» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

هشدار درباره توقف توليد دارو در ايران

رئيس انجمن علمي داروسازان ايران با هشدار نسبت به کاهش
ذخاير مواد دارويي در کارخانههاي دارويي کشور ،گفت :نبايد به
هيچ عنوان شيطنتدشمن را ناديده گرفت .به گزارش تسنيم،
دکتر محمدرضا شانه ساز ،با پرداختن به يکي از مهمترين مشکالت
دارويي کشور که احتماالً در ماههاي آينده فعاالن عرصه توليد دارو
را با بحران مواجه ميکند ،اظهار داشت :از مهمترين مشکالت
توليد کنندگان صنعت دارو اين است که نقدينگي وجود ندارد
و اصال توليد کنندگان دارو پول ندارند که ماده اوليه دارو بخرند
و بايد دولت فکر عاجلي براي اين مسئله کند .وي ادامه داد :هم
اکنون  ۴۰تا  ۵۰ميليون دالر مواد دارويي در گمرک مانده است
و ترخيص نميشود چون صنعت دارو پول ندارد و حتي ابالغي ه
جديد براي ترخيص مواد دارويي و دارو بدون تسويه با بانکها
نيز نتوانسته است مشکالت را کامال رفع کند .وي اظهار داشت:
صنعت دارو از مدتها قبل دچار بيپولي و نقدينگي شده است و
هر بار نيز مجبور بوده است از بانکها وام بگيرد و بانکها نيز سود
باال ميگيرند و همين موضوع مشکل نقدينگي در صنعت دارو را
تشديد کرده است .اگر با چنين وضعي پيش رويم و فکري براي
آن نشود توليد دارو در ايران مختل و متوقف ميشود و ما بايد
داروي توليدي خودمان را که با قيمت ارزانتري توليد ميکرديم
با قيمت چندبرابر از خارج خريداري کنيم.
***

موسوي الري بايد برود توبه کند

به گزارش عصر ايران ،عباسعلي کدخدايي در گفتوگويي گفت
که تخلفات دو انتخابات  88و  96برابر بود .وي همچنين گفت:
آقاي موسوي الري وزير کشور دولت اصالحات بر اين باور است
که هرگاه دولت و شوراي نگهبان از نظر سياسي همسو نيستند
کار انتخابات به مشکل ميخورد ،مانند انتخابات مجلس ششم
که خود ايشان وزير کشور بود .ايشان بايد برود از اين حرف توبه
کند چراکه خودشان وزير کشور بودند و اين گونه نيست .در هر
انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و الزمه آن است که بررسي هاي
بيشتري صورت گيرد .تنها انتخاباتي که تاخير در آن صورت گرفت
انتخابات  88و آن هم با مجوز واليت فقيه بود .شوراي نگهبان
بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که الزم است به قوه
قضائيه رجوع کند.
***

غوغاساالري ،مايه نگراني است

محسن رضايي دبير تشخيص مصلحت نظام در خصوص موضوع
سپنتا نيکنام در پست اينستاگرامي اش نوشت :در فروردين ماه،
مهلت سه ماهه رسيدگي به پرونده سپنتا نيکنام تمام شده بود.
اگر رسيدگي به آن را تمديد نميکرديم ،نظر شوراي نگهبان قطعي
و از دستور کار مجمع خارج ميشد .با پيشنهاد اينجانب و موافقت
آيتاهلل شاهرودي ،تمديد رسيدگي که طبق آييننامه حداکثر يک
سال ميتواند باشد ،انجام شد .حل اين نوع اختالفات به رأي دو سوم
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد .به همين دليل
دو هفته پيش بين دوکميسيون حقوقي و سياسي مجمع،
جلسهاي مشترک گذاشتم تا نظرات آنها به هم نزديکتر شود .با
اين همه ،فضاي شايعه پراکني و غوغاساالري که فرصت طلبان
سياسي به وجود ميآورند ،مايه برخي نگرانيهاست .اين افراد با
درو غ پردازي ،محيط عقالني تصمي م گيري را هدف قرار دادهاند.
برخي از آنها نه به ايران ،نه به مردم و نه به اقليتها رحم نميکنند
و با سياسيکاري فقط به دنبال منافع خود هستند.
***

»

امام جمعه موقت تهران گفت :بدون اتحاد کارها به پيش نميرود.به گزارش ايسنا ،آيتاهلل کاظم
صديقي در جلسه مشترک ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيبهاي اجتماعي استان
تهران گفت :قواعد قرآني در سعادت بشر نقش بسزايي دارد .رمز پيروزي پيامبران در دنيا ايمان و
اعتقاد بوده است .پيامبر گرامي اسالم نيز به سخنانش باور داشت و قبل از ديگران به گفتههايش
عمل ميکرد .پيامبر گرامي اسالم  13سال در مدينه مردم را به باور خدا دعوت کرد و با داشتن
ايمان اثبات کرد که براي موفقيت در مديريت بايد ايمان وجود داشته باشد.وي عمل به ايمان را
دومين قاعده در رسيدن به سعادت معرفي و تاکيد کرد :دين شعار را به تنهايي قبول ندارد .بر همين
اساس به پيامبر(ص) دستور داد به مردم بگو اهل عمل باشند .براي اينکه در عمل متعهدانه رضايت
و خشنودي خدا وجود دارد.وي قاعده سوم که خدا در قرآن براي سعادت بشر مطرح کرده را شتاب
در عمل خواند و افزود :در کارتان شتاب کنيد و کار امروز را به فردا وانگذاريد .امروز وقت عمل سريع

آيينه عبرت!

ايرنا گزارش داد :الشه هواپيمايي که در جريان عمليات آزادسازي
گروگانهاي آمريکايي سفارت اين کشور در تهران که در صحراي طبس
گرفتار توفان شد و منهدم گرديد ،به موزه نيويورک منتقل ميشود.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

بدون اتحاد
کارها به پيش
نميرود
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بروجردي:

سفر دکتر واليتي به روسيه اقدام بموقعي است
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
گفت :سفر دکتر واليتي به روسيه اقدام بموقعي است.
عالءالدين بروجردي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري
آنا ،سفر دکتر واليتي به روسيه را بسيار مهم توصيف
کرد و گفت :بعد از هنجارشکني رئيسجمهور آمريکا
و خروج يک طرفه از برجام که بياحترامي به شوراي
امنيت سازمان ملل متحد بود و همچنين اقدامي که
آمريکاييها در برقراري مجدد تحريمها انجام دادند،
اين يک سفر بسيار مهم و اقدام بموقع جمهوري
اسالمي ايران در اين برهه از زمان است.وي درباره
خروج آمريکا از برجام و ادامه همکاري با اروپاييها
گفت :ما در تعامل با دنيا بر اساس منافع متقابل،
بسيار جدي هستيم و اين سياست جمهوري اسالمي
ايران است .هر چند نسبت به اروپا ترديدهاي جدي
وجود دارد اما اگر اروپاييها بتوانند منافع ايران را در
مقابل زيادهخواهيهاي آمريکا تامين کنند ،به طور
حتم کار با آنها ادامه خواهد يافت ،ولي همکاري
دائم و مستمر با چين و روسيه به عنوان يک قدرت
سياسي و نظامي و عضو دائم شوراي امنيت سازمان
ملل ،بسيار مهم است و اين نشان ميدهد رويکرد

جمهوري اسالمي ايران در نگاه به شرق يک رويکرد
منطقي است و بنابراين سفر دکتر واليتي که همزمان
حامل پيام رهبر معظم انقالب اسالمي و رئيس جمهور
اسالمي ايران است ،در اين برهه از زمان از اهميت
ويژهاي برخوردار است و در آينده هم آثار خود را بر
جاي خواهد گذاشت و باعث تقويت مجموعه روابط
راهبردي جمهوري اسالمي ايران با روسيه و چين هم
خواهد شد.بروجردي درباره محور اصلي پيام واليتي
گفت :طبيعي است که محور اساسي پيامها ،مسئله
نقض تعهد بينالمللي توسط آمريکا و برقراري مجدد
تحريمها عليه تهران باشد و اين پيام را هم ميرساند
که ايران در ادامه کار با روسيه و چين جدي است و
اين سياست دائمي ايران بوده و هست و ادامه خواهد
يافت .اين سفر پيامدهاي سياسي و اقتصادي دارد.
ما با روسيه روابط خوبي داشته و داريم که در بحران
عراق و سوريه اين همکاري ،شکل و شمايل اوليه
خود را پيدا کرد و عمال در بغداد و دمشق اتاق فکر
مشترک با روسيه داشتيم که آثار آن را هم جهانيان
ديدند که باعث شد داعش در سوريه و عراق شکست
بخورد.وي درباره بحث عدم اعتماد به روسيه در مسائل

رئيس مجلس:

سياسي و بينالملل گفت :اين که گفته ميشود به
روسيه نمي شود اعتماد کرد يک بحث انحرافي است
که تفکر آمريکايي آن را دنبال ميکند .اصوال روابط
بينالمللي بر اساس منافع متقابل تعريف شده است و
ديپلماسي؛ حداکثر استفاده از فرصتهايي است که در
پيش رو قرار دارد و بايد از اين فرصت ها استفاده کرد.
گسترش روابط با چين و روسيه بعد از پيروزي انقالب
هم به عنوان يک تصميم جدي بود و اين سياست را

همچنان ادامه ميدهيم و ارتباط نزديکي با اين دو کشور
داريم که در ابعاد مختلف تاکنون جواب داده است.
مثال در بحث ساخت نيروگاه بوشهر که آلمانيها آن
را شروع کردند ولي بعد از انقالب رها کردند و رفتند،
اگر با روسيه اين کار را ادامه نميداديم طبيعتا امروز
داراي نيروگاه هستهاي نبوديم و اين تنها يک نمونه
از همکاري تهران و مسکو هست و همکاري سياسي
و نظامي در سوريه نيز مثال ديگري است.

بسته پيشنهادي اروپا تحت تاثير اظهارات نسنجيده مسئولين ارائه شد

کارشناس مسائل بين الملل گفت :بسته پيشنهادي اروپا تحت تاثير
اظهارات نسنجيده مسئولين ارائه شد.فواد ايزدي در گفتوگو با خبرنگار
مهر ،پيرامون برگزاري کميسيون مشترک برجام و آينده روابط ايران با اروپا
با در نظر گرفتن بسته پيشنهادي آنها در قالب برجام اظهار کرد :بيانيه اي
که در وين صادر شد در واقع در مسير برجام بود .به اين تعبير که امتياز
دادن نقد و امتياز نگرفتن نسيه ،شما ببينيد که در متن بيانيه و در بند
ششم آن آمده که ايران اعالم کرده است که فعاالن اقتصادي که به دنبال
کسب و کار مشروع در ايران هستند با ُحسن نيت عمل کردند.وي گفت:
پس از برجام برخي از شرکت ها به ايران آمدند و قراردادهايي با ما بستند
و امروز اينها قصد خروج از ايران را دارند .اين موضوع عجيبي است که
مسئولين وزارت خارجه ما در وين سندي را امضا کنند که بيانگر موضوعي
است که شرکت هايي که به ايران آمدند با حسن نيت عمل کردند.ايزدي
ادامه داد :بنابراين بند ششم اين بيانيه که به امضاي طرف ايراني رسيده
به عبارتي چک سفيد دادن به اروپا است به اين معنا که شرکت هاي
اروپايي که در ايران فعاليتي داشتند با حسن نيت عمل کرده اند ،اما
واقعيت اين است که آنها از ابتدا هيچ حسن نيتي نداشتند ،مثال آن
شرکت توتال است که يکي ،دو سال برنامه نفتي ما را معطل کرد و االن
قصد خروج از کشور دارد ،شرکتي که حسن نيت داشته باشد هيچگاه
اين کار را انجام نمي دهد.کارشناس مسائل بين الملل افزود :اگر شما به

بند سوم و ششم بيانيه نگاهي داشته باشيد متوجه مي شويد که گفته
طرف هاي مشارکت کننده در برجام به اجراي کامل و موثر توافق تاکيد
کرده يعني تا االن برجام به طور موثر و کامل انجام شده است؛ در حالي
که اجراي کامل و موثر برجام براي ايران صادق است اما براي طرف هاي
مقابل صدق نمي کند ،چرا که اروپايي ها حرف هاي خوبي زده اند اما
تاکنون در عمل کاري انجام نداده اند.وي بيان کرد :بند يک اين بيانيه
هم ايرادي اين چنيني دارد که گفته شده ما بر تداوم اجراي برجام تاکيد
مي کنيم .اين به بدين معناست که برجام اجرا شده و ما خواهان تداوم
آن هستيم در حالي که حرف ما اين است که ايران برجام را اجرا کرده اما
طرف مقابل آن را عملياتي نکرده است.ايزدي با اشاره به اينکه اين بيانيه
هيچ بازه زماني مشخصي ندارد و مشخص نيست چه چيزي قرار است در
چه زماني اجرا شود ،تصريح کرد :بنابراين بيانيه يک متن کلي است و بايد
بيشتر از اين مشخص شود که چه اقداماتي را در چه محدوده زماني طرف ها
متعهد به اجراي آن هستند.کارشناس مسائل بين الملل اظهار کرد :در
جاي ديگري از اين بيانيه آمده که قرار است انگليس رياست کارگروه
مشترک رآکتور اراک را بر عهده بگيرد که اين موضوع با اشاره به سابقه
منفي و استعماري انگليس در ايران جاي تعجب دارد که چرا طرف ايراني
آن را پذيرفته و نکته ديگر اين موضوع آن است که در متن فارسي آمده
انگليس به جاي آمريکا رياست اين کارگروه را بر عهده خواهد داشت اما

در متن انگليسي چنين چيزي نيست .بنابراين تناقضي ميان ترجمه و
متن اصلي آن وجود دارد.وي ادامه داد :لذا اين متن ،متن بسيار ضعيفي
است و مشکالت زيادي دارد و در عمل هم ما اقدام خاصي از اروپايي ها
نديديم .مشکل اين است که آنها فکر مي کنند چه به ما بسته پيشنهادي
سنگيني بدهند و چه بسته سبکي ارائه کنند ،ايران در برجام خواهد ماند
و اين به دليل اظهارات نسنجيده مسئولين کشور است که قبل از خروج
آمريکا از برجام گفتند اگر آمريکا خارج شود ما با اروپا ادامه خواهيم داد.
اين را مسئولين کشور و آقاي رئيس جمهور بيان کردند .تا زماني که اين
ذهنيت اصالح نشود که ايران تحت هر شرايطي با اروپا ادامه خواهد داد،
ارائه اين نوع بسته هاي پيشنهادي از سوي اروپا گريبان کشور را خواهند
گرفت.ايزدي در پايان در خصوص نقش روسيه و چين در شرايط پس از
خروج آمريکا از برجام اظهار داشت :ما خودمان از ابتدا نقش خاصي براي
اين دو کشور در برجام قائل نشديم و زماني که شما به کشوري اهميت
ندهيد طبعا آن کشور هم با شما اينطور رفتار مي کند .تا زماني که آمريکا
در برجام بود تمرکز ايران مذاکره با آمريکاييها بود و پس از خروج آنها
از برجام ،تمرکز ايران به اروپاييها معطوف شد .اين به معني بي توجهي
به روسيه و چين بود ،چرا که برخي در داخل کشور ما غرب گرا هستند
و هر گاه انتخابي بين کشورهاي غربي و روسيه و چين داشته باشند به
سمت غرب گرايش خواهند داشت.

دادستان محترم كل كشور

با استعانت از پروردگار و براساس تكليف شرعي و با عنايت به درايت و تجارب حضرتعالي
درخصوص تحكيم و تقويت فرآيند امنيت و آرامش در جامعه
واجب ميدانيم در اين راستا از مديريت و فعاليتهاي دلسوزانه جناب آقاي مهدي محمدي
دادستان محترم شهرستان دورود كه در ايجاد ثبات و ارتقاء كمي و كيفي مولفه مهم امنيت
جامعه شهري (اين منطقه) نقش كليدي داشتهاند ،قدرداني نماييم.
مطمئنا نگرش ارزشي مسئولين بلندپايه نظام نسبت به چنين مديران اعتقادي و مدبر موجبات
رضايت پروردگار و متضمن استمرار آسايش و تحقق مطالبات بحق مردمي خواهد بود.

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :احداث فونداسيون خط  230كيلوولت فنوج  -تنگه سرحه
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/000/000/000 :ريال(ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :از ساعت  12روز سهشنبه مورخ  97/4/19لغايت ساعت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/4/28
نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/5/13
تاريخ و محل بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :راس ساعت  8صبح روز يكشنبه مورخ  - 97/5/14امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه :پاكات ارزيابي كيفي و مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت اجراي كار( 4 :چهار) ماه شمسي
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/21 :
خ ش97/4/20 :

روابط عمومي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

پيام مديريت مصرف:
براي استفاده بهتر از منابع انرژي بخصوص در ساعات اوج مصرف از دور كند كولر استفاده كنيم

رئيس مجلس گفت :بازاريان در مسائل مختلف آگاهانه و با تدبير عمل کردند.به گزارش
ايسنا ،علي الريجاني در سفر به قم در ديدار استاندار قم و اعضاي هيئت رئيسه اتاق
اصناف مرکز قم پس از استماع گزارش رئيس اتاق اصناف مرکز استان قم و استاندار،
اظهار داشت :مشکالت اصناف به خصوص نانوايان را بررسي کرده و نظر استاني را بيان
کنيد شايد مدل مناسبي براي حل مشکالت مشابه در کشور شود.وي با بيان اينکه از
زحمات اتاق اصناف مرکز استان قم که در فراز و فرودها با بصيرت عمل کرده است،
تشکر ميکنم ،بيان کرد :بازاريان در پيروزي انقالب اسالمي نقش مثبتي داشتند و
بازاريان تهران نيز همين گونهاند ولي عدهاي دخالت کردند.وي با اشاره به اينکه بايد
مشکالت اصناف را حل کرد ،افزود :بازاريان در مسائل مختلف آگاهانه و با تدبير عمل
کردهاند و اين روند بايد ادامه پيدا کند.نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينکه اتاق
اصناف مرکز قم بايد مشکالت اصناف را بررسي کرد ه با استاندار قم در ميان بگذارند،
گفت :ما نيز تالش ميکنيم تا مشکالت اصناف برطرف شود.

واليتي:کسي به حرف هاي دورهگرد
صهيونيستي اهميت نميدهد

مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل گفت :کسي به حرف هاي دوره گرد
صهيونيستي اهميت نمي دهد.به گزارش خبرنگار گروه بينالملل خبرگزاري آنا،
علياکبر واليتي در بدو ورود به مسکو درباره همزماني سفرش با سفر نخستوزير
رژيم صهيونيستي به روسيه گفت« :بنيامين نتانياهو آدم دورهگردي است که هر روز
به يک نقطه از جهان سفر ميکند و اظهارات بيپايه و منطقي دارد».وي افزود« :کار
به جايي رسيده است که کسي به حرفهاي او اهميت نميدهد ،لذا بودن يا نبودن او
در روسيه هيچ تاثيري در ماموريت راهبردي ما در روسيه ندارد».

مطهري :پاسخ ما به تهديدات نفتي
آمريکا ،بستن تنگه هرمز است

نايب رئيس مجلس گفت :پاسخ ما به تهديدات نفتي آمريکا ،بستن تنگه هرمز است.
به گزارش خبرگزاري مهر علي مطهري با اشاره به تهديد تلويحي نفتي آمريکا از
سوي رئيس جمهور اظهار داشت :اقدام ما براي مقابله با تهديدات نفتي آمريکا مبني
بر به صفر رساندن صادرات نفت ايران ،بستن تنگه هرمز است.وي ،نوع بيان رئيس
جمهور را تدبير خوبي در تهديد آمريکاييها دانست و خاطرنشان کرد :آمريکاييها
آمادگي جنگ جديد در خليج فارس را ندارند ،از اين رو سخن آقاي رئيس جمهور
تهديد خوبي بود که آثار مثبتي خواهد داشت و عامل بازدارنده اي براي ممانعت از
صادرات نفت ايران خواهد بود.

آي تاهلل جنتي:

تفکر و اقدام انقالبي؛ راه برونرفت
از مشکالت است

در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست روحاني؛

کليات طرح نظام رسانههاي نوين
کشور بررسي شد

در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني،
کليات طرح نظام رسانههاي نوين به منظور شکوفايي و رفع آسيبهاي موجود و نيز
تهيه طرح ترسيم نقشه راه ،مورد بحث و بررسي قرار گرفت.به گزارش ايسنا ،در اين
جلسه رئيس مرکز ملي فضاي مجازي گزارشي از وضعيت رسانههاي نوين در فضاي
مجازي کشور و پيشرفتهايي که در سالهاي اخير در زمينه پيشرفت رسانههاي
نوين در کشور از قبيل توسعه سکوهاي اطالعرساني و خدمات رساني چندرسانهاي
بهوجود آمده ،ارائه کرد.اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه جلسه ،کليات
طرح رسانههاي نوين را به منظور شکوفايي بيشتر آنها و رفع مشکالت و آسيبهاي
موجود مورد بحث و بررسي قرار دادند و مقرر گرديد در جلسه آينده اين شورا ،طرح
ترسيم نقشه راه تهيه و مورد بررسي قرار گيرد.

عده كثيري از كسبه و بازاريان شهرستان دورود

آگهي ارزيابي كيفي و مناقصه شماره  - 97/15نوبت دوم

خبر »

دبير شوراي نگهبان گفت :راه برو ن رفت از مشکالت تفکر و اقدام انقالبي است.به
گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيتاهلل احمد جنتي در جلسه روز چهارشنبه
شوراي نگهبان با انتقاد از اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم ،از دولتمردان خواست تا
همه تالش و توان خود را براي حل مشکالت جامعه ،بسيج کنند تا مردم از آب و برق
که از ملزومات اوليه آنان است ،به صورت مطمئن بهرهمند گردند.وي با قدرداني از
تالشهاي بيوقفه قرارگاه خاتماالنبياء براي برقراري آب مردم خرمشهر و آبادان ،اضافه
کرد :راه برونرفت از مشکالت کنوني ،تفکر و اقدام انقالبي است که ظاهرا ً هنوز خيلي
از مسئوالن نسبت به آن بيتوجه هستند.جنتي با تأکيد بر اينکه با برنامهريزي و تفکر
انقالبي ميتوان مشکالت کشور را حل کرد ،گفت :بايد جامعه و بهويژه نيروهاي انقالبي
را به حل مشکالت اميدوار کرد ،زيرا تزريق نااميدي در جامعه خواست دشمنان است.
دبير شوراي نگهبان در پايان با اشاره به توطئه دشمنان از جمله آمريکا و عربستان
براي به زانو درآوردن ملت ايران خاطرنشان کرد :انشاءاهلل با امدادهاي غيبي الهي،
رهنمودهاي داهيانه و اميدوارکننده مقام معظم رهبري و فداکاري نيروهاي انقالبي از
اين مرحله نيز با سربلندي عبور خواهيم کرد.

حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي منتظري

خ ش97/4/21 :
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بازاريان در مسائل مختلف
آگاهانه و با تدبير عمل کردند

ايزدي:

انتقاد مشاور روحاني از وزير روحاني

اکبر ترکان ،مشاور روحاني در بخشي از مصاحبه اخير خود با روزنامه
آرمان در باره ماجراي تخلف برخي واردکنندگان در قبال ارز دولتي،
به وزارت صمت و محمد شريعتمداري وزير اين وزارتخانه اشاره
کرده و گفته است :به نظر من مقصر اصلي اين موضوع ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است .اين وزارتخانه نتوانست مديريت
درستي در حوزه ارز داشته باشد تا منابع کشور به شکل بهينه
هزينه شود .طي سه ماه اخير هر که رانت و رابطه داشت ،موفق
به دريافت ارز و واردات شد .اين سوء مديريت چنين وضعيتي
را به وجود آورده است .حال اين وزارتخانه بايد توضيح دهد که
چرا به عدهاي رانتجو و سوداگر ،ارز ارزان پرداخته است؟ ترکان
تصريح ميکند :اگر يک فرد کااليي را وارد کرده که سابقه تجارت
اين کاال را نداشته است ،بايد به سالمت جريان پرداخت ارز 4200
توماني شک کرد .در نتيجه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بايد
پاسخگوي اين موضوع باشد .بايد بررسي شود که چه ضوابطي
بر پرداخت ارز حاکم بوده است که عدهاي به اسم نياز ضروري
کشور ،چايساز و لوازم تجمالتي وارد کردهاند؟ حتي نام افرادي
در فهرستهاي منتشرشده مشاهده ميشود که در طول عمرشان
آن کاال را وارد نکردهاند .همچنين اين وزارتخانه بايد توضيح دهد
که چگونه به شرکتي که  15روز است از تاسيس آن ميگذرد ارز
 4200توماني تخصيص داده است؟ رانت و سوداگري اينجاهاست
ي آورند.
که سر بيرون م 
***

است و زمان حرف زدن به تنهايي نيست.وي اصول سعادت بشريت را از نگاه قرآن تشريح کرد و
گفت :در قرآن به سبقت در عمل اشاره شده است ،لذا بايد در عمل سبقت بگيريم ،خط را بشکنيم
و پرچم را در قله قرار دهيم.صديقي خطاب به مسئوالن گفت :توجه به کيفيت در عملکرد را بايد
مد نظر قرار دهيم .در توليد کاالي ايراني بايد کيفيت خوب مد نظر قرار گيرد .بيترديد مردم جنس
خوب را کنار نميگذارند تا جنس بيکيفيت خريداري کنند.وي همکاري را يکي ديگر از اصول سعادت امام جمعه موقت تهران:
بشر خواند و افزود :مسئوالن بايد در همه کارهاي سياسي و جناحي انسجام را مد نظر قرار دهند.
بايد يک محور و يک حرف در کشور وجود داشته باشد و اينطور نباشد که هر کس از راه ميرسد
مدعي باشد و بدون اتحاد کارها پيش برود؛ چرا که بيترديد کارها بدون اتحاد به جلو نخواهد رفت.
وي تاکيد کرد :خدا بر کارها مسلط است .کنار دردها بايد درمانها را نيز ببينيم و به خدا اعتماد
کنيم .با اميد ،اخالص ،توکل ،وحدت و واليت مداري ميتوانيم به پيش برويم.

آگهي مزايده

نوبت اول

شهرداري ميرجاوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  65مورخ  97/4/10شوراي اسالمي محترم شهر ميرجاوه تعداد  2دستگاه مينيبوس
هيونداي كروز با شرايط ذيل را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند.
الف) شرايط شركت در مزايده
 -1سپرده شركت در مزايده  5درصد قيمت پايه ميباشد به حساب جاري  0107785356003نزد بانك ملي شعبه ميرجاوه واريز گردد.
 -2آخرين مهلت شركت در مزايده  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ميباشد.
 -3شركتكنندگان در مزايده ميبايستي قيمت پيشنهادي خود را همراه با فيش واريزي سپرده شركت در مزايده حداكثر تا پايان مهلت
تعيين شده در پاكت سربسته به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت دارند.
 -4كليه پيشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد بستهبندي واريزي شركت در مزايده و همچنين پيشنهاداتي كه پس از اتمام مهلت تعيين
شده برسند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 -6سپرده برندگان اول ،دوم ،سوم در صورت انصراف از خريد به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -7كليه هزينههاي آگهي ،نقل و انتقال و كارشناسي به عهده خريدار ميباشد.
 -8ضمنا متقاضيان شركت در مزايده به منظور كسب اطالعات بيشتر و بازديد از ماشينآالت مورد مزايده ميتوانند همهروزه در وقت اداري
تا  10روز بعد از انتشار آگهي نوبت دوم به واحد نقليه شهرداري واقع در خيابان پاسداران مراجعه نمايند.
ب) فهرست ماشينآالت وسايط نقليه مورد مزايده:
رديف

نام ماشينآالت

مدل

شماره شهرباني

شماره موتور

قيمت پايه به ريال

كاركرد كيلومتر

1

مينيبوس هيونداي كروز

89

565ع -47ايران 85

D4DBA453651

950/000/000

2361

2

مينيبوس هيونداي كروز

89

595ع -41ايران 85

D4DBA454343

950/000/000

2818

تاريخ انتشار نوبت اول97/4/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/26 :
خ ش97/4/21 :

روابط عمومي شهرداري ميرجاوه

