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صفحه 5

نحوه محاسبه سود ماه شمار
دبیر کانون بانک های خصوصی تشریح کرد

صفحه 2

از نگاه ملی دولت تا وقت شناسی 
درتقدیم الیحه بودجه

 ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه 98

دولت هیچ اختیاری در واگذاری شرکت های شستا ندارد
قلعه هولناِک قدرتمندان به گرِد شستا

کامبیز نوروزی می گوید: دولت »نمی تواند« و نباید با شستا به مثابه مال 
دولت برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد؛ منتها مشکل 
اصلی همان پنهانکاری های گسترده است؛ وقتی نمی دانیم در شستا چه 
می گذرد، دیگر نمی توانیم توقع داشته باشیم که در تصمیم گیری های این 

نهاد عظیم الجثه اقتصادی، کارگران و یا کارفرمایان را مداخله بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگران اتفاقاتی هستند که در شستا 

سال ۱۳۶5،  در  که  زمانی  از  نیست.  تازه  البته  نگرانی ها  این  می گذرد؛ 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با هدف تسهیل برآورده 
نمودن تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، دلواپسی بابت 
سرنوشت سرمایه های کارگران همیشه وجود داشته است؛ مع هذا وقتی در 
هفته های گذشته، برای ششمین بار از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و 

امید، مدیرعامل شستا تغییر کرد، این نگرانی وارد مرحله تازه ای شد.

آیا قرار است سرمایه های انباشته ی کارگران در شستا که در زمره ی اموال 
بین النسلی ملت محسوب می شود، به ثمن بخس واگذار شود؟ آیا همانطور 
که ادعا می کنند، شرکت های در شرف واگذاری، واقعاً »زیان ده« هستند 
و واگذاری آنها به نفع تامین اجتماعی و کارگران است؟ مکانیسم حقوقی 

واگذاری شرکت های بین النسلی چگونه باید باشد؟

داغِی ماندگاِر یک چراغ نفتی
روایت جانسوز خانواده یکی از قربانیان حادثه آتش سوزی زاهدان
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صفحه 5

پرونده روسیه؛ روزهای سخت رئیس جمهوری آمریکاحقوق بازنشستگان کفاف هزینه های 10روز را می دهد
تبانی احتمالی تیم رئیس جمهوری آمریکا با مسکو وارد مرحله ای سرنوشت ساز می شود رئیس شورای عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:

 نماینده مجلس تهران: جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه:

توسعه اقتصادی 
در سایه امنیت 
ایجاد می شود

ازدواج دختران 
کودک زندگیشان 

را تباه می کند
صفحه ۳ صفحه 2

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مجموعه ارتباطات 
و گفت و گوهای جاری میان جمهوری اسالمی ایران با 
گروه طالبان به منظور کمک به رفع مشکالت امنیتی 
موجود در افغانستان با اطالع دولت این کشور بوده و 

این روند همچنان ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، »علی 
سیاسی،  عالی  مقامات  از  هیاتی  همراه  به  که  شمخانی« 
نظامی و امنیتی به کابل سفر کرده امروز - چهارشنبه - با 
حمداهلل محب همتای افغانستانی خود دیدار و درمورد مسایل 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار لزوم فعال 
تر شدن سازو کارهای مشورتی میان نهادهای امنیت ملی 
دو کشور برای تحقق اهداف و توافقات فی مابین را مورد 
تاکید قرار داد. وی به گفت و گوهای جاری میان جمهوری 
اسالمی ایران با گروه طالبان به منظور کمک به رفع مشکالت 
امنیتی موجود در افغانستان اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه 
ارتباطات و گفت و گوهای انجام شده با گروه طالبان با اطالع 

دولت افغانستان بوده و این روندهمچنان ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری توافقات سازنده 
نشست امنیتی منطقه ای که با حضور دبیران و مشاوران 
امنیت ملی ایران، افغانستان، روسیه، چین و هند در تهران 
برگزار شد، گفت: ایجاد ساز وکارهای مبتنی بر گفت و گوی 
مستمر و مشارکت فعال کشورهای منطقه درفرآیندهای 
امنیتی می تواند تضمین کننده ثبات و توسعه پایدار برای 

ملت های منطقه باشد.
نشست  دومین  برگزاری  از  حمایت  اعالم  با  شمخانی 
امنیتی منطقه ای در کابل ابراز امیدواری کرد در نشست آتی 
با حضور موثرکشورهای دیگر شاهد همگرایی و هم افزایی 

بیشتر در مسیر مقابله با تروریسم و افراطی گری باشیم.
وی با جدی ارزیابی کردن خطر گسترش دامنه نفوذ داعش 
در افغانستان بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای مقابله با 

این نقشه شوم که توسط آمریکا و ارتجاع منطقه حمایت می 
شود؛ تاکید کرد.

وی حفظ، تقویت و گسترش پاسگاه های مرزی را برای 
حفظ امنیت مرزها بسیار ضروری دانست و خواستار همکاری 

بیش از بیش دو کشور در این زمینه شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران را برای همکاری علمی و انتقال فن آوری و تشریک 
مساعی در دیگر موضوعات مورد عالقه دو کشور به منظور 

پیشرفت کشور دوست و برادر افغانستان را اعالم کرد.
شمخانی بازگشایی بازارچه های مرزی، تسریع در حل و 
فصل اختالفات مرزی و برگزاری نشست مشترک مرزی میان 
کشورهای ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان را 

از عوامل موثر برای افزایش ضریب امنیتی مرزها ذکر کرد.
عزم دولت و مردم افغانستان برای مقابله با اشکال 

مختلف تروریسم راسخ است
جمهوری  رییس  ملی  امنیت  مشاور  محب  حمداهلل 
افغانستان نیز در جریان این دیدار با ابراز خرسندی از سفر 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به این کشور، گفت و 
گوهای نزدیک مقامات امنیت ملی ایران و افغانستان را در رفع 
برخی موانع در مسیر اجرای توافقات گذشته، بسیار تعیین 

کننده عنوان کرد.
وی به عزم راسخ دولت و مردم افغانستان برای مقابله با 
اشکال مختلف تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت پایدار در 
سراسر این کشور اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 

ایران همواره یکی از اصلی ترین پایه های برقراری امنیت در 
منطقه بوده است و بدون شک همکاریهای مشترک دو کشور 
در رفع مشکالت امنیتی امروز افغانستان بسیار کارگشا خواهد 
بود. مشاور امنیت ملی افعانستان با ارایه گزارشی از شرایط 
سیاسی،نظامی و امنیتی این کشور افزود: برگزاری موفقیت 
آمیز انتخابات در افغانستان نشان دهنده عالقه مندی مردم 
این کشور برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود باوجود 

همه تهدیدات و مشکالت امنیتی موجود است.
محب همچنین گفت: امیدواریم که سفر دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران و هیات همراه، روند نهایی سازی اسناد 
سیاسی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور را تسریع 

کرده و برای امضاء روسای جمهور دو کشور آماده شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی را در این سفر یک روزه که 
به دعوت حمداهلل محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور 
افغانستان انجام شده، برخی مقامات عالی امنیتی، نظامی و 
سیاسی ایران همراهی می کنند. شمخانی در این سفر عالوه 
بر مالقات با همتای افغانستانی خود با رییس جمهوری، 
رییس اجرایی و برخی دیگر از مقامات ارشد سیاسی و امنیتی 

این کشور دیدار و گفت و گو می کند.
ابعاد  در  جانبه  دو  مناسبات  گسترش  های  راه  بررسی 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد 
مخدر و جرایم سازمان یافته و همکاری های مشترک مرزی 
و منطقه ای از مهم ترین اهداف سفر دبیر شورای عالی امنیت 

ملی ایران به افغانستان است.

شرکت ملی نفت اریان

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
  به شماره درخواست )9۶00087( شماره مناقصه )۱۳2۱/ ج ر/97(

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 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ۱۳97/۱۱/0۳

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی :۱۳97/۱۱/07 
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(.
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