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صفحه 2

اعتراض یا اختالل
 رفتار حاشیه ساز چند نماینده در قلب قانون گذاری کشور بررسی شد

صفحه 3

 محدوده بافت شهری در 12 شهر
از 38 شهر استان بوشهر مشخص شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر؛

»فقر« افسار پاره کرده !
دولت به دنبال تقویِت نهادهای سرمایه داری است

فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده 
است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال و آینده را پیش چشمان آنها 

تیره و تار می کند.
درآمدهای  حالت  بهترین  در  »درحالی که  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
خط  است،  مانده  ثابت   ۹۷ بهار  به  نسبت   ۹۷ تابستان  در  خانوارها 
هزار   3۰۰ تهران  شهرستان  در  نفره   ۴ خانوار  یک  برای  مطلق  فقر 

تومان افزایش یافته است.« این قسمتی از جدیدترین پژوهش مرکز 
با موضوع »برآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال  پژوهش های مجلس 

۹۷« است.
بر پایه این گزارش، فقر در همه استان ها حتی در استان هایی که 
خط فقر در آنها به نسبت استان های دیگر پایین هست، افزایش یافته 

است.

این  تا  آن  از  برخواسته  اجتماعی  مخاطرات  و  مطلق  فقر  اگر  شاید 
حد شدت نمی گرفت، مرکز پژوهش های مجلس خود را ملزم به ارائه 
»نتایج  است:  آورده  مقدمه  در  چنانکه  نمی  دید؛  دوره ای  گزارش های 
این مطالعه می تواند رهنمون مناسبی برای نمایندگان محترم مجلس 

شورای اسالمی و دولت در سیاست های حمایتی و فقر زدایی باشد.«

 قاسمی: سفر دزدانه ترامپ به عراق 
بی احترامی و خالف عرف دیپلماتیک بود

واکنش ایران به سفر مخفیانه رییس جمهور آمریکا به عراق

صفحه ۷

صفحه ۷ صفحه ۴

صفحه 3

 آمریکا، چوِب الِی چرِخ روابِط ریلِی دو کره85 درصد فعالیت های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی است
با تهدید و کارشکنی صورت می گیردمعاون رییس جمهوری:

وزیر راه و شهرسازی خبر دادحجت االسالم خمینی:

جامعه از من و شما 
انتظار خوب و بهتر 
شدن و بهتر بودن 

دارد

اختصاص شش 
ردیف برای مسکن 

مهر در الیحه 
بودجه ۹8

صفحه 5 صفحه 2

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این 
در  اقتصادی  نوظهور  قدرتهای  از  یکی  برزیل  که 
جهان است، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، 
برزیل یکی از اهداف و مقاصد ما در وزارت بهداشت 
اولیه  و مواد  تامین دارو، تجهیزات پزشکی  برای 

است.
به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
بهداشت و درمان )وبدا(، دکتر سید حسن هاشمی در 
دیدار اخیر رودریگو دی آزردو سفیر برزیل در ایران با 
وی اظهار کرد: اعتقاد دارم که شرایط دنیا تغییر کرده و 
جهان فقط آمریکا و کشورهای اروپایی نیست، ارتباطات 
در جهان بسیار وسیع تر شده و انتخاب های متعددی 

مقابل ملت ها قرار دارد.
هاشمی ضمن ابراز امیدواری برای تداوم همکاری های 
مشترک خوب و مثبت ایران و برزیل در دولت جدید این 
کشور، خاطرنشان کرد: باید ببینیم صادرات محصوالت 
سالمت محور ایران به برزیل چه میزان است؟ آیا تیم 
جدید دولت برزیل عالقه مند به ادامه همکاری های قبلی 
با ایران هستند؟ و بانک های برزیل تا چه میزان آمادگی 
فاینانس در حوزه دارو و تجهیزات  ایران و  با  همکاری 
پزشکی را دارند؟ اگر پاسخ این سواالت مثبت باشد، تنها 
مشکل مهمی که برای تقویت روابط دو کشور باقی می 
ماند این است که به دلیل فاصله و مسافت طوالنی دو 
کشور، شناخت بخش خصوصی و حتی بخش دولتی ایران 
از توانمندی های کم نظیر برزیل، اندک است که باید برای 

آن چاره جویی کرد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم که برزیل، 
بیشتر از برخی کشورها به ویژه اروپا می تواند در حوزه 
فناوری تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی، واکسن و حتی 
ساخت و اداره بیمارستان ها به ایران کمک کند و مهم 
بهداشت،  وزارت  ارکان  سایر  در  نیز  باور  این  که  است 
دانشگاه های علوم پزشکی و بخش خصوصی ایران، ایجاد 
شود؛ بنابراین رفتار وزارت خارجه و بخش بازرگانی برزیل 
مهم است که اراده همکاری و استفاده از این فرصت را 
داشته باشند.هاشمی با بیان اینکه باید برای همیشه از اروپا 
و آمریکا ناامید شویم، افزود: متاسفانه برای چندمین بار 
است که تحریم های ظالمانه و یکجانبه علیه ایران اعمال 
می شود بنابراین نگاه ما در این نوبت از تحریم ها به خارج 
از اروپا و آمریکا، باید بلندمدت باشد و فقط محدود به 
زمان تحریم نشود و طبیعی است که این شرایط پایدار 
نخواهد ماند. وزیر بهداشت تصریح کرد: اعتقاد دارم که باید 
از فرصت هایی مانند برزیل استفاده بهتری کنیم؛ بنابراین 
فرصتی که در این تهدید جدید وجود دارد، این است که 
با بازارهای جدید آشنا شویم و از فرصتی که آنها فراهم 
می کنند استفاده کنیم تا بتوانیم به اهداف خودمان که 
تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال، 
خودکفایی و تهیه محصوالت مورد نیاز با کیفیت، قیمت و 

شرایط مناسب است، دست پیدا کنیم.
هاشمی با اشاره به سفر اخیر خود به هندوستان، گفت: 
خوشحالم که هندوستانی ها بهتر از برخی کشورها، شرایط 
جدید را درک کرده اند و برای همکاری با ایران اعالم 
آمادگی کردند تا بتوانند در این شرایط، بازار بلند مدتی را 

در ایران پیدا کنند.
وی افزود: ترکیه عالقمند است که از فرصت و شرایط 
جدید برای ارتقای روابط با ایران، حداکثر استفاده را ببرد 
و خوب است که ایران، انتخاب های متفاوتی پیش رو 
داشته باشد و شخصا بیش از همه، عالقه مند هستم 
که بتوانیم به فرصت های ناشناخته و تجربه نشده ای 
که تا امروز به آن کم توجه بودیم، دست پیدا کنیم به 
ویژه اینکه محصوالت برخی از کشورها در ایران، خوشنام 
نیست و شاید مسئول آن، برخی افراد سودجویی هستند 
که محصوالت مرغوب را به خاطر سودجویی، به کشور وارد 
نمی کنند اما خوشبختانه این حساسیت در بین مردم و 

بازار نسبت به محصوالت برزیلی وجود ندارد.
وزیر بهداشت با اشاره به آغاز به کار دولت جدید برزیل 
در ماه ژانویه گفت: ارتقای روابط ایران و برزیل در همه 
حوزه ها، مقدار زیادی به رفتار دولت جدید برزیل مربوط 
می شود اما خوب است همه بدانند که امروز برغم تحریم، 
بیشترین واردات ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
از آمریکا و کشورهایی اروپایی است بنابراین دولت های 
دیگر باید مراقب منافع شرکت های خود باشند. هاشمی 
یادآور شد: باید منتظر شویم که تا ماه های آینده، دولت 
جدید برزیل در این کشور مستقر شود البته درست است 
که بخش خصوصی در برزیل، قدرت و توانمندی باالیی 
دارد اما سیاست خارجی و سیاست های بانک مرکزی این 
کشور در ارتقای این روابط، مهم است و شخصا امیدوارم 
که بتوانیم در حوزه سالمت که جنبه انسانی دارد با برزیل، 

روابط اقتصادی گسترده ای را آغاز کنیم .

رشکت ملی نفت اریان

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
  به شماره درخواست )۹۶۰۰۰8۷( شماره مناقصه )1321/ ج ر/۹۷(

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد5۶ قلم قطعات پمپ آبرسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های http//IETS.MPORG.IR  .  )پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات )gsogpc.nisoc.ir  ( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق 
برنامه زمان بندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات اتاق 2۴ ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 13۹۷/11/۰3

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی :13۹۷/11/۰۷ 
الزم به ذکر است برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند 
طی دعوتنامه اطالع رسانی خواهد شد در ضمن ارائه تصویر برابر بااصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

الزامی بوده و امکان ارائه 25درصد پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
)طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان / تولید کنندگان داخلی، مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی 

اولویت خرید با آنها می باشد(.
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شماره مجوز: 5۰2۴..13۹۷
نوبت دوم


