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تصمیم سخت
برای کنترل بازار ارز!

تاثیرات فرااقتصادی بی ثباتی در بازار ارز

ادامه در صفحه  2

سوریه و پشیمانی کشورهای عربی
معروف:  المثل  محترم ضرب  و  عزیز  خوانندگان  حتما 
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی را در زبان فارسی 
این  برای  خاورمیانه  عرصه  در  بارز  مثالی  اگر  شنیدند.  
ضرب المثل زده شود اظهار ندامت کشورهای عربی با سوريه 
را می توان ذکر  کرد. بعد از ظهور پدیده بهار عربی که بهتر 
است بهار آمریکایی نامیده شود و حکومت های تاریخ گذشته 
و expire شده و وابسته به غرب در کشورهای عربی تونس، 
مصر و یمن و... یکی بعد دیگری سقوط کردند، بهار مزبور 
در ایستگاه آخر به سوریه رسید؛ کشوری که ساقط کردن 
حکومتش یکی از اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل از راه اندازی 
مقاومت  با  ایستگاه  این  در  بود.  عربی  اصطالح  به  بهار  
مثل  که  این خاطر  به  برخورد شد. دولت سوریه  سوریه 
دیگر حکومت های عربی سر در گریبان غربی ها نداشت، در 
مقابل بهاری که از سوی آمریکا در دوران ریاست جمهوری 

باراک اوباما راه اندازی شده بود  مقاومت کرد. 
دارند  خاطر  به  را  فضای سیاسی سال ۲۰۱۱  که  آنهایی 
می دانند در نوامبر این سال اتحادیه عرب رای به تعلیق سوریه 
در این اتحادیه داد. دولت های عربی سفارتخانه هایشان را 
در دمشق تعطیل کردند و سفرای خودشان را از سوریه فرا 
خواندند. سفرای سوریه را از کشورشان اخراج کردند تا به 
زعم خودشان سوریه را به صورت جزیره مطرود و منزوی در 
آورند. اکنون بعد از ۱۲ سال، همان حکومت ها و دولتمردان 
عربی اظهار عالقه کردند تا روابط دیپلماتیک با دمشق برقرار 
کنند و از بشار اسد دعوت می کنند تا از کشورشان بازدید 
داشته باشد و طبق پروتکل دیپلماتیک در پیش پایش فرش 
قرمز پهن می کنند و آخرین مورد برای گشودن درهای آشتی 
به  عربی  کشورهای  از  تعدادی  پارلمان های  روسای  سفر 
نمایندگی از سایر کشورها به دمشق و دیدار با بشار اسد 

را می توان ذکر کرد.

سیف الرضا شهابی سرمقاله
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توافق امکان پذیر است؟

شرح در صفحه  11

رمزگشایی از پیام آمریکایی ها به ایران

گروه بین الملل - روز گذشته خبرنگار روزنامه وال استریت  ژورنال در یک رشته پیام توئیتری به 
گمانه زنی درباره احتمال سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای آتی و نتایج 

این سفر پرداخت.
الرنس نورمن، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در صفحه توئیترش نوشت: تصور من این 
است که شانس قابل توجهی برای سفر رافائل گروسی به ایران در هفته آتی وجود دارد. همچنین از 
نظر من، گزارش پادمانی که همراه با گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر می شود، نیز تا 

اواخر هفته آتی و با توجه به نتایج سفر منتشر خواهد شد.
نورمن افزود: اگرچه، تاکید می کنم که احتمال نمی رود توافقی گسترده در زمینه تحقیقات پادمانی 
درباره ذرات هسته ای اعالم نشده انجام شود. بیشتر احتمال دارد که شاهد تالش گروسی برای افزایش 
دفعات بازرسی ها در فردو، نطنز و جاهای دیگر در بحبوحه نگرانی ها درباره سطوح بسیار باالی 
غنی سازی در ایران باشیم. نورمن در ادامه تاکید کرد که هیچ یک از این موارد هنوز تایید نشده  و نتایج 
سفر که ممکن است شامل توافق درباره دفعات بازرسی ها، توافق گسترده تر پادمانی  یا عدم توافق 

باشد، هنوز تعیین نشده است.
در همین رابطه حسین امیرعبداللهیان  وزیر امور خارجه کشورمان که به عراق سفر کرده بود در گفت 
و گو با شبکه تلویزیونی العالم  با بیان اینکه جمهوری اسالمی از  از مذاکره فاصله نگرفته و  این طرف 
آمریکایی است که از تعهدات خود خارج شده، تاکید کرد سه کشور اروپایی نیز باید در این مسیر نقش 
سازنده خود را دنبال کنند و دچار خطا در تحلیل و محاسبات نشوند. وی در ادامه افزود: آقای فؤاد 
حسین که از سفر واشنگتن برگشتند حامل این پیام بودند که طرف آمریکایی برای جمع بندی توافق 
آمادگی دارد، ما نیز همواره از مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال کرده ایم و از مذاکره فاصله نگرفته ایم.

وز پیش شرایط  مجلس ۴۰ ر
ارزی را پیش بینی کرد

وسی  توافق برای سفر گر
به تهران در آینده نزدیک

می خواهیم از سرمایه 
گذاری حمایت کنیم

پاسخ قالیباف به تذکر 
موسوی الرگانی

در دیدار امیرعبداللهیان با وزیر 
خارجه فنالند مطرح شد

رئیس قوه قضائیه
در استان مرکزی:
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 -

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/09  
نوبت دوم :1401/12/10  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید ، لذا از 
شرکتهای تولید کننده دعوت بعمل می آید. 

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1401/12/10  و حداکثر تا تاریخ  1401/12/15  ساعت  19  با مراجعه به سامانه تدارکات 
WWW.SETADIRAN.IR  الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانت نامه :  تا ساعت 8 روز  شنبه  1401/12/27  قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس : یاسوج -  بلوار 
شــهید مطهری - شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات و قراردادها - طاهری ، پاکت الف )اصل 

ضمانت نامه و فیش واریزی ( را تحویل نمایند. 
تبصره : متقاضیان مجازند تا  ساعت  19   روز  پنج شنبه  1401/12/25  نسبت به بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت » ستادیران « و اصالح یا انصراف اقدام نمایند .
تاریخ افتتاح پاکات :  روز   شنبه   مورخ   1401/12/27   ساعت  8  صبح   

مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اســناد مناقصه :  500.000  ریال واریز الکترونیکی » از طریق ســامانه ستادیران« به حساب  0101913196008  بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد 1534  به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و  اصل فیش پرداختی را به همراه 

ضمانتنامه در پاکت الف ارائه نمایند. ** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** برنده مناقصه بر اساس قیمت کل انتخاب می گردد . 

** بهای کاال بصورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد .
سکسیونر گازیsf6 هوایی موتوردار مجهز به CVT  و CI داخلی- مجهز به تابلو RTU- مجهز به PT- مودم  G 4- کابل تخلیه 

فرمان و فرمان به متراژ 10 متر
** مناقصه بر اســاس نرخ ارز یورو مشمول تعدیل قیمت کاال می گردد . )نرخ تعدیل براساس نرخ یورو در سامانه سنا در زمان 

آخرین روز پیشنهاد قیمت و زمان ارائه فاکتور محاسبه و پرداخت می گردد.(
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

تولید کننده بایستی در ویندور لیست توانیر باشد و همچنین برای هر کاال تاییدیه توانیر داشته و ضمیمه اسناد ارائه نماید .
مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایی می گردد .

سکسسونرها بایستی براساس آخرین الزامات توانیر تولید شده باشند و شرکت تولید کننده بایستی تاییدیه توانیر داشته باشد.
هزینه حمل کاال تا انبار خریدار بر عهده فروشنده است .

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مردود و بررسی نمی گردد .

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهاد قیمت فقط از طریق سامانه ستادیران به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   قابل 

پذیرش می باشد ./ تنظیم کننده : امور تدارکات - طاهری

مقدار عنوان مناقصهشماره مناقصه
کم  و کیف نوع مناقصهواحد کاالکاال

مناقصه
محل 

تأمین اعتبار
مشخصات فنی 

کاال
مدت اجرای 

تعهد
مبلغ تضمین

) میلیون ریال (

1401-86

 SFG سکسیونر هوایی با گاز
20 کیلوولت موتور دار (rtu) با 
تابلو RTUو 10 متر کابل فرمان 
pt 4با تابلو و g مناسب و مودم

مناسب و ...
 یکدستگاه10

داخـلیطبق اسنادمرحله ای
برابر آخرین 

استانداردها و 
الزامات توانیر

908.205 روز

دستگاه سکسیونر هوایی 33 
(rtu)90کیلوولت

 -

نوبت اول
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/09  
نوبت دوم :1401/12/10  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید ، لذا از 
شرکتهای تولید کننده و تامین کنندگان دعوت بعمل می آید.

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1401/12/10  لغایت  1401/12/15  )ساعت 19( از طریق  سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران( قابل دریافت میباشد.

زمان و مکان ارائه اسناد و برگ پیشنهاد قیمت: حداکثر تا تاریخ 1401/12/25 )ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران(

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه :  تا ساعت 8 صبح روز شنبه  1401/12/27  به آدرس : یاسوج - بلوار شهید مطهری - امور 
تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  شنبه 1401/12/27  ساعت 8 صبح      
مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اســناد مناقصه :  500.000  ریال واریز الکترونیکی » از طریق ســامانه ستادیران« به حساب  0101913196008  بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد 1534  به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و  اصل فیش پرداختی را به همراه 

ضمانتنامه در پاکت الف ارائه نمایند. ** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** برنده مناقصه بر اساس قیمت کل انتخاب می گردد . 

** بهای کاال بصورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد .
** ارسال نمونه کاال با پالک مشخصات الزامی است ) طول نمونه CM 30 مد نظر است (

** مناقصه بر اساس نرخ فلزات مشمول تعدیل قیمت کاال می گردد . )قیمت پایه آلومینیوم و مس براساس قیمت بورس کاالی 
ایرانی در آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه می باشد.(

*** تولید کننده ملزم می باشد روی کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید .
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

تولید کننده بایستی در ویندور لیست توانیر باشد و همچنین برای هر کاال تاییدیه توانیر داشته و ضمیمه اسناد ارائه نماید .
مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایی می گردد .

کابل ها بایستی براساس آخرین الزامات توانیر تولید شده باشند و شرکت تولید کننده بایستی تاییدیه توانیر داشته باشد.
هزینه حمل کاال تا انبار خریدار بر عهده فروشنده است .

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مردود و بررسی نمی گردد .

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهاد قیمت فقط از طریق سامانه ستادیران به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   قابل 

پذیرش می باشد ./ تنظیم کننده : امور تدارکات - مشفق پور

شرح کاالشماره مناقصه
تعداد
)عدد(

مدت اجرا
برآوردتقریبی

 )میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال(

1401-72

خرید کابل 6+6*1

45 روزبه شرح اسناد و ضمائم

87.0003.540

119.0004.770خرید کابل 10+10*1


