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جوکارنماینده مجلس: هواشناسی فشل است

تکرار بحران مدیریت سیل

واکنش نیروی دریایی ارتش به ادعاهای صهیونیست ها؛ هر کجا اراده کنیم، حتما حضور پیدا می کنیم

محافظ و پشتیبان خطوط کشتیرانی هستیم
4

 امیر دریادار شهرام ایرانی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از حضور نیروی دریایی ایران در دریای سرخ انتقاد کرده، گفت: نه 
فقط دریای سرخ و نه فقط دریای مدیترانه، بلکه هر کجا که اراده داشته باشیم و تدبیر باشد حتما حضور پیدا خواهیم کرد. امیر 
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران با اشاره به حضور نیروی دریایی ارتش در نقاط 

مختلف گفت: نه فقط دریای سرخ و نه فقط دریای مدیترانه، بلکه هر کجا که اراده داشته باشیم و تدبیر باشد حتما حضور پیدا 
خواهیم کرد و خیلی هم نگران نیستیم که اگر کسی مثا تازه از خواب بیدار شده باشد، ما بخواهیم تغییر مسیر بدهیم. حضور 

ما دائمی است و اعتقاد ما این است که حتما باید مستمر باشد چون ما یک هدف را دنبال می کنیم و آن هم...
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نماینده بروجرد به »اقتصاد سرآمد« می گوید: مدیرکل صمت لرستان پاسخگو نیست وزیر صمت به نمایندگان پاسخ شفاف دهد

پنج پهنه معدنی فلزی بروجرد در بالتکلیفی
 شرایط بغرنج در حوزه معدن همچنان به قوت خود باقیســت و به نظر هر چه روزها می گذرد، این موضوع ابعاد محلی و ملی تری به خود 
می گیرد.رهبر انقاب هم، بارها از اهمیت ظرفیت معدنی کشور ســخن به میان آوردند، اما تا امروز خبر خوشایندی که نشان از پیشرفت 

حداکثری در این زمینه باشد، مخابره نشده است.عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس یازدهم در این باره...

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در گفت وگو با »اقتصاد سرآمد« مطرح کرد

تضعیف پایه پولی، مسبب اقتصادکنونی کشور
 تورم با شیب تند در حال پیشروی است و جراحی اقتصادی که چند ماه از عمر آن می گذرد تاکنون گره گشایی خاصی در زندگی مردم نداشته 
است. اینکه دولت سیزدهم می تواند شرایط اقتصادی را به نفع مردم تغییر دهد، پرسشی است که ذهن میلیون ها ایرانی را به خود معطوف 

کرده است.در همین خصوص، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز به اقتصاد سرآمد گفت: آنچه که در اقتصاد در حال رخ...

فرمانده نیروی دریایی سپاه:چرخش معیشت 
مردم با چاشنی تامین امنیت

مسکونی کردن 
توسعه جزایر 
خلیج فارس

 رفته رفته پای مردم جزایر خالی از سکنه خلیج فارس باز شده تا 
عاوه بر فعال شدن ظرفیت های خاموش اقتصادی، تامین امنیت 
آنان هم به دســت مردم بیافتد. سردار ســرتیپ پاسدار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا درخصوص 
تدابیر گذشته رهبر انقاب برای تحول در این نیرو با اشاره به تدبیر 
فرمانده کل قــوا در صدور فرمان انتقال ســتاد فرماندهی نیروی 
دریایی سپاه پاســداران از تهران به بندرعباس گفته که هم اکنون 

امنیت جزایر و مرز های دریایی جنوب و شمال...

محسنی اژه ای: 
 دائم نگوییم 
 مدیران قبلی 
 چه کار کردند
 بگوییم خودمان
روزانهم اقتصاد رسآدم چه کردیم

Lorem ipsum

  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت 
برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( 

تامين نمايد:
 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:  2001093498000410 

 شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای MD-0040165-M مناقصه شماره 1400/072

ROD موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی: خريد 
 مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار: 1/150/000/000 ريال )يك ميليارد و صد 

و پنجاه ميليون ريال(
 نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار:  تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت 
يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 

هيات وزيران مي باشد.
 مبلغ برآوردي مناقصه: 23/000/000/000 ريال )بيست و سه ميليارد ريال(

 آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد: 10 روز پس از درج نوبت 
دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.

 آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد: 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.
 آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد: پس از ارزيابی کيفی مناقصه 
گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال 

می گردد.
 آدرس مناقصه گزار: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-

فاز 2 و 3- ساختمان اداری مرکزی ستاد -مديريت بازرگانی-اداره خريد- گروه خريد مكانيك 
عمومي-اتاق 217-درگاهی

بديهی است کليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پيشنهاد 
های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به 

ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت سامانه ستاد مراجعه و يا با شماره 

تلفن های2218-2277-07731312220 تماس حاصل فرمايند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/08

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 نوبت دوم

شناسه آگهی: 1354702

اصالحیه 
بدینوســیله اعالم میدارد در آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  شهرداری 
ارومیه بشــماره ۲۰۰۱۰۹۴۸۳۱۰۰۰۰۶۴ بتاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ موضوع 
مناقصه:  اجرای عملیات جدولگذاری در ســطح منطقه دو برابر لیست به 
شماره های روزنامه۱۴۰۱ و۱۴۰۳ در مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲و ۱۴۰۱/۴/۲۵ 
منتشر شده بود نام شهردار ارومیه مهدیزاده میباشد که بدینوسیله ضمن 

پوزش اصالح می گردد
مهدیزاده شهردار ارومیه

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : تعمير و بازسازی ايستگاههای CGS 1و2 همدان-پتروشيمی و گلخانه 
های امزاجرد)شامل تهيه مصالح حمل و اجرا(

شرح مختصر کار:
1-مبلغ برآورد اوليه پروژه 18/152/751/220 )هجده ميليارد و يکصد و پنجاه و دو  ميليون 

و هفتصد و پنجاه و يک هزار و دويست و بيست( ريال مي باشد.
2-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 907/638/000  )نهصد و هفت ميليون و ششصد و سی 

و هشت هزار ( ريال مي باشد.
3-مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان حداقل بايد داراي رتبه 5 ساختمان باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت متناسب 
صنعت نفت ) فرايند دامنه قيمت(، تعيين مي گردد.

8-در صورت عدم ارائه گواهی ايمنی توسط پيمانکاران، امکان تاييد صالحيت آن شرکت 
در مناقصه فوق، ميسر نمی باشد.

گر مناقصه  پنج  حداقل    ، مناقصه  برگزاري  جهت  گران  مناقصه  تعداد  نصاب  حد   -9 
 مي باشد.

 متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 6 روز از مورخ 1401/06/02 
تداركاتي  به سايت سامانه  ارزيابي كيفي  اسناد  به دريافت  دارند نسبت  ساعت 15 مهلت 

الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
مورخ  شنبه  روزيک   09/00 ساعت  تا  حداکثر  کيفی  ارزيابی  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1401/05/23 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

WWW. nigc-hm . ir        : آدرس اینترنت
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

 نوبت اولآگهي ارزیابی کیفیآگهي ارزیابی کیفی

شركت ملي گاز اريان
ن سهامي خاص     مناقصه شماره27 -1401 یک مرحله ایشركت گاز استان همدا

.شماره مجوز: ۱۴۰۱.۲۸77    شناسه آگهی: ۱۳۵۶۲۵۱     م الف: 7۱7

« مدیریت بارش ها در کشور ضعیف است
« وضعیت قرمزبود،هواشناسی چرا زرد و نارنجی اعالم کرد؟

«  امروز جایگاه پدافند غیرعامل بسیار باالتر از مدیریت بحران است
« رئیس کمیسیون عمران مجلس: مدیریت سیالب ها باید هوشمندانه باشد

با تیوپ در رختخواب؟

با دیدن تصویر طنز آلود فردی که 
در زیر پتو لولیــده، خوابیده و دور 
کمرش را تیوپ گذاشته، خواسته 
و ناخواســته خنــده و قهقهه می 
آورد. اما به راستی می بایست به این 
عکس خندید یا اینکه گریست؟ در شرایطی این تصویر در فضای مجازی 
بین هموطنان دست به دست می شود که سامانه های بارشی و موسمی در 
برخی مناطق کشورسیل به راه انداخت، و 57 ایرانی را محکوم به مرگ و 
یا مفقود شدند جسدشان مهمان گل و الی طبیعت شد. برخی از جاده ها 
و شریان های اصلی و حساس کشور مسدود، حتی ما در امامزاده داوود 
شاهد ورود وحشتناک سیل سرکش بودیم، خطوط مهم ریل سراسری از 
مدار خارج شد، تعدادی احشام و گله های گوسفند عشایر و روستائیان 
را سیل خروشان تلف و با خودش برد. خاصه و خاصه کشور در یک 
شرایط بحرانی و ناپایدار جوی قرار گرفت.به اعتقاد بنده تصویر فوق یک 
نوع اعتراض مدنی است اعتراضی با خمیرمایه طنز. این تصویر می گوید 
حاال که سیستم پیشگیری ما در کشور به این وضعیت از رها شدگی رسیده. 
خودمان، خودمان را مدیریت کنیم و هر کس خودش را از این سردرگمی 
نجات دهد و منتظر دست های غیبی نباشد چرا که مسئوالن ما در دولت 
جای اینکه در مقام مسئولیت خود با عمل به وظیفه اش این مواقع بحرانی 
پیشگیری کنند در حین اتفاق آبگرفتگی و سیل با کت و شلوار اتوکشیده 
تا زانو در گل فرو می روند عکس می گیرند آن هم با ژست و زاویه های 
متفاوت!.بله با این شرح کوتاه از این مقال چاره ای برای مردم نمانده جز 
اینکه به خود متکی شوند نه به آن مسئول دولتی بی کفایت.شاید چاره ای 
ندارد که با همان تیوپ دور کمر در خانه اش بخوابد تا اگر سیل به خانه 
اش زد. حداقل غرق بی تدبیری مدیران خواب رفته نشود تا شاید جانش 
را در بحران های سیل آســا نجات دهد.این تصویر طنزآمیز یا شوخی را 

جدی بگیریم که ناخواسته از برخی واقعیت ها بر می آید.

سرمقاله

فیروز اسماعیلی نژاد 

بررسی اجرای تفاهمات تهران- پکن برای توسعه همکاری های راهبردی اقتصادی

اهتمام  ایران به تامین امنیت 
دریانوردی و انتقال انرژی

روســای جمهور ایران و چین در گفت وگوی تلفنی یک ســاعته، تحوالت 
عمده بین المللی و منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر چه بیشتر 
همکاری های دوجانبه تاکید کردند.ســید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با 
»شــی جین پینگ« رئیس جمهور خلق چین، دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در 
ادامه سیاست مخرب یکجانبه گرایی این کشور دانســت که اکنون به تهدیدی برای صلح و 
امنیت جهانی تبدیل شــده است.رئیس جمهوری اســامی ایران، احترام به حاکمیت ملی 
و حفظ تمامیت ارضی کشــورها را از اصول بنیادین سیاســت خارجی جمهوری اسامی 
ایران ایران دانســت و در این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و 
اصولی جمهوری اسامی ایران دانست.رئیســی ضمن تاکید بر عزم کشورمان برای توسعه 
همه جانبه روابط با چین فارغ از تحوالت بین المللی، همکاری مســتقانه و مبتنی بر منافع 
ملی کشورهای دارای حاکمیت را الگوی صحیح حکمرانی در سطح منطقه ای و بین المللی 
برشــمرد و ضمن تاکید بر لزوم غلبه عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، هرگونه 
تاش آمریکا برای تکرار الگوی جنگ سرد در جهان را نشانه ضعف و افول آن قلمداد کرد.

رئیسی در واکنش به تحسین سیاست توسعه روابط و همکاری های جمهوری اسامی ایران 
با همسایگان و دستاوردهای آن توسط رئیس جمهور چین، تاکید کرد: این رویکرد جمهوری 
اسامی ایران بسترهای الزم برای امنیت و توسعه جمعی در غرب آسیا را فراهم آورده است 
و می تواند الگویی برای تقویت اعتماد سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه باشد. رئیسی در این 
چارچوب بر اهتمام کشــورمان به تامین امنیت دریانوردی و انتقال انرژی تاکید کرد.رئیس 
جمهور همچنین در ادامه با مرور مذاکرات رفع تحریم، بر ضرورت تصمیم گیری سیاسی 
طرف آمریکایی به عنوان ناقض توافق و لزوم اقدام مقتضی این کشور برای لغو تحریم های 

غیر قانونی علیه ایران و طرف های ثالث تاکید کرد.


