولوژی های برتر» استوار است و این سطح از حکمرانی و مدیریت در حوزه ها
و سطوح مختلف ،توانسته است با توسعه همه جانبه ،ملت هایی را در مسیر رفاه
 ،آسایش ،امید به آینده ای بهتر و دغدغه های ثانویه زندگی قرار دهد .مدیریتی
کارآمد و برگرفته از تجارب مختلف در حوزه های اقتصادی ،فنی  ،فرهنگی ،سیاسی
 ،امنیتی و اجتماعی ،که امری منحصر بفرد و غیرقابل دسترس نیست  ،بلکه هر
سیستم و حاکمیتی می تواند در صورت خواست جدی و تکیه بر «علوم مرتبط» در
مسیر اولویت های مردم خود  ،به آن دست یابد.
با این حال ،عدم توجه کافی به نیازهای اولیه شهروندان و تکیه به خواسته
های غیرمرتبط در حوزههای مختلف ،زمینه بروز و انباشت بسیاری از مشکالت
و معضالت را در هر سیستم و ساختاری را مهیا خواهد نمود ،به نحوی که مسیر
ترقی و رشد هر جامعه ای را با پیچ های خطرناک تاریخی و برهه های نفسگیر
مواجه و هر فرد درگیر و مرتبط با آنها را  ،در وادی ناامیدی سرگردان و عمر
گرانش را تلف خواهد نمود .عدم وجود نگاهی جامع و چند وجهی توسط سیستم
حکمرانی و مدیران دستگاههای تصمیم ساز ،در کنار دغدغه های غیر مرتبط با
وظایف قانونی نسبت به شهروندان و حوزه مسئولیت خویش ،زمینه کم کاری و
بی برنامگی در بخش های مهمی از جامعه را مهیا و در انتها ،منتج به مسائل و
مشکالتی می شود که « در کرمان زیره نایاب شود!» خوزستان امروز ،نمایی عریان
از سوء مدیریت با وجود منابع بیشمار آن است .استانی که با وجود همه پتانسیل
های بالقوه و بالفعل خود و توجه کافی به «مدیریت دانش» ،می توانست از بروز
بسیاری از مشکالت موجود در حوزه های مهم و مرتبط با زندگی مردم ممانعت
نماید ،امری که با انتصاب و انتخاب افراد مناسب در دستگاهها ،سازمان ها و
نهادهای تصمیم ساز ،نظارتی و اجرایی که توان مدیریت و مواجهه با مشکالت
و معضالت چندوجهی خوزستان را در حوزه های مهم داشته باشند و «ضوابط و
شایستگی» های الزم برای حوزه فعالیت آنها ،فدای «روابط و وابستگی» ها نشده
باشد .کسانی که در حوزه های مختلف ،قبل از بروز مشکالت و معضالت قابل

شماره مناقصه
1400-23

درگیری حامیان ،چاقوکشیهای خیابانی ،حمله به خانهی رهبران نهضت ،نامههای

شدیدالحن طرفین به یکدیگر و  . ...همهی اینها مردم پرشور  30تیر  1331را به

پیش بینی علمی و منتهی به نتایج تأسفبار ،چارچوب های الزم برای مواجهه
درست و کارآمد با آنها را ،با کمترین خسارات ممکن را مد نظر گرفته باشند ،که
نشانه توجه کافی به دغدغه های اولیه مردم و داشتن تخصص الزم در پیشگیری
از بروز مشکالت و امری پیش پا افتاده در یک مدیریت درست در عصر جدید
است .خوزستان ،استانی برخوردار از هر آنچه برای یک زندگی عادی و عالی برای
شهروندانش نیاز است و در عین حال مشکالت مختلف و متکثری که بیشتر از
آنکه طبیعی باشند ،منبعث از سوء مدیریت های درون استانی و یا تصمیم سازی
های غیرکارشناسی برون استانی است که هر ساله با تغییر مدیریت های مختلف،
از فردی به فردی دیگر منتقل و با انباشت آنها ،افق و چشم انداز روشنی برای
بهبود شرایط این استان برخوردار از مواهب گسترده طبیعی را نشان نمی دهد.
خوزستانی که در جنگ  ۸ساله ،سمبل مظلومیت  ،رشادت و خط مقدم ملت ایران
در جنگی نابرابر بود ،روزهای خوشی را طی نمی کند و فشارهای وارده بر زیست
مردم آن در حوزه های مختلف ،کمتر از فشارهای دوران جنگ تحمیلی و کاستی
های مختلف آن نیست ،مسئله ای که در کنار منابع ارزشمند خوزستان ،روح و
روان مردم آن را در رنج و عذاب قرار داده است .بیان این مطالب برای یادآوری
کسانی است که مظلومیت مردم این خطه را در جنگ و پس از آن را تاکنون،
فراموش کرده اند و علی رغم پذیرش مسئولیت در سطوح مختلف ،در ادای «دین»
خود به مردم خوزستان کوتاهی و محرومیت و کمبودهای جای جای آن را ندیده
و یا چشمانشان را بر آنها بسته اند! ،استانی که عضوی از کالبد این سرزمین و
عزتش در دامن ایران معنی و مفهومی دوچندان دارد .خوزستانی که عالوه بر
داشتن موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ویژه خود ،نه تنها شایسته وجود محرومیت
برای مردمش نیست ،بلکه باید همچون نگینی در این سرزمین بدرخشد و از دید
هر صاحب نظر منصف و مستدل به تحقیق و پژوهش های علمی از کثرت منابع
مختلف آن ،وضعیتی بسیار بهتر و با مشکالت کمتری را برایش متصور است .اگر
و اگر ،از بند سوء مدیریت ها در حوزه های مختلف و تفکرات «لویی جرگه ای»
متعلق به جوامع توسعه نیافته و پیشینی رهانیده تا احساس رضایت از یک زندگی
آبرومندانه و بی دغدغه را در چهره شهروندانش نمایان شود.

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری
نماید،لذا از شرکتهای تولیدکنندهای که تاییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند
دعوت به عمل میآید.

و این اختالف در حد شدیدتر و وسیعتری به بدنهی حامیان آنها منتقل شد.

و تماشا کردند که چگونه نخستوزیر منتخبشان توسط دولت خارجی و با همکاری

یادداشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

سی تیرماه یادآور اللههای دمیده شده از خون جوانان

عنوان مناقصه
انواع ترانسفورماتور
(به شرح جدول ضمیمه
اسناد مناقصه)

مقدار کاال

واحد
کاال

به شرح جدول
ضمیه اسناد

-

نوع مناقصه

کم وکیف
مناقصه

محل تامین
اعتبار

مشخصات فنی
کاال

مدت اجرای
تعهد

یک
مرحلهای

طبق اسناد

داخلی

برابر
استانداردها و
الزامات توانیر

 4ماه

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)

8.650

زمان ومکان دریافت اســناد مناقصه:از تاریخ  1400/5/2و حداکثر تا تاریخ  1400/5/6ســاعت  19با مراجعه به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
زمان ومکان تحویل پاکت ضمانت نامه :تا اول وقت اداری روز یکشنبه  1400/5/17قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس:
یاسوج-بلوار شهید مطهری-شــرکت نیروی برق اســتان کهگیلویه وبویراحمد-امور تدارکات و قراردادها -خانم
رضایی،پاکت الف(اصل ضمانت نامه و فیش واریزی )را تحویل نمایند.
تبصره:متقاضیان مجازند تا ساعت  19روز شنبه 1400/5/16نسبت به بارگزاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه
تدارکات الترونیکی دولت ((ستادیران)) واصالح یا انصراف اقدام نمایند.
تاریخ افتتاح پاکات:روز یکشنبه مورخ  1400/5/17ساعت  8صبحمدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده وپس از عقد قرارداد شرایط لحاظ خواهد شد.
مبلغ خرید اســناد مناقصه 500.000:ریال واریز الکترونیکی«از طریق سامانه ستادیران »به حساب 0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد و اصل فیش پرداختی
را به همراه ضمانت نامه در پاکت الف ارائه نمایند.
**ترانس ها بایستی کم تلفات و بر اساس آخرین الزامات توانیر تولید گردند.
**هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد.
**برنده مناقصه بر اساس قیمت کل انتخاب میگردد.
**بهای کاال بصورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد.
**مناقصه بر اساس نرخ فلزات یا ارز مشمول تعدیل قیمت کاال می باشد(.تعدیل بر اساس قیمت بورس کاالی ایرانی در
آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه می باشد).
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است.مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایی می گردد.هزینه حمل کاال تا انبار خریدار بر عهده فروشنده است.به پیشــنهادهای فاقد امضاء،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء ومدت مقرر واصل گردد،مطلقا ترتیب اثر دادهنخواهد شد.
پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستادیران) مردود و بررسی نمی گردد.سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهاد قیمت فقط از طریق سامانه ستادیران به آدرس WWW.SETADIRAN.IRقابل پذیرش می باشد.
نوبت اول1400/04/28:
نوبت دوم 1400/04/29:

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
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کمر خمیده اقتصاد زیر بار تعطیالت

