
 صفحه  9

وستایی خانه های ر
در سایه اختالف بانک و دولت

وعده تکراری پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن 
روستایی از هفته آتی

ادامه در صفحه  2

دعوای سیاسی برسر گرانی
این روزها باال رفتن قیمت ارز و کاالهای اساسی 
دعوای جناح های سیاسی بر سر دالیل گرانی ها و 
البته تقصیرها باال برده است. منتقدان دولت قبلی، 
محصول  را  فعلی  دولت  در  بی سابقه  گرانی های 
توئطه خارجی می دانند در حالی که گرانی در دولت 
قبل را محصول بی تدبیری می دانستند، در عین 
حال منقدان دولت فعلی نیز فراموش کرده اند که 
در دولت قبل هم گرانی کاالهای اساسی کم سفره 
مردم خالی نکرد. به نظر می رسد نتیجه این دعوای 
بی حاصل برای سفره مردم هیچ است. اما مسئله 
آنجایی آغاز می شود که در میان این جدال، گو اینکه 
ریشه مشکالت اقتصادی دیده نشده و هنوز فرافکنی 
تجربه شده همچنان  به عنوان یک شیوه  انکار  و 
ادامه دارد. توطئه خارجی، دالل ها، سلطان ها و از 
به وضعیت  گاه کمکی  توجیهات هیچ  این دست 
علم  که  حالی  در  است.  نکرده  کشور  اقتصادی 
اقتصاد برای همه این مشکالت پاسخ های روشنی 
دارد. همان گونه که گفته می شد شعار دادن در 
خصوص شکوفایی اقتصاد در تحریم عملی نیست 
امروز اما همچنان عده ای به دنبال توجیه وضعیت 
از  بسیاری  انتخابات  از  پیش  اند.  آمده  وجود  به 
به  را  اقتصاد  دولت  بودند  معتقد  دولت  منقدان 
برجام و تعامالت بین المللی گره زده است در حالی 
که این وضع ناشی از بی تدبیری است. اما با روی 
کار آمدن دولت رکوردهای 4 ساله دولت های قبلی 
در گرانی و تورم، طی دو سال زده شد تا معلوم شود 
ریشه مشکالت همچنان همان است. در واقع باید از 
شعار و غیر واقع بینی پرهیز کرد و پا در زمین سفت 

واقعیت و عقالنیت گذاشت.

ژوبین صفاری سرمقاله

 جلسه ارزی جلسه ارزی
دردر

بهارستانبهارستان

یکشنبه 7 اسفند 1401وقتی نقشه راه ارزی دقیقی وجود نداردوقتی نقشه راه ارزی دقیقی وجود ندارد
5 شعبان 1444 
26 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5320
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  3 صفحه  4

پول های بلوکه شده برای 
وهای نامشخص خودر

شرح در صفحه  8

بررسی جزئیات آغاز عرضه خودروهای وارداتی

سخنگوی وزارت صمت از برگزاری بزرگ ترین طرح فروش خودرو در هفته پیش رو خبر داد. چند 
ساعتی طول نکشید که مشخص شد بخشی از این طرح بزرگ به عرضه اولین خودروهای وارداتی 
مربوط می شود. اما شرایط خرید این خودروها چیست و متقاضیان از چه زمانی می توانند اقدام به 

ثبت نام کنند؟
خودرو های وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو از ساعت ۱۲ ظهر ششم اسفند ماه آغاز 
می شود و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. متقاضیان خرید باید مبلغ ۵۰۰ میلیون را در حساب 
وکالتی واریز کنند و این مبلغ تا زمان مشخص شدن نتیجه در حساب خودشان بلوکه خواهد شد. 
خرید خودرو از سامانه براساس ضوابط و شرایط عمومی خرید از خودروسازان داخلی خواهد بود، 
هر کدملی فقط مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است و متقاضی ظرف مدت ۴۸ ماه گذشته 

نباید از بورس و خودروساز های داخلی، خودرو خریده باشد.
بنا بوده است که ثبت نام خودرو های وارداتی از شنبه ششم اسفند در سامانه یکپارچه فروش 

خودرو های وارداتی به آدرس saleauto.ir  شروع شود اما در نهایت تا عصر دیروز نیز هم چنان 
این سامانه به درستی عمل نکردند. شرکت کنندگان در قرعه کشی عالوه بر داشتن شرایط 
قرعه کشی خودرو های داخلی مثل داشتن گواهینامه، نداشتن پالک فعال و غیره، باید ۵۰۰ 

میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه کنند.

وداع با نقش منفی 
دوست داشتنی

 ۶ مشکل پایتخت
وایت شهردار به ر

شهرام عبدلی در سن ۴۶ سالگی 
دار فانی را وداع گفت

باالخره زاکانی نیز بخشی از 
مشکالت شهر تهران را پذیرفت
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 -

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/06  
نوبت دوم :1401/12/07  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خرید اقالم ذیل را از محل اعتبارات 
داخلی از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ، لذا از واجدین شرایط)شــرکت های تولید کننده( 

دعوت به عمل می آید .

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۸  لغایت  ۱۴۰۱/۱۲/۱3  )ساعت ۱9( از طریق  
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( قابل دریافت میباشد.

زمان و مکان ارائه اســناد و برگ پیشنهاد قیمت: حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲3 )ساعت ۱9( از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران(

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه :  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  ۱۴۰۱/۱۲/۲3  به آدرس : یاسوج - 
بلوار شهید مطهری - امور تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  چهارشنبه  ۱۴۰۱/۱۲/۲۴  ساعت ۸ صبح      
مبلغ خرید اسناد مناقصه : ۵۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۱9۱3۱9۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج 
کد ۱۵3۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد )پرداخت صرفا از طریق سامانه 

ستادیران قابل انجام می باشد.(
فقط محصوالت دارای تائیدیه توانیر قابل پذیرش می باشند.

-  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .  
-  حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک  شرکت کننده می باشد. 

-   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
www.setadiran. اسناد مناقصه فقط از طریق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( به آدرس

ir  قابل دریافت و ارسال  می باشد . فقط و فقط پیشنهاداتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران( ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی)پاکتهای 

فیزیکی(قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
*دریافت آخرین نسخه دســتورالعمل ها و الزامات معیارهای ارزیابی فنی وآزمون های کنتورهای 

دیجیتالی و چند تعرفه به عهده مناقصه گر میباشد.

شماره 
مناقصه

عنوان مناقصه/نوع کنتور
کم  و کیف مناقصهنوع مناقصه

تعداد
)دستگاه(

مدت 
اجرا

برآوردتقریبی
 )میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال (

کنتور هوشمند تک فاز فهام 1 بدون قاب کنتور 1401-91
 یک  

مرحله ای

طبق  اسناد
و ضمائم پیوست و 

مطابق اخرین الزامات و 
استانداردهای توانیر

5500

3 ماه

231.0008.130

1401-92
693.795کنتور هوشمند سه فاز فهام یک CT  بدون قاب کنتور

5.814
2500150.000کنتور هوشمند سه فاز فهام یک DC بدون قاب کنتور 

شــرکت مخابــرات ایــران- منطقــه گلســتان در نظــر دارد مقــدار 6000 کیلــو رادیــو sdh به 
همــراه تجهیــزات مربوطــه و شــلف اســقاط و کیــس کامپیوتــر بــه همــراه  متعلقات اســقاط 
ــان شــرکت  ــذا متقاضی ــروش برســاند ،ل ــه ف ــی )مزایده(ب ــق حــراج عموم خــود را  از طری
ــه آگهــی فراخــوان در ســایت شــرکت  در مزایــده مــی تواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر ب
مخابــرات ایــران بــه آدرس www.tci.ir  و یــا ســایت مخابــرات منطقــه گلســتان به آدرس  

go.tci.ir   مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

630

مخابرات منطقه گلستان
حراج حضوری 1401-19

پیــرو آگهــی انحــال شــرکت فــوق الذکــر منتشــره در روزنامــه رســمی شــماره 22۶۱۰ مــورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱2  
ــد  ــی آی ــوت بعمــل م ــه بســتانکاران شــرکت دع ــون تجــارت بدینوســیله از کلی ــاده 22۵ قان و در اجــرای م
ــت  ــه جهــت دریاف ــدارک مثبت ــا در دســت داشــتن م ــخ انتشــار اولیــن آگهــی و ب ــاه از تاری ظــرف شــش م
مطالبــات تســویه حســاب بــه مدیــر تصفیــه بــه نشــانی اســتان خوزســتان شهرســتان بنــدر ماهشــهر بخــش 
ــان  ــان ســایت ۱ خیاب ــژه اقتصــادی خیاب ــه منطقــه وی بنــدر امــام خمینــی  شــهر بنــدر امــام خمینــی محل

آزادی پــاک ۰ ،  طبقــه همکــف کــد پســتی: ۶۳۵۶۱۷۸۷2۷ مراجعــه نماینــد.
 بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهند شد.

مدیر تصفیه شرکت اکسین امواج نقرهای سهامی خاص - خانم آمیتیس درانی
9983

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت اکسین امواج نقره ای 
سهامی خاص ) در حال تصفیه ( 

به شماره ثبت ۱۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۸۶۷۶  ) نوبت اول(

شركت مخابرات ايران  
)سهامي عام(

منطقه چهارمحال و بختیاری


