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سردار وحيدي:

کمتر از  6سال بهتر از سامانه اس  300را
ساختيم
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت :کمتر از  6سال بهتر از سامانه
اس  300را ساختيم .به گزارش خبرنگار دفاعي ايرنا ،سردار سرتيپ
پاسدار احمد وحيدي در همايش همانديشي نخبگان و پژوهشگران
جوان حوزه دفاعي با بيان اينکه موشک اس  300و رادار ،پرتاب گر،
النچر و خودروي حمل آن در داخل کشور ساخته مي شود ،گفت:
ما با روسها قرارداد خريد سامانه موشکي برد بلند «اس  »300را
داشتيم ،اما آنها گفتند اين سامانه را به ايران نمي دهند ،ما هم در
پاسخ به آنها گفتيم خودمان اين سامانه را به صورت بومي مي سازيم
و در نهايت به فضل پروردگار و همت جوانان و نخبگان ايراني در
کمتر از  6سال بهتر از سامانه پدافندي اس  ۳۰۰را ساختيم.وي
با اشاره به اينکه مبناي همه تحوالت کشور جواناني بودند که به
آرمانهاي بلند دل دادند ،گفت :انقالب اسالمي با جوانان به نتيجه
رسيد اگر جوانان نبودند ،انقالب اسالمي به نتيجه نمي رسيد و
همچنين دفاع مقدس هم با جوانان شکل گرفت .وي با اشاره به
منطقهاي شدن جمهوري اسالمي ايران در محدوده آسياي غربي
خاطر نشان کرد :امروز جمهوري اسالمي ايران در محدوده آسياي
غربي حرف اصلي را ميزند و امروز گفتمان ايران حاکم است .البته
گفتمان ايران ،گفتمان زور و سلطه نيست و دنبال تحت سلطه
قرار دادن عراق و سوريه نيستيم و نمي خواهيم يک وجب خاک
به کشور اضافه کنيم ،گفتمان ما نجات بشريت است و اين را هم
جواناني مانند شهيد حججيها شکل ميدهند .وي گفت :امروز
در آستانه شکل گيري تحول علمي هستيم شما جوانان تشکيل
دهنده آن هستند و به همت نخگبان و پژوهشگران کشورمان هيچ
دري نيست که روي ايران بسته باشد.

صالحي:

سالن پيشرفته سانتريفيوژهاي مدرن
بهدستور رهبر انقالب راهاندازي شد
رئيس سازمان انرژي اتمي از راهاندازي يک سالن بسيار پيشرفته
ساخت سانتريفيوژهاي مدرن بهدستور رهبر معظم انقالب خبر داد.
علي اکبر صالحي در گفت وگو با روزنامه ايران با اشاره به بازسازي
رآکتور تهران گفت :رآکتور تهران ديگر اص ً
ال رآکتور دو سال پيش
نيست و کام ً
ال بازسازي شده است .اآلن با يک کشور اروپايي درباره
استحکام اين رآکتور قرارداد بزرگي بستهايم.وي درباره اجراي
پروتکل الحاقي در ايران افزود :اگر برجام به پايان برسد ،احتماالً
ديگر پروتکل الحاقي را اجرا نميکنيم البته بنده در اين خصوص
تصميمگيرنده نيستم ،اين تصميمي است که هيئت نظارت بر برجام
و مسئوالن ارشد نظام ميگيرند.صالحي ادامه داد :ما در مجموع
متناسب با هر شرايطي ،يک تصميم مقتضي ميگيريم ،براي مثال
دستوري است که حضرت آقا براي راهاندازي و تکميل يک سالن
بسيار پيشرفته ساخت سانتريفيوژهاي مدرن به ما دادند و اين
سالن اکنون بهخوبي تجهيز و راهاندازي شده است.رئيس سازمان
انرژي اتمي تأکيد کرد :مثال ديگر ،فرماني است که در خصوص
پيشران هستهاي صادر شد که يک پروژه  10الي  15ساله است
و تاکنون بهخوبي پيش رفته است .البته هر دوي اين اقدامات در
چارچوب برجام است.سومين اقدام ميتواند اين باشد که برخي
از محدوديتهاي برجامي را بهحال تعليق در بياوريم ،براي مثال
حجم و سطح غنيسازي را ،و سناريوي نهايي ميتواند خروج کامل
از برجام باشد که بنده اميدوارم با همکاري  4+1هيچگاه اين اتفاق
نيفتد زيرا که همه متضرر خواهند شد.

»

مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل گفت :بانکها در جهت هدايت
نقدينگي به سمت توليد و ايجاد اشتغال گام بردارند .به گزارش خبرنگار
حوزه بانک گروه اقتصادي خبرگزاري آنا علياکبر واليتي در مراسم
گرامي داشت نودمين سالگرد تاسيس بانک ملي ايران با تاکيد بر اين
که بانک ملي ايران يکي از سرمايههاي تاريخي ،سياسي و انقالبي کشور
است ،اظهار کرد :بعد از انقالب مشروطه ،يکي از خواستههاي ايرانيان
تاسيس بانکي ايراني بود که به خوبي هم انجام شد .وي به لزوم هدايت
نقدينگي به سمت توليد اشاره و خاطرنشان کرد :بانکها بايد با حداکثر
توان ،نقدينگي جامعه که در اختيار آنهاست را به توليدکنندگان بسپارند
تا در اثر آن اشتغال هم شکل بگيرد.وي با انتقاد از سودهاي کالن موجود

در نظام بانکي ،آن را يک آسيب خواند و افزود :در حالي که سود بانکي
در کشورهاي توسعه يافته بسيار پايين و در حد کارمزد است ،نظام بانکي
ما هم بايد روند موجود را اصالح کند.مشاور مقام معظم رهبري در امور
بينالملل همچنين به مذاکرات ايران و روسيه براي حذف دالر از مبادالت
تجاري اشاره کرد و گفت :قرار بر اين شد که مبادالت ميان دو کشور بر
اساس «روبل» و «ريال» انجام شود و رئيس کل بانک مرکزي نيز اين
موضوع را پيگيري خواهد کرد.به گفته وي ،مذاکرات با ترکيه ،چين و
هند نيز به همين منظور در جريان است و اين يک تجربه پياده شده در
بسياري از کشورهاي دنيا از جمله گروه بريکس شامل برزيل ،روسيه،
هند ،چين و آفريقايجنوبي است.

واليتي:

بانکها در جهت هدايت
نقدينگي به سمت توليد و
ايجاد اشتغال گام بردارند
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دبير شوراي عالي امنيت ملي:

اقدام خصمانه عليه ايران را پاسخ  10برابري ميدهيم
دبير شورايعالي امنيت ملي گفت :اقدام خصمانه عليه
ايران را پاسخ 10برابري ميدهيم.به گزارش حوزه دفاعي
و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا علي شمخاني در
نشستمشترکبامديرانارشدخودروسازيوشرکتهاي
اصلي قطعهسازي و انجمنهاي صنفي اين صنعت،
فرصتهايپيشرووراهکارهايمقابلهباچالشهايفعلي
و آتي صنعت خودروسازي را مورد بررسي قرار داد.وي با
گرامي داشت ايام عزاداري اباعبداهلل الحسين(ع) مباني
اعتقادي ،فرهنگي و ارزشي مردم ايران را منبعث از پيام
عاشورا و ارزشهايي چون شجاعت ،ايثار ،جوانمردي و
همت عنوان و اظهار کرد :اين ملت هيچگاه در برابر ظلم،
بيعدالتي و تحقير سر فرود نخواهد آورد و ذلت و خواري
را به دشمنان و بدخواهانش تحميل خواهد کرد.نماينده
مقام معظم رهبري با تأکيد بر ضرورت پيگيري راهبرد
مأيوس سازي آمريکا از بدعهدي و اعمال تحريمهاي
غيرقانوني عليه ملت ايران گفت :مجموعه بخشهاي
سياسي ،دفاعي ،اجتماعي و اقتصادي کشور متناسب
با اين راهبرد ميبايست توانمنديهاي بالقوه و بالفعل
خود را ارتقا دهند.وي با بيان اينکه دوران بزندررو

در عرصه جهاني پايانيافته و هر اقدام خصمانه عليه
کشور را در هر عرصهاي پاسخ  10برابر ميدهيم گفت:
پاسخ موشکي اخير به اقدامات ناامنساز يک گروهک
تروريستي در منطقه اقليم کردستان عراق رويکردي
است که در پاسخ به هرگونه تهديدي اعمال خواهد
شد.وي هدف از اعمال تحريمها را محدود کردن ابزارها
و ظرفيتهاي قدرت ساز و اقتدار آفرين ملت ايران
توصيف کرد و عنوان کرد :ما قادريم همانند عرصه امنيت
و دفاع ،اقتصاد خود را نيز مصون و قدرتمند سازيم.
نماينده مقام معظم رهبري گفت :مطابق اصل سوم
سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايستي رشد بهرهوري
در اقتصاد با تقويت عوامل توليد ،توانمندسازي نيروي
ِ
تقويت رقابتپذيري اقتصاد موردتوجه قرار گيرد و
کار و
پيادهسازي اين موارد در صنعت مهم خودروسازي يک
اولويت است.وي با اشاره بهقرار گرفتن خودروسازي در
حلقه اول تحريمهاي ظالمانه آمريکا به دليل اهميت
قابلتوجه اين صنعت دو تأثيرگذاري آن بر اشتغال و
کاهش درآمد صادراتي کشور افزود :دشمن در کنار
جنگ اقتصادي به دنبال ضربه زدن به رضايت عمومي و
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تغيير ادراک اجتماعي در کشور است ،لذا خودروسازي
يکي از خطوط مقدم مقابله با اين جنگ محسوب
ميشود.دبير شورايعالي امنيت ملي افزايش کيفيت،
بوميسازي و ايجاد تنوع در خودروسازي کشور در
طي مهرومومهاي پس از جنگ تحميلي و تبديلشدن
به سيزدهمين کشور در توان خودروسازي را نتيجه
تالش صنعتگران متعهد و مديران و متخصصان باانگيزه
دانست و تأکيد کرد :با توجه به دانش روز و پيشرفت

خودروسازي در جهان بايستي باکار جهادي و پرشتاب
خألها و عقبماندگيهاي موجود را نيز برطرف کرد.
شمخاني گفت :وجود سازمانهاي متعدد براي حمايت
از مصرفکنندگان و کنترل کيفيت محصوالت نشان
ميدهد در کنار حمايتهايي که از صنايع بايستي
صورت گيرد ،به حقوق مردم نيز اهميت داده ميشود
و خودروسازها موظف هستند در مسير کسب رضايت
خريداران تالش بيشتري انجام دهند.

برخي از بيساماني مرزها به ثروت و قدرت رسيدهاند

فالحت پيشه ادامه داد :ايران معابر امن را براي حل بحرانهايي مثل
ي كند ولي تجار ايراني که حجم بااليي از مناسبات
عراق ايجاد م 
مالي با افغانستان دارند ،در اين منطقه دغدغه داالن امن را دارند
زيرا فضاي امني براي آنها ايجاد نشده و تجار ايراني باج ناامني
ميدهند ،اين در حالي است که از لحاظ کيفيت ،حجم مناسبات
ايران و افغانستان با کل روابط ايران و اتحاديه اروپا برابري ميکند
ولي از آن غفلت شده است.نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو
در مجلس با بيان اينکه برخي از مسئوالن استاني نيز در زمينه توجه
به رفع موانع همکاريهاي مرزي با افغانستان و ترکمنستان کوتاهي
داشتهاند ،گفت :به نظر ميرسد که مسئوالن کشوري اين موضوعات
را به دست فراموشي سپردهاند ،در حالي که رقمها بسيار باال است
ضمن اينکه اين موضوعات ارزش راهبردي الزمه را نيز دارند.وي با
تاکيد بر اينکه عدهاي در داخل کشور از بي ساماني مرز افغانستان
سودها و رانتهاي کالني را به دست ميآورند گفت :کساني که
نميخواهند در مرزها ساماندهي ايجاد شود ،کساني هستند که از
محل بيساماني مرزها به ثروت و قدرت رسيدهاند و حاضر هستند
با ضربه زدن به منافع ملي کشور کماکان منافع گروهي و شخصي
خود را حفظ کنند.

غرب و داالهو در مجلس با بيان اينکه واقعيت اين است که بخشي از
مسائل ،مربوط به روابط  2جانبه است که بايد اختالفات مرتفع شود
تا شاهد افزايش تنشها و کاهش مناسبات در حوزه همکاريهاي
مشترک نباشيم افزود :موضوع اتباع ايراني بازداشت شده در ترکمنستان،
موضوع نياز به سرمايه گذاريهاي مشترک و موضوع تغيير معابر مرزي
که منجر به اختالفاتي شده است ،همچنين حل نشدن مشکل انتقل
گاز سبب شده تا برخي مشکالت همچنان باقي بمانند ،درسياست
مشکل اختالفي ،کل سياست خارجي را به سمت
خارجي نبايد يک
ِ
تعطيلي ببرد.فالحت پيشه با تاکيد بر اينکه به دليل مشکالت آبي با
افغانستان و مشکالت مربوط به انتقال گاز با ترکمنستان ،بسياري از
موضوعات بين ايران و همسايگان تحت شعاع قرار گرفته و شاهد اُفت
روابط با اين دو کشور هستيم بيان کرد :آقاي محمدابراهيم رضايي
که مسئول پرونده افغانستان در کميسيون امنيت ملي مجلس است
در اين ديدار حضور داشت که مهمترين بحث با اين کشور توازن
مناسبات است.وي افزود :حدود  2و نيم ميليارد دالر ايرانيان به
افغانستان صادرات دارند ،در صورتي که از افغانستان چيزي حدود
 15ميليون دالر به ايران صادر ميشود ،که اين اعداد روابط را بيثبات
کرده و سبب ايجاد نوسان در تصميمات طرف افغانستاني شده است.

آگهي تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي  -نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري خوزستان
شهرداري دزفول

شهرداري دزفول در نظر دارد از طريق آگهي مناقصه عمومي تامين نيروي انساني كادر خدماتي  -عمراني و اداري خود را به يكي از شركتهاي واجد شرايط واگذار
نمايد.
لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط در رشته و رسته خدماتي كه داراي گواهي صالحيت و طرح طبقهبندي مشاغل از اداره كل تعاون و رفاه اجتماعي و گواهي ايمني كار
ميباشند دعوت به عمل ميآيد تا در زمانهاي اعالم شده جهت دريافت و اخذ اوراق مناقصه به مديريت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه فرمايند.
 سقف اعتبار برآورد اوليه پروژه بالغ بر  65/000/000/000ريال ميباشد كه تا ميزان  %25قابل افزايش يا كاهش ميباشد. مدت زمان قرارداد :يك سال ميباشد. تعداد نفرات و نيروهاي مورد نياز با مدارك تحصيلي مختلف بالغ بر  126نفر ميباشند. محل اعتبار پروژه از كد اعتباري شماره  205511تامين ميگردد. پرداخت كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد. به منظور پرداخت حقوق نيروهاي تحت پوشش پيمانكار افتتاح حساب مشترك پيمانكار با شهرداري الزامي ميباشد. جهت خريد اسناد مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  2118438827916002نزد بانك انصار شعبه طالقاني الزامي ميباشد.وجهالضمان شركت در مناقصه يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ  3/250/000/000و با اعتبار سه ماهه و يا فيش واريزي نقدي بدون قيد و شرط در وجه شهرداري
دزفول به شماره حساب  2118438827916002نزد بانك انصار شعبه طالقاني ميبايست ارائه گردد.
در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پيمانكار ميبايستي ضمانتنامهاي معادل  %10سقف ريالي پيمان را به منظور حسن انجام تعهدات در وجه شهرداري دزفول
منظور نمايد.
اسناد و مدارك الزم جهت شركت در مناقصه پس از تكميل توسط پيشنهاددهندگان در  3پاكت جداگانه به صورت الك و مهرشده به شرح ذيل در زمان و وقت اعالم
شده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .پاكت الف :محتوي تضمين شركت در مناقصه  -پاكت ب :محتوي اساسنامه و آخرين تغييرات شركت ،رتبه،رشته ،رزومه كاري،
سوابق ،تعداد كارهاي مجاز در دست اجرا و گواهي صالحيت اداره كار و گواهي ايمني پاكت ج :محتوي پيشنهاد قيمت و آناليز برآورد هزينه
در صورتي كه به هر داليلي از طرف كارفرما حقوق كارگران به تعويق بيفتد پيمانكار ميبايست توانايي پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل تحت پوشش خود را داشته
و در صورت عدم رعايت اين موضوع كارفرما حق فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 فروش اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا مورخ  97/6/25ميباشد. آخرين مهلت جهت تحويل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت  12مورخ  97/6/26به دبيرخانه شهرداري ميباشد. تاريخ و زمان بازگشايي پاكات مناقصه در ساعت  10:30روز سهشنبه مورخ  97/6/27در محل شهرداري مركزي دزفول ميباشد. حضور مناقصهگران در جلسه كميسيون بازگشايي پاكات مناقصه بالمانع ميباشد. در صورت انصراف برندگان اول تا سوم مناقصه ،سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط ميگردد. آدرس سايت اينترنتي شهرداري  WWW.DEZFUL.IRميباشد. شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است. آدرس مناقصهگزار :شهرداري دزفول به شماره تلفن 061-42420511-3 ساير اطالعات و جزئيات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.تاريخ انتشار97/6/20 :
خ ش97/6/20 :

روابط عمومي شهرداري دزفول

آگهي تسليم سند مالكيت مورث
سند مالكيت شش دانگ هر يك از چهار باب اتاق و يك باالخانه و يك زيرزمين شماره  3826/2به انضمام راهرو سمت غربي و درب
ورودي كه در سمت شرق واقع و مشترك بين مورت ثبت و شماره يك فرعي ميباشد و به انضمام راهپله پشتبام كه با شماره  3فرعي
مشاع و مشترك است به ضميمه چهار اصله درخت انجير و آلبالو و سيب و هلو كه مورد ثبت در مقابل  2/50دانگ مشاع قرار گرفته به
انضمام قدرالحصه از مشاعات خانه شماره  3826اصلي از صحن حياط و حوض و آبآنبار و دوباب مستراح و آشپزخانه كه در زيربناء مورد
ثبت قرار دارد واقع در تهران ناحيه  8تهران ذيل شماره  4240صفحه  573دفتر  43امالك به شماره چاپي  348926به نام بانو عصمت
جديدي صادر و تسليم گرديده سپس شش دانگ مورد ثبت معالواسطه برابر سند انتقال شماره  79032مورخ  52/04/28دفترخانه 85
تهران به آقايان كريم و عظيم دستمالچي بالمناصفه منتقل شده كه نسبت به سه دانگ سهمي آقاي عظيم دستمالچي سند مالكيت
جداگانه صادر و تسليم گرديده ،سپس آقاي كريم دستمالچي برابر دادنامه حصر وراثت شماره  732مورخ  63/02/10شعبه  41دادگاه
صلح تهران فوت نموده وراث حينالفوت آن مرحوم ،آقاي رضا و خانم جميله هر دو با نام خانوادگي دستمالچي (فرزندان متوفي) و خانم
هايدي تراوت راهوت (همسر متوفي) و خانم فاطمه چاراندابي (مادر متوفي) تعيين گرديدهاند و متعاقبا خانم فاطمه چاراندابي نيز برابر
دادنامه حصر وراثت شماره  8362مورخ  63/12/06شعبه  41دادگاه صلح تهران فوت نموده وراث حينالفوت آن مرحومه ،آقاي عظيم
دستمالچي و خانمها بتول محمدحسنپور دستمالچي و طيبه محمدحسنپور دستمالچي و عذرا دستمالچي (فرزندان متوفي) تعيين
گرديدهاند و پالك فوق در رهن و بازداشت نميباشد .آقاي حاتم محمدي وكالتا از طرف آقاي رضا دستمالچي و خانم جميله دستمالچي
و خانم هايدي تراوت راهوت با توجه به وكالتنامههاي شماره  89576مورخ  89/12/09دفتر  89تهران و تفويض وكالت شماره 138129
مورخ  96/11/24دفتر  84تهران و با ارائه مدارك و مستندات ابرازي برابر درخواست شماره  6589مورخ  94/11/27تقاضاي صدور اسناد
مالكيت سهماالرث موكلين خود از پالك مذكور را نموده و اعالم ميدارد اصل سند مالكيت پالك فوق متعلق به مورث متقاضي ،نزد خانم
بتول محمدحسنپور دستمالچي احد از ورثه ديگر ميباشد و چون با اخطار به نامبرده اخيرالذكر ،مشاراليه سند مالكيت پالك مذكور
را تاكنون تسليم ننموده است ،لذا مراتب براساس دستور مقرر در تبصره  3ذيل ماده  120آييننامه قانون ثبت آگهي ميشود تا دارنده
سند مالكيت مذكور از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز سند مالكيت مورد نظر را تسليم و يا مجوز قانوني نگهداري آن را ضمن
اعتراض خود به اين اداره اعالم نمايد .بديهي است در صورت انقضاي مدت و عدم ارائه اصل سند مالكيت و يا عدم وصول اعتراض ،اسناد
مالكيت موكلين متقاضي طبق قانون صادر و تسليم خواهد شد.
اميد ملك  -رئيس ثبت اسناد و امالك مولوي تهران
تاريخ انتشار97/6/20 :
مالف15504 :
د ت97/6/20 :

اخبار برگزيده »

پرداخت  176ميليون حقوق و مزايا
به فردي که سمت اجرايي ندارد!

فالح تپيشه:

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت:
برخي از بيساماني مرزها به ثروت و قدرت رسيدهاند.به گزارش
خبرگزاري مهر حشمتاله فالحتپيشه در خصوص ديدار رئيس و
اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با رئيس
نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور ،اظهار داشت:
در اين ديدار نمايندگان بخش خصوصي ،نمايندگان روساي اتاق
بازرگاني ايران و ترکمنستان و برخي مسئوالن مربوطه نيز حضور
داشتند.وي گفت :مباحثي که مطرح شد در راستاي راهبردهاي کلي
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در
موضوع مرزها بود.وي با بيان اينکه دو مرز افغانستان و ترکمنستان
براي جمهوري اسالمي ايران داراي اهميت حياتي است ،افزود :اُفت
ساليانه مناسبات ايران و ترکمنستان و افزايش تصاعدي اختالفات
با اين کشور ناراحت کننده است.فالحت پيشه با بيان اينکه آقاي
هادي شوشتري مسئول پرونده ترکمنستان در کميسيون امنيت
ملي مجلس نيز در اين جلسه حضور داشت ،ادامه داد :برخي از
مشکالت دو کشور به داخل ترکمنستان و برخي از مشکالت نيز به
داخل ايران باز ميگردد ،عالوه بر اين دشمنان سعي ميکنند که
مناسبات مرزي ايران با مشکل مواجه شود.نماينده مردم اسالم آباد
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گروه هتل هاي هما وابسته به سازمان تامين اجتماعي است که از جمله
قديمي ترين مراکز فعال اقامتي و توريستي کشورمان محسوب مي شود .اين
شرکت در سال  1351تاسيس شده و در شهرهايي چون تهران ،مشهد ،شيراز
و بندرعباس داراي هتل است .به گزارش سايت صبحانه ،جديدترين گزارش
بازرس قانوني اين شرکت که مربوط به عملکرد سال مالي  96است نشان
مي دهد طي سال مورد گزارش ،مبلغ  176ميليون تومان بابت حقوق و مزاياي
يک عضو موظف هيئت مديره ،در حسابها منظور شده که وي داراي سمت
اجرايي در شرکت مذکور نبوده و توجيهات الزم نيز ارائه نشده است .از سوي
ديگر ،اين گزارش متذکر شده درصد اشغال طي سال اغلب هتل هاي هما،
کمتر از ظرفيت اسمي و معمول آنها بوده و از بابت هزينه هاي جذب نشده
ناشي از عدم استفاده موثر از ظرفيت معمول اغلب هتل ها ،مبلغي شناسايي
و در حسابها منعکس نشده است .طبق اين بررسي ،ظرفيت معمول يا همان
عملي هتل هما تهران معادل  63درصد اما درصد اشغال در سال  96معادل
 54درصد ،ظرفيت عملي هتل هما خيام مشهد  54درصد و اشغال واقعي
 40درصد ،هتل هما احمد آباد مشهد  24درصد ظرفيت واقعي (بازگشايي در
اواسط تابستان سال گذشته) ،هتل هما شيراز درصد اشغال واقعي  44درصد
و هتل هما بندرعباس  41درصد بوده است.
***

ح طلبان؛ پيگير مطالبات  ۲۴ميليون
اصال 
رأيدهنده

صادق زيباکالم اخيرا در روزنامه آرمان نوشت :يک مشکل اساسي که براي
اصالح طلبان به وجود آمد ،اين بود که از همان ابتداي دولت يازدهم با اين
مسئله مواجه شدند که با عدم محبوبيت آقاي روحاني چه اقداماتي را در پيش
گيرند؟ شماري از اصال ح طلبان تالش کردند بگويند که با اين دولت کاري
نداريم و خود را از همراهي با دولت آقاي روحاني کنار کشيدند .به نظر بنده
اينکه اصال ح طلبان از حمايت از دولت آقاي روحاني دست بشويند ،به هيچ
وجه روش درستي نيست ،زيرا به هر حال اصال ح طلبان از مردم خواستند که
در راي گيري شرکت کنند و به آقاي روحاني راي دهند .وقتي رفتار آقاي
ي توانند
روحاني نسبت به اصال ح طلبان تغيير کرده است ،اصال ح طلبان نم 
بدون اينکه ذر ه اي مسئوليت براي خود قائل شوند ،اين موضوع را مطرح کنند
که اصال ح طلبان با دولت آقاي روحاني کاري ندارند و چون دولت روحاني با
افت محبوبيت روبهرو شده است ،اصال ح طلبان نيز خود را کنار بکشند .روش
ت تر ،روشي است که شمار زيادي از اصال ح طلبان آن را برگزيدهاند و آن،
درس 
اين است که اصال ح طلبان بايد به انتقادهاي مکرر و درست از آقايروحاني
ادامه دهند و مطالبات  24ميليون رايدهنده به ايشان را پيگيري کنند و آنها
را به طور مرتب و منظم مطرح کنند.

آگهي مناقصه عمومي (فراخوان ارزيابي كيفي)
به صورت دومرحلهاي ()97/3
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام
مناقصه طراحي ،تامين كاال و اجراي كلكتور و خط انتقال فاضالب روستاي امامزاده داود
به روش  EPCاز توابع شهرستان تهران از محل اعتبارات عمراني اوراق خزانه اسالمي و
ارزش افزوده فرمانداري شهرستان تهران و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
پايه مورد نياز :حداقل پايه  5پيمانكاري طرح و ساخت رشته آب  -تاسيسات آب و
فاضالب يا حداقل رتبه  5آب و ابنيه پيمانكاري (به صورت تواما) به همراه مشاور با
رتبه  3تاسيسات آب و فاضالب براي گروه مشاركت مشاور و پيمانكار و دارا بودن
گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
الزامي ميباشد.
برآورد هزينه تقريبي (قيمت پايه) 16/735/000/000 :ريال براساس بخشنامه شماره
 34000مورخ  1395/02/07سازمان برنامه و بودجه كشور به روش فهرست بدون قيمت
(سفيد)
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ
 1397/06/27جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت به آدرس www.setadiran.ir:اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز سهشنبه
مورخ  1397/07/10براساس شرايط مندرج در اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت ميباشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )65توسط كميته فني بازرگاني از
تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/18 :

تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/20 :

خ ش97/6/18 :

كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

