» خبر

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :به هيچ طرف ثالثي اجازه دخالت در
روابط ايران و سوريه را نميدهيم .به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،امير سرتيپ امير حاتمي که در رأس يک هيئت دفاعي
نظامي به سوريه سفر کرده است در ديدار با سپهبد علي ايوب وزير دفاع سوريه با
تبريک پيروزيهاي ارتش سوريه و هم پيمانانش بر تروريست هاي تکفيري اظهار
کرد :اين مبارزه توانست شر تروريستها را از سر مردم منطقه و جهان رفع کند .وي
با بيان اينکه اعتقاد دارم آزادسازي کامل سرزمين سوريه از دست تروريست ها به
امنيت کل منطقه کمک خواهد کرد ،افزود :به طور حتم آزادسازي کامل سرزمين
سوريه بهانه را از بيگانگان براي مداخله در امور منطقه خواهد گرفت .وي با اشاره
به مداخالت کشورهاي بيگانه در امور منطقه به ويژه سوريه در مدت درگيري اين
کشور با تروريست هاي داعشي تصريح کرد :به همين دليل از تالش هاي ارتش

الريجاني:

حجم خدماتي که بعد از انقالب
براي بخشهاي مختلف کشور
انجام شده ،قابل تقدير است
رئيس مجلس گفت :حجم خدماتي که بعد از انقالب براي بخشهاي مختلف کشور
انجام شده ،قابل تقدير است.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،علي الريجاني در جلسه علني روز
يك شنبه مجلس و در جريان بررسي تقاضاي استيضاح وزير اقتصادي و امور دارايي
با اشاره به اظهارات الياس حضرتي که در موافقت با استيضاح مسعود کرباسيان مطرح
شد ،گفت :آقاي حضرتي از روي دلسوزي مسائلي را مطرح کرد؛ شرايط کشور واقعا
شرايط سختي است لذا وي يک نوع همنوايي با شرايط کشور را مطرح کرد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينکه کامال درک ميشود آقاي حضرتي از
روي خيرخواهي مطالبي را طرح کرده است ،اظهار کرد :البته عبارات نبايد طوري
باشد که ديگران از آن سوء استفاده کنند.
وي با اشاره به اينکه خدمات زيادي پس از انقالب در کشور انجام شده است ،ادامه
داد :مقصود اين بود تالطمهاي امروز مشکالتي را ايجاد کرده ،ولي حجم خدماتي
که بعد از انقالب براي بخشهاي مختلف کشور از سوي همه مديران انجام شده
قابل تقدير است.اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح کرد :ايشان خواستند القاء
کنند مشکالتي که به وجود آمده تالطمهايي است که فشار به مردم آمده لذا نبايد
از اين مسائل سوء استفاده شود.

»

ادامه از صفحه اول
ي ها
اما اين وسط بايد ديد تصميمات نادرستي که محصول بي تدبير 
ي دهد؟ عقل
بوده چه سهمي از اين نابسامانيها را به خود اختصاص م 
ي کند سوء تدبيرها و به ويژه بيتدبيريهايي
و حکمت سياسي حکم م 
که محصول عناصر نفوذي و دوتابعيتي است ،رصد شود و آن را از
تحريمها جدا کرده و براي آن تفکيک قائل شويم.
ما امروز در برابر اين واقعيت قرار داريم که ارزش پول ملي به يک سوم
کاهش يافته است .نرخ برابري ريال ايران در برابر طال و ارز به ميزان
شگفتانگيزي کاهش يافته است .حجم نقدينگي به سه برابر روز اولي
که آقاي روحاني دولت را تحويل گرفته بود ،رسيده است .رکود ،تورم و
گراني سايه شوم خود را روي اقتصاد کشور گسترده است ،اما مسئولين
دولتي معتقدند همچنان تورم زير  10درصد است!
ديروز نمايندگان مجلس در يک گفت و گوي نفس گير ،همه مسائل را
مطرح کردند ،مسائلي که حرف دل مردم بود .ماحصل اين گفت و گوها
اين شد که وزير اقتصاد نماند .با آنکه هر سه فراکسيون مجلس مخالف
استيضاح وزير اقتصاد بودند اما عقل جمعي نمايندگان ملت حکم به
ف هاي
برکناري کرباسيان داد .نمايندگان ملت چه موافق و چه مخالف حر 
ف ها در  5سؤال کليدي از رئيس
جدي مطرح کردند که بخشي از اين حر 
جمهور هم مطرح است .رئيس جمهور در چنين فضايي به زودي براي
ي آيد.
پاسخگويي به مجلس م 
آمدن رئيس جمهور به مجلس و پاسخ به اين سواالت کمک مي کند
ذهن جامعه نسبت به خدمات و صدمات دولت و نيز توطئ ه هاي دشمن
روشن شود .قطعاً اين روشنگري مسير را براي طي کردن هوشمندانه
ن تر خواهد کرد.
روش 
ي خواهند از زبان رئيسجمهور بشنوند؛
مردم م 
ي رويه
 چگونه مي خواهد توليد ملي را از هجوم قاچاق و واردات ب نجات دهد؟
 چرا تحري م ها لغو نشد و بر آن افزوده شد؟ تکليف تعامل سازنده باي شود؟
جهان چه م 
ي مانده خدمت خود
 باألخره رئيس دولت چگونه ميخواهد در زمان باق به وعد ه هايش عمل کند؟
ي خواهد کاهش شديد ارزش پول
 و در آخر اينکه دولت فعلي چگونه م ملي و همچنين آسيب از اين ناحيه به سفره مردم را جبران کند؟
س جمهور به  12توصيه مشفقانه سال گذشته رهبري در ديدار با
اگر رئي 
ي کرد ،شايد کار به اينجا نميکشيد.
هيئت دولت عمل م 

ايزدي:

کره شمالي مقابل آمريکا بسيار هوشمندانه عمل کرد

کارشناس مسائل آمريکا گفت :کره شمالي مقابل آمريکا بسيار
هوشمندانه عمل کرد.فواد ايزدي در گفت و گو با خبرنگار
سياسي خبرگزاري دانشجو در خصوص لغو سفر وزير خارجه
آمريکا به کره شمالي توسط ترامپ با بيان اينکه کره شمالي
در سياست خود نسبت به آمريکا هوشمندانه عمل کرده و
فهميده است که با آمريکا بايد با زبان زور حرف زد گفت:
از اين رو رهبران کره در حوزه نظامي به جايي رسيده اند
که آمريکاييها چارهاي جز مذاکره با آنها ندارند و از آنجا که

قدرت نظامي کره شمالي گسترده است گزينه نظامي در مورد
آنها مطرح نميشود و تنها گزينه پيش روي آمريکاييها در
مورد کره مذاکره است .وي افزود :مذاکره نيز زماني که طرف
مقابل آمريکا در جايگاه قدرت باال قرار دارد به نوعي به رسميت
شناختن قدرت نظامي آن کشور محسوب ميشود و کره هم
با اين اقدام از يک طرف برنامه هستهاي خود را در جهان به
رسميت شناساند وهم برنامه موشکي خود را تثبيت کرد .وي
نتيجه اين نوع عملکرد کره شمالي را ديدار ترامپ با رهبر کره
شمالي دانست و گفت :اين ديدار باعث به رسميت شناختن کره
شمالي در تعامالتي که در سطح بينالمللي وجود داشت ،شد و
چون مدعي اصلي کره شمالي ،آمريکاييها بودند و اگر آمريکا
وارد مذاکره با کره ميشد به معناي برد براي اين کشور بود،
مذاکره آمريکا با کره براي آنها برد محسوب مي شد.وي دو
امتياز ديگري که کره در اين راستا به دست آورد را افزايش
روابط تجاري با کره جنوبي از يک سو و توقف فعاليتهاي
آمريکا در کره جنوبي از جمله رزمايشهايي که اياالت متحده
با نيروهاي کره جنوبي انجام ميداد ،دانست.

روحاني به امير قط ر:

رئيسجمهور گفت :خواهان گسترش و تعميق روابط با دوحه
هستيم.به گزارش گروه دولت خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم
والمسلمين حسن روحاني در تماس تلفني شيخ تميم
بن حمد آل ثاني با وي ،ضمن تبريک عيد قربان و آرزوي
سربلندي و موفقيت براي همه مسلمانان بويژه مردم قطر،
افزود :زمينهها و ظرفيتهاي بسيار فراواني براي توسعه
همکاريها در عرصه سياسي و اقتصادي ميان ايران و قطر
وجود دارد و هيچ مانعي در مسير تقويت اين همکاريهاي
مشترک نيست.رئيسجمهور تشويق و تالش براي تسهيل
فعاليت بازرگانان و سرمايهگذاران دو کشور را ضروري خواند
و گفت :تقويت همکاريهاي بندري و دريايي و ايجاد يک
خط کشتيراني مشترک مي تواند به تجارت دو کشور بسيار
کمک کند .روحاني همچنين با اشاره به توانمندي شرکتهاي
ايراني براي اجراي پروژههاي عمراني در عرصههاي مختلف
اظهار داشت :شرکتهاي ايراني براي صدور خدمات فني
و مهندسي بهويژه مشارکت در اجراي پروژههاي عمراني
قطر براي مسابقات جام جهاني فوتبال در سال 2022

مورد اظهار نظر کنند؛ آيا کرده اند؟وي جايگاه کارشناسي
شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي را مهم دانست و گفت:
سوال اين است چرا اعضاي اين شورا در برابر تالطم قيمت
طال ساکت هستند و حرفي نميزنند.دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي همچنين تعيين نرخ خريد و فروش ارز را قانونا بر
عهده بانک مرکزي دانست و گفت :بانک مرکزي اگر استقالل
خود را حفظ و به وظيفه قانوني خود درست عمل مي کرد
کار به اينجا نمي کشيد که قيمت دالر ثبات بازار را بهم
بزند.حبيبي با اشاره به جنگ اقتصادي آمريکا عليه دولت و
ملت ايران گفت :اتاق جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران هر
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قبض انبارها
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پتروشيمي اميركبير
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تجارت درياي آبي
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موج مد
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بارويالتج
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6

7
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راه بهان

0

0

0

1

0
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مناطق نفتخيز جنوب

1

توشهبر

11

13

ستاره دريا

14

1

18350

0

ارج ترابر

خدمات ساحلي ايران

8

2

1

1

5870

10877-10878

0

توسعه و مديريت صنعت پتروشيمي

9

1

2

0

مهندسي و توسعه نفت

19632-41580
33532
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5

24370-24522-24591

1
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0
1

40285
41629

3

3

48131-49914-54600-54895-76658

افق درياليان

0

1

50443

هالل درياي ايرانيان

0

20

حمل و نقل آرمين

5

22

نسيم دريا

54

15

SOC

16

17
18
19

21

دريا درخش

راحيل خرمشهر
نسيم دريا

0

0

ميالدي ،کامال آمادگي دارند.رئيسجمهور با بيان اينکه
ترديدي نيست با اراده دو دولت ،روابط دو کشور در مسير
منافع دو ملت بيش از پيش توسعه و تعميق خواهد يافت،
به قانون شکني آمريکا و نقض برجام اشاره کرد.روحاني
مواضع سياسي کشورها بويژه اروپا ،روسيه ،چين ،ترکيه و
کشورهاي همسايه از جمله قطر در حمايت از برجام و مقابله
با تحريمهاي غيرقانوني را قابل قدرداني دانست و تأکيد کرد
اين مواضع بايد با اقدامات عملي تکميل شود.

اقدامات انقالبي دولت هستند.حبيبي طرح سوال مجلس از
رئيس جمهور را يک فرصت براي روشنگري دانست و گفت:
پنج سوال مطرح در مجلس از رئيسجمهور فرصتي است
که آقاي روحاني ميتواند براي روشنگري وضعيت اقتصادي
جامعه و توطئه هاي آمريکا در جنگ اقتصادي عليه ملت
پرده برداري کند .مردم انتظار دارند دولت براي حمايت از
توليد ملي به طور جدي جلوي قاچاق کاال را بگيرد و جلوي
بيکاري فرآيندي در جامعه را هم سد کند.وي با تاکيد بر
شعار سال ۹۷مبني بر حمايت از توليد ملي و کاالهاي ايراني
اظهار کرد :تمام توطئههايي که در حوزه اقتصاد صورت
مي گيرد نشان مي داد که دولت بايد سرعت خود را در
اجراي اصول متقن اقتصاد مقاومتي ،اجراي سياستهاي اصل
 ۴۴قانون حمايت از توليد ملي باال سپرده و در پي پديداري
يک عزم ملي براي اجراي اين سياستها باشد .پشتوانه پول
ملي بايد توليد ملي باشد تا دولت بتواند از اين بحران ها و
توطئه ها به سالمت عبور کند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي
درباره آينده برجام باتوجه به تداوم بدعهدي و نقص برجام
تصريح کرد :دولت بويژه رئيس دولت بايد در مورد ماندن يا
نماندن برجام تصميم بگيرد و ابتکار عمل در اين باره را از
دست ندهد .آمريکا و اروپا مدت هاست از برجام خارج شده و
يک جنگ کثيف اقتصادي را به ايران تحميل کردهاند.حبيبي
گفت :نبايد به آنها اجازه داد در تداوم و افزايش تحريمها
گستاختر عمل کنند .اجراي تعهدات يکسويه برجام از سوي
ايران از حکمت سياسي بدور است و دشمن را در رسيدن به
اهداف شوم خود جريتر ميکند.

روز يک ترفند عليه ثبات اقتصادي کشور رو مي کند.وي
با بيان اينکه رصد اين توطئهها و کشف نفوذيهاي آنها در
تصميم سازي و تصميم گيريهاي داخلي فوقالعاده مهم است.
رئيسجمهور بايد با تغيير و تحول در سياستها و مديريت
دولت در اين باره به جنگ اين توطئهها برود تاکيد کرد:
مردم انتظار دارند دولت با اقدامات انقالبي و با تکيه به مديران
جهادي از اين مرحله به سالمت عبور کند.وي امر نظارت و
کنترل بر قيمت کاالها را مهم دانست و اظهار کرد :بازرسي
دولت در اين باره بايد نظارتمحور باشد نه شکايت محور؛
مردم واقعا از گرانيهاي افسارگسيخته گاليه دارند و منتظر

آگهي مزايده فروش امالك

25

خدمات فني فردا درياي كيش

2

26
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رديف

شرح دارايي

نشاني

متراژ

60845-60891-61297-62361

1

آپارتمان

اردبيل ،شهرك واليت ،برجهاي مهتاب ،بلوك  ،Cطبقه  ،4واحد 2

131/19

مسكوني

22/500/000

76644-76645-76646-76647-76648

2

آپارتمان

اردبيل ،شهرك واليت ،برجهاي مهتاب ،بلوك  ،Aطبقه  ،12واحد 2

100/03

مسكوني

23/000/000

3

آپارتمان

اردبيل ،شهرك سينا  ،خيابان وصال شيرازي ،روبروي امالك ايران ،طبقه اول

135/51

مسكوني

15/000/000

0

42

1

53375

0

0

شركت سرمايهگذاري ايرانيان (سهامي خاص) در نظر دارد امالك مازاد و تمليكي متعلق به خود را وفق جدول ذيل از طريق
مزايده عمومي با نرخ پايه ذكر شده به صورت نقد به فروش برساند .لذا از متقاضيان خريد دعوت به عمل ميآيد پس از تاريخ
انتشار آگهي به مدت  5روز كاري جهت هماهنگي بازديد و دريافت اسناد مزايده به آدرس وبگاه اينترنتي  iic.co.irمراجعه و
اسناد مزايده تكميل شده را طي مراجعه حضوري و يا از طريق پست سفارشي به آدرس تهران خيابان وليعصر ،باالتر از نيايش،
كوچه رحيمي ،پالك  4و كد پستي  19679169530ارسال نمايند .اسناد مزبور حداكثر يك هفته پس از آخرين تاريخ دريافت
اسناد بايد به شركت سرمايهگذاري ايرانيان واصل گردد و وصول اسناد پس از اين تاريخ قابليت شركت در مزايده را نخواهد
داشت .ميزان سپرده شركت در مزايده براي هر يك از امالك موضوع مزايده معادل  %1قيمت پايه مزايده آن ملك خواهد بود
كه بايد طي يك فقره چك تضميني بانكي در وجه شركت سرمايهگذاري ايرانيان به شماره حساب  104450318نزد بانك تجارت
شعبه بورس كاال از بانكهاي كشور اخذ نمايند.
ضمنا تاريخ بازگشايي پاكتها دو روز پس از اتمام مهلت تحويل مدارك در محل شركت به نشاني فوقالذكر انجام خواهد شد.
نوع كاربري

62655

0

صدف درياي خليج فارس

27

6

46

0

اسكوسيز

63406-64512-64547-76190

76789-76790-76791-76792-76794
76795-76796-76797-76798

2

69017-69073

0

69270

0

69123
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آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي در نظر دارد تجهيزات آزمايشگاهي به شرح ذيل خريداري نمايد.
 يك دستگاه برد چاپي  LPKFمدل دستگاه  Protomat S63با برآورد اوليه قيمت اوليه دو ميليارد ريال ( 2/000/000/000ريال) يك دستگاه اسپكترو فلوريمتر  Spectrofluorimeterمدل  Cary Eclipseساخت شركت  Agilentبرآورد قيمت اوليه دو ميلياردريال ( 2/000/000/000ريال)
 سامانه سيستم پردازش موازي مركز محاسبات سريع ( ،)HPCشامل چهار  Slave Nodeو يك  Master Nodeبا قطعات جانبيبا برآورد قيمت اوليه دو ميليارد ريال ( )2/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
متقاضيان واجد شرايط ميتوانند حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه به سايت دانشگاه محقق اردبيلي مراجعه
و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .ضمنا پس از اتمام مهلت مقرر براي دريافت اسناد حداكثر به مدت  10روز نسبت به
ارسال قيمتهاي پيشنهادي خود اقدام نمايند.
شرح كامل مشخصات دستگاههاي درخواستي در سايت دانشگاه محقق اردبيلي ( )http://www.uma.ac.irموجود ميباشد.
شركتهاي متقاضي شركت در مناقصه بايد قيمتهاي پيشنهادي خود را در پاكتهاي دربسته و ممهورشده (پاكت الف شامل :ضمانتنامه
بانكي يا فيش واريزي به حساب سپرده ،پاكت ب شامل :اسناد قبول و پذيرش شرايط مندرج درآگهي فراخوان ،اساسنامه و روزنامه
رسمي صاحبان مجاز امضاي شركت ،پاكت ج شامل :قيمت پيشنهادي شركت و پاكت چهارم شامل :سه پاكت الف ،ب و ج به صورت
مهر و موم شده با مشخصات كامل شركت) به آدرس اردبيل ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اداره دبيرخانه واقع در ساختمان
مركزي دانشگاه اقدام و برابر آييننامه نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه ،ميزان سپرده شركت در مناقصه معادل  %5مبلغ
برآورد اوليه ميباشد.
توجه :هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تلفن تماس با كارفرما:
 براي ارائه اطالعات فني( 045-31505334 :آقاي دكتر علي نعمتالهزاده) -براي ارائه اطالعات مالي( 045-31505324 :آقاي علي حضرتقليزاده)
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ادامه از صفحه 2
نماينده مردم اردبيل در مجلس هم به عنوان موافق استيضا ح وزير اقتصاد خطاب
به وي گفت :سياستهاي اعالمي و اعمالي در ماههاي اخير نه تنها مشکلي را حل
نکرد ،بلکه باعث کاهش اعتماد عمومي نيز شده است.صديف بدري خطاب به
کرباسيان با بيان اينکه يکي از مهم ترين وظايف شما ،تنظيم سياستهاي پولي و
مالي کشور است اما با توجه به سياستهاي ضد و نقيض دولت و بحران ارزي در
ماههاي اخير ،چه نمرهاي به خود ميدهيد ،افزود :سياستهاي اعالمي و اعمالي
در ماههاي اخير نه تنها مشکلي را حل نکرد ،بلکه باعث کاهش اعتماد عمومي نيز
شده است؛ به گونهاي که وضعيت سکه و ارز ،ثبات کشور را تهديد ميکند.
بر اساس اين گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آثار سوء تحريمهاي
بينالمللي عليه ايران و اثرگذاري در روند کلي اقتصاد کشور گفت :با اين حال اين
آثار ،کمتر از تحريمهاي ترکيه و روسيه بود.مسعود کرباسيان در جلسه بررسي
استيضاح خود در مجلس در پاسخ به پرسشهاي نمايندگان مجلس با بيان اينکه
سؤاالت نمايندگان در چند گروه کلي تقسيمبندي ميشود ،گفت :گروه اول
سؤاالت ،درباره کليات اقتصاد بود که شامل تدوين سياستها و ساماندهي اقتصاد
کشور ميشود؛ اما اين سؤالها فقط به مأموريت وزارتخانه برميگردد و مشکلي
را مطرح نکرده است.وي ادامه داد :اگر مسائل غيرمترقبه پيش نميآمد ،شاهد
بهبود دستاوردهاي اقتصادي و زندگي مردم بوديم؛ اما من به مردم و نمايندگان
مجلس حق ميدهم که نگران زندگي و معيشت مردم باشند؛ چراکه سفرههاي
مردم با واقعيتهاي اقتصادي هماهنگي ندارد.وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور
شد :بايد بين نوسانات ارزي به عنوان رخداد ،با مسير کلي اقتصاد تفاوت قائل
شد؛ به اين معنا که وضع اقتصادي کشور ،تحت تأثير نوسانات ارزي دچار مشکل
شد .متأسفم در حالي که مسئوالن بايد وقت خود را به ارتقاي معيشت مردم
اختصاص دهند ،به جاي آن به رفع آسيبهاي معاندان اختصاص بدهند.کرباسيان،
با اشاره به مشکالت ساختاري تاريخي اقتصاد کشور گفت :نزديک به نيم قرن است
که مشکالت ساختاري اقتصادي داريم؛ اما بخشي ديگر از مشکالت ما ،متأثر از
بدعهدي نظام سلطه است .من تنها يک سال است که مسئوليت وزارت اقتصاد
را به عهده گرفتهام و نميتوان در يک سال ،مسائل تاريخي و ريشهاي اقتصاد را
حل کرد.وي با اشاره به تحريمهاي بينالمللي عليه ايران افزود :ترکيه و روسيه نيز
در سالهاي اخير تحري م شدهاند؛ اما هرگز نه به قطع شدن نفت و نه قطع شدن
سوئيفت تهديد شدند و نه مشکالتي که تحريمها در اين کشورها به جا گذاشت
را ،در ايران شاهد بوديم ،چرا که ما کشور و مردم خوبي داريم و اثرات تحريمها
در روسيه و ترکيه بيش از ايران بود .اگر دلگرمتر بوديم ،تالطم کمتري داشتيم.
کرباسيان دسته دوم سؤاالت نمايندگان از وزير اقتصاد را مربوط به جريانسازي
اقتصادي و مبارزه با فساد دانست و تصريح کرد :من از ابتداي ورودم به اين وزارت،
اقتصاد شيشهاي را دنبال کردم .براي اولين بار در تاريخ شفاف شدن پرداختهاي
خزانهداري کل کشور را داشتيم .از اول ارديبهشت پرداخت خزانهداري به عموم
مردم اطالعرساني شد .همچنين گمرک نيز آمار واردات خودرو را مرتباً گزارش
ميکند.وي با بيان اينکه از نظر شاخصهاي عمومي برخورد با فساد ،اين وزارتخانه
جزء دستگاههاي برتر بوده است ،گفت :در يک سال گذشته وزارت امور اقتصادي،
مقصد پولي  ۱۹۰هزار دستگاه دولتي را شناسايي و مسدود کرد چرا که تعدد
ف شدن ميانجامد؛ هماکنون پرداخت حقوقها در ۵۰۰
حسابها به غير شفا 
دستگاه دولتي نيز کام ً
ال شفاف است.

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

3

0

11

49351

56672

10

23
24

1

0

نسيم دريا

نسيم دريا

مجلس راي اعتماد خود را از کرباسيان
پس گرفت

حبيبي :رئيسجمهور به مطالبه اقتصادي مردم پاسخ دهد

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :رئيسجمهور به مطالبه
اقتصادي مردم پاسخ دهد.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدنبي
حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در پايان نشست دبيران
اين حزب اظهار داشت :در آستانه هفته دولت آقاي روحاني
با بازخواني رهنمودهاي امام و رهبري در مورد دولت تراز
اسالمي و با ارزيابي عملکرد دولت در مورد چگونگي اقدامات
و سياست ها و مديريت هاي ناکارآمد دولت تجديد نظر کند.
وي با اشاره به نابساماني در قيمت ها در بازار و محيط هاي
اقتصادي و اينکه مردم گراني و تورم را در خريدهاي خود
احساس مي کنند ،گفت :اينکه مرکز آمار تورم را همچنان
زير۱۰درصد گزارش دهد با واقعيت کف بازار و جيب مردم
نمي سازد.وي گفت :براساس آخرين گزارش بانک مرکزي
از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراکي در تهران
قيمت  ۱۱گروه کاالهاي اساسي  ۲۸درصد افزايش يافته
است ،بنابراين چطور مرکز آمار تورم را  ۹/۳درصد گزارش
ميکند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي التهاب در بازار ارز و
طال و مسکن را جدي دانست و گفت :بسته ارزي دولت
و بانک مرکزي هنوز آرامش را به بازار برنگردانده است،
تصميمات در اين حوزه ضربه جدي به ارزش پول ملي زده
است و دولت بايد در اين باره پاسخگو باشد.حبيبي تصريح
کرد :قانون پولي و بانکي و تغيير برابري ريال به طال به
پيشنهاد بانک مرکزي و موافقت وزير دارايي و تاييد هيئت
وزيران و تصويب مجلس است؛ آيا تصميمات در اين مورد
چنين مراحلي را طي کرده است؟ دهها کارشناس زبده در
بانک مرکزي و وزراي اقتصادي و دولت و مجلس بايد در اين

3
»

خواهان گسترش و تعميق روابط با دوحه هستيم

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالهاي مشروحه ذيل موجود ،در اماكن بندري (ترمينال كانتينري) ،چنانچه ظرف مدت  20روز از تاريخ انتشار اين آگهي جهت ترخيص و خروج كاالي خود از منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام خميني(ره) اقدام ننمايند ،منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.
1

به هيچ طرف ثالثي اجازه
دخالت در روابط ايران و
سوريه را نميدهيم

سياسي

اخطار به صاحبان كاال يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در كانتينر و كاالهاي موجود در منطقه ويژه بندر امام خميني(ره)
هوپاد دريا

امير حاتمي:

دو شنبه  5شهريور 1397
 15ذي الحجه  27-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9297

»

عمل به  12توصيه چه شد؟

سوريه براي پاکسازي کامل سرزمين سوريه حمايت و آن را حق دولت اين کشور
براي اعمال حاکميت مي دانيم .حاتمي با بيان اينکه حفظ تماميت ارضي و احترام به
حاکميت ملي سوريه موجب تقويت امنيت منطقه خواهد شد زيرا امنيت کشورهاي
منطقه به هم پيوسته است بر ضرورت هويت واحد و حفظ اقوام و مذاهب سوريه
زير چتر قانون اساسي تاکيد کرد و گفت :به همين دليل جمهوري اسالمي ايران
از ابتدا تاکنون با هر ايده و طرحي در راستاي تجزيه سوريه مخالفت کرده است.
وي همچنين با بيان اينکه معتقديم حفظ تماميت ارضي سوريه موجب ثبات اين
کشور و ثبات در منطقه خواهد شد ،اضافه کرد :متاسفانه کشورهاي فرامنطقهاي
در صدد دامن زدن به تفرقه در منطقه و کشور سوريه هستند.وزير دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح در خاتمه گفت :به هيچ طرف ثالثي اجازه دخالت در روابط ايران
و سوريه را نميدهيم.

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي

شركت سرمايهگذاري ايرانيان (سهامي خاص)

آگهی مناقصه عمومی جذب پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات
وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری مناطق سازمان سیما ،منظروفضای
سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته و بهینه سازی سیماومنظر
شهری  7منطقه تفکیکی خود را از طـریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.
1

عنوان مناقصه

مناقصه عمومی جذب پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری مناطق سازمان
سیما،منظروفضای سبزشهری/ 97-06-01س.م.ص

2

محل توزیع اسناد مناقصه

امور قراردادهای سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری

3

زمان توزیع اسناد مناقصه و دریافت پیشنهادات

پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار به مدت  10روز

4

میزان سپرده شرکت در مناقصه

 5درصد مبلغ برآورد که در اسناد مناقصه قید گردیده است

5

نوع سپرده شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی معتبر(نمونه فرایند ارجاع کاروبا اعتبارحداقل3ماه)بنام سازمان سیما،منظر وفضای سبز یا فیش واریزی به حساب
شماره  560.5004974.3بانک رسالت-شعبه شهید بهشتی اراک

6

محل تحویل پیشنهادات

7

زمان ومحل بازگشایی پاکات

8

تاریخ اعالم وابالغ به برنده

حداکثریک هفته پس از بازگشایی پاکات

شرایط شرکت در مناقصه

کلیه شرکتهای واجدشرایط که منع قانونی نداشته باشند

9
10

دبیرخانه سازمان سیما،منظروفضای سبزشهری

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات
مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی ،فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد

توضیحات:
کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای
سازمان واقع درکوی صنعتی -منطقه یک – روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مـراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 33132020-23تماس حاصل نمایند.
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سازمان سیما،منظروفضاي سبز شهرداري اراک

