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ادامه از صفحه 2

هميشه بهانه براي گراني در ايران
وجود دارد

روزنامه دولتي شهروند نوشت« :کافي است که قيمت جهاني کااليي پنج
درصد افزايش يابد يا تأمين ارز برخي از اقالم وارداتي يک هفته به تأخير
بيفتد تا موجي از گراني در کشور به راه افتد» اين بخشي از گفته محمد
آقا طاهر ،رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي است که نسبت به ثابت
ماندن قيمت برخي از اقالمي که پيش از اين براساس ارز بازار آزاد (بيش
از پنجهزار تومان) وارد کشور ميشدند اما حاال با وجود اينکه واردات
آنها بر مبناي ارز  ٤٢٠٠تومان صورت ميگيرد ،خبري از ارزاني نيست.
دومينويي از گراني در بازار به راه افتاده است .مهم نيست که ارز چقدر در
قيمت تمامشده آنها تأثيرگذار است؛ وقتي از دليل گراني ميپرسي همه،
نوسانات بهاي دالر را بهانه ميکنند .حسين راغفر ،اقتصاددان در اينباره
ميگويد« :گروهي به بهانه افزايش نرخ ارز ،کاالها را گران ميفروشند،
در حاليکه اين غارت اموال مردم است .به نظر من مسئله اصلي بحراني
در کشور ما داخلي است و نه خارجي ».در روزهايي که مردم در شوک
افزايش قيمت ملک ،خودرو ،لوازم خانگي و البته کاالهاي اساسي هستند،
دولت مدام اعالم ميکند که توانسته التهابهاي ارزي را مهار کند .با اين
حال مردم اين سوال را از دولت دارند که چطور ميشود کاالهاي اساسي
و لوازم خانگي و خودرو و مسکن گران شود آ ن هم بهدليل گراني دالر
ولي دولت مدام از ارزانشدن اين ارز و تأمين نيازهاي متقاضيان با دالر
 ٤٢٠٠توماني سخن ميگويد؟!
***

وضعيت حجاب دختران در مدارس
نامناسب است

نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي گفت :وضعيت حجاب و آرايش دختران
در مدارس نامناسب شده است .دختران را با امر به معروف و نهي از منکر
به سمت حجاب ببريد تا حريم و حرمت مدرسه حفظ شود.
به گزارش حوزه نيوز ،حجتاالسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبي اظهار
داشت :دشمنان انقالب تورهاي نامرئي خود را براي فرزندان اين سرزمين
استکبار ستيز پهن کردهاند ،بايد براي تحقق پيدا نکردن اهداف شوم آنان
دنبال راهکار باشيم  .امام جمعه بجنورد تصريح کرد :بايد براي جوان ها
الگو بود تا جوانها را هدايت و تبديل به جوان انقالبي کنيم.
***

فعاالن بازار دالر  4200توماني نگرفتند

روزنامه اصالح طلب جهان صنعت نوشت :يکي از فعاالن اقتصادي بازار
در مورد وضعيت تخصيص دالر  4200توماني به فعاالن اقتصادي گفت:
تاکنون هيچ يک از فعاالن بازار موفق به دريافت دالر  4200توماني
نشدهاند .البته اين گونه اعالم شده که براي واردات کاالهاي اساسي
بايد واردکنندگان با دالر خودشان کاال وارد کنند و سپس بعد از اينکه
اجناس آنها از گمرک وارد ايران شد ،با ارائه فاکتورهاي خريد ،مابهالتفاوت
ارزي را از دولت درخواست کنند .علي احمدي در ادامه با بيان اينکه
بايد بعد از بالتکليفيهاي بسيار ،درخواستها توسط ارگانهاي مربوطه
تاييد شود ،اظهار کرد :جالب اينجاست که اعالم شده مابهالتفاوت ارزي
به واردکنندگان پرداخت نميشود بلکه در واردات براي دفعات بعدي،
تخفيفهاي گمرکي به جاي مابهالتفاوت ارزي لحاظ خواهد شد .اين فعال
بازار با بيان اينکه اين موضوعات تنها از سوي دولت اعالم شده اما کسي
دالر  4200توماني را نگرفته و کسي هم از دولت طلبکار نشده ،گفت:
اين گفتهها و وعده وعيدها تنها به صورت زباني اعالم شده و هنوز اقدامي
انجام نشده است .اين در حالي است که مسئولين بر اين عقيده هستند
که بسياري از متقاضيان دالر  4200توماني دريافت کردهاند.
***

غ هاي ترامپ در باره ايران
درو 

ک تايمز آمريکا در يک گزارش مستند از دروغها و
روزنامه نيويور 
ادعاهاي خالف واقع ترامپ در سخنراني اي که به مناسبت خروج از
برجام انجام داد ،پرده برداشت .نيويورک تايمز با دروغ دانستن ادعاي
ترامپ درباره افزايش  40درصدي بودجه نظامي ايران از زمان انعقاد
برجام نوشت« :بر اساس اطالعات منتشره از سوي مؤسسه صلح استکهلم،
بودجه نظامي ايران در  3سال گذشته [پس از  ،2015سال انعقاد
توافقنامه برجام]  30درصد رشد داشته نه  40درصد ادعايي ترامپ».
اين گزارش درباره ادعاي دستيابي ايران به  150ميليارد دالر پول پس
از برجام نيز افزود« :بر اساس آمارها ،برجام اجازه داد ايران به حدود
 100ميليارد دالر از داراييهاي بلوکه شده خود در بانکهاي خارجي
دسترسي دوباره پيدا کند» ،عالوه بر اينکه «اين پولها حاصل فروش
نفت ايران بوده و هيچ ارتباطي به جيب مالياتدهندگان آمريکايي
نداشته است ».نيويورک تايمز ادعاي ترامپ درباره نقطه گريز سريع
ايران به سمت توليد بمب اتمي پس از اتمام دوره قانوني برجام را نيز
خالف واقع عنوان کرد و نوشت« :براساس برآوردهاي کارشناسان،
در زماني که ايران هنوز تعهدات برجامي خود را آغاز نکرده بود اين
کشور حدود  3ماه زمان براي انباشت مواد کافي براي ساخت يک
بمب اتمي نياز داشت در حالي که با عمل به تعهدات برجامي هماکنون
اين فاصله زماني به دستکم يک سال افزايش يافته است ».عالوه بر
نيويورک تايمز ،واشنگتن پست« ،سيانان» و پايگاه خبري هيل نيز
در گزارشهايي اطالعات مطرح شده از سوي ترامپ را اغراقآميز و
گمراه کننده دانستند.
***

ممنوعيت تأمين هزينه افطاري
توسط دستگا ه هاي اجرايي

معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات
کشور طي نامه اي به دستگاه هاي اجرايي تحت حسابرسي اين
معاونت ،تامين هزينه افطاري توسط کليه دستگاه هاي اجرايي مندرج
در ماده ( )۵قانون مديريت خدمات کشوري را ممنوع اعالم کرد .به
گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات ،در نامه
داودي آمده است :همان طور که مستحضريد به موجب مفاد بند
"و" تبصره ( )۲۰قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور" :تامين هزينه
افطاري توسط کليه دستگاه هاي اجرايي مندرج در ماده ( )۵قانون
مديريت خدمات کشوري ،از هر محل از جمله بودجه کلکشور،
اعتبارات عمومي و اختصاصي ،منابع داخلي ،اعتبارات خارج از شمول
و منابع حاصل در صرفهجويي ،به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع
گرديده است ".در راستاي اقدامات پيشگيرانه ديوان محاسبات کشور،
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب جهت رعايت ،به نحو مقتضي
به کليه واحدهاي تابعه و زيرمجموعه ابالغ گردد .با عنايت به لزوم
کاهش هزينه هاي جاري و تکليف مقنن بر اين ممنوعيت ،مراتب
به عنوان يکي از اولويت هاي حسابرسي ،در دستور کار هيئت هاي
حسابرسي قرار گرفته است و بديهي است هرگونه انحراف از اين
حکم ،در راستاي وظايف قانوني ديوان محاسبات کشور ،جهت
رسيدگي به مراجع ذي ربط گزارش خواهد گرديد.
***

ِ
آموزان معتاد
آمار هولناک از دانش

مديرکل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش
گفت :حدود ۱۰هزار نفر از دانشآموزان کشور از نظر اعتياد نيازمند درمان
هستند .به گزارش مهر ،منصور کيايي افزود :وزارت آموزش و پرورش
بارها و به صورت متعدد دغدغه هاي خود را در حوزه مصرف مواد در
گروه سني دانشآموزان مطرح کرده است .وي عنوان کرد :امروزه حدود
 ۱۰۰هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتياد هستند ،به
طوري که برخي از اين دانش آموزان يا تجربه مصرف را داشته يا در
معرض اين آسيب قرار دارند.منصور کيايي همچنين در ادامه افزود:
حدود  ۱۰هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتياد در مرحلهاي قرار
دارند که پس از تجربه مصرف اوليه به مصرف خود ادامه داده و امروزه
نيازمند درمان هستند.

»

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها گفت :آتش ترامپ در فلسطين دامن
آمريکا و متحدانش را ميگيرد .حجتاالسالم محمد محمديان در گفتگو با خبرنگار گروه
دانشگاه خبرگزاري تسنيم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه «انتقال سفارت آمريکا به قدس
را چطور تحليل ميکنيد؟» اظهار داشت :انتقال سفارت آمريکا از تلآويو به بيتالمقدس
بهمنزله بهرسميت شناختن قدس بهعنوان پايتخت رژيم صهيونيستي است.اين اقدام در
درجه اول دهنکجي به مسلمانان است زيرا ميلياردها مسلمان ،قدس را قبله اول مسلمانان
و پايتخت قانوني فلسطينيان ميدانند.وي تصريح کرد :اين اقدام همچنين از جنبه مذهبي
و ايدئولوژيک تکليف دولت و حاکميت آمريکا را با امت مسلمان بيش از پيش مشخص
ميکند .بهنظر ميرسد رئيسجمهور آمريکا تصور ميکند قدس نيز همچون ديگر بناها
سازهاي ساختهشده از سنگ ،آهن و چوب است که ميتوان در قبال آن هر رفتاري انجام داد

و هر تصميمي گرفت.وي با بيان اينکه ترامپ با عمليکردن اين تصميم ،آتشي را شعلهور
کرد که بهزودي تبعاتش دامن آمريکا و متحدان منطقهاي آن را در بر ميگيرد ادامه داد :از
سوي ديگر هدف ترامپ چراغ سبز به رژيم صهيونيستي براي جنايت بيشتر در منطقه غرب
آسيا است .نکته ديگر هم ميتواند محک زدن ميزان حساسيت ملتهاي مسلمان نسبت به
آرمان فلسطين باشد.وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه «اين تصميم چه تغييراتي
را در اوضاع منطقه و پيگيري مسئله فلسطين پديد ميآورد؟» ،گفت :اول اينکه با انتقال
سفارت آمريکا به قدس ،تقابل با رژي م صهيونيستي وارد فاز جديدي خواهد شد و در اين
بين مبارزات ضدصهيونيستي در غزه ،کرانه باختري و سراسر فلسطين تشديد ميشود .دوم
اينکه اين اقدام واکنشهاي اجتماعي را نيز عليه آمريکا ،رژيم صهيونيستي و کشورهاي عرب
حامي اسرائيل در سطح جهان در پي خواهد داشت.

محمديان:

آتش ترامپ
در فلسطين دامن
آمريکا و متحدانش
را ميگيرد
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واليتي:

م و زياد کردن برجام نميرود
ايران زير بار ک 
عضو هيئت نظارت بر برجام گفت :ايران زير بار ک م و
زياد کردن برجام نميرود.به گزارش خبرنگار سياسي
خبرگزاري تسنيم ،علي اکبر واليتي در حاشيه ديدار
اساتيد دانشگاههاي سوريه در جمع خبرنگاران درباره
اصالحپذيري برجام و اظهارات آمريکاييها درباره مذاکرات
مجدد گفت :اين توهم آمريکاست و ايران حاضر نيست
هيچ چيزي را به برجام اضافه و کم کند.وي افزود :همان
چيزي را که از دو سال گذشته اجرا شده بايد به آن عمل
شود و اگر بخواهند اروپاييها و آمريکاييها پايبندي
ايران را به شروط جديد از جمله مسائل موشکي که
مهمترين سالح دفاعي ماست منوط و حضور ايران را
در منطقه محدود کنند ،هرگز زير بار آن نخواهيم رفت.
واليتي با بيان اينکه فرصت کوتاهي در اختيار کشورهاي
اروپايي است که پايبندي خود را به مقررات بين المللي
اثبات و برجام را حفظ کنند ،گفت :امت اگر بخواهند
پيششرطي بگذارند مسلماً آن را قبول نخواهيم کرد.
عضو هيئت عالي نظارت بر برجام درباره تهديدات اخير

رژيم صهيونيستي خاطرنشان کرد :يکي از عادتهاي
بد رژيم صهيونيستي دروغگويي است .آنچه بر سر
خود اينها ب هواسطه مقاومت سوريه آمده بهعکس جلوه
دادهاند و اين گونه اظهار کردهاند که اسرائيل توانسته
به مناطقي از سوريه حمله کند ،در حالي که اين
موضوع غلط است آنچه در جوالن اتفاق افتاد خسارات
بسيار سنگيني به مواضع اسرائيل وارد کرد.وي افزود:
همان طور که سيد حسن نصراله اشاره کرد اگر اسرائيل
بار ديگر جرأت کند و به سوريه حمله کند پاسخ قاطعتر
از گذشته دريافت خواهد کرد.وي همچنين با اشاره به
نتيجه انتخابات عراق اظهار داشت :اين انتخابات بسيار
خوب بود و به دولت و مردم عراق تبريک ميگوييم.
هرچه مردم عراق بپسندند همان خوب است.واليتي تأکيد
کرد :با وجود اينکه مردم عراق اخيرا ً از شر تروريستها
خارج شدهاند نيروهاي عراقي توانستند چنان امنيتي
ايجاد کنند که همه جا انتخابات بهخوبي برگزار شود.
مسلماً عراق با توجه به ظرفيتهايي که دارد به يکي

آي تاهلل خاتمي:

شركت شهركهاي صنعتي قزوين

از مهمترين کشورهاي عربي تبديل ميشود با اين
انتخابات دموکراتيکي که برگزار شد ساير کشورهاي
عربي نيز اگر ميخواهند در صحنه بمانند بايد به آراي
مردم توجه کنند.وي در واکنش به جنايات اخير رژيم
صهيونيستي نيز گفت :جناياتي که اسرائيل انجام داده
روي جنايتکاران تاريخ را سفيد کرد و مردم فلسطين با
شور و توانمندي بسيار باال در مقابل رژيم صهيونيستي

اينکه مبارزه با فساد از مسير قانون موثر و به نتيجه خواهد رسيد ،گفت:
در ديدهبان شفافيت و عدالت هر موضوعي را پيگيري کرديم به نتيجه
مثبت رسيد و در مجموعه برخورد دولت در اين موضوع مثبت بود؛
البته از دولت گلهداريم؛ ولي وقتي نامهاي به آقاي جهانگيري معاون اول
رئيسجمهور مينويسيم؛ به آن توجه و دستور صادر ميکنند و به نتيجه
کامل هم ميرسد و انشاء اهلل اين کار را ادامه خواهيم داد.توکلي عملکرد
بانک مرکزي در ساماندهي موسسات غيرمجاز ،اظهار کرد :عملکرد بانک
مرکزي در خصوص موسسههاي غير مجازي همچون ثامن الحجج و ميزان
تاسف بار است ،اما ادغام موسسه ثامن در بانک انصار که در مدت  ۱۵روز
اجرايي و مسئوالن بانک انصار با اعتقاد و ايمان آن را اعالم کردند و وقتي
روز بعد مردم براي دريافت وجوه خود اقدام کردند تا پول خود را از ثامن
بگيرند؛ بانک انصار هر سپردهگذاري که هر ميزان پول ميخواست؛ به او
پرداخت ميکردند؛ وقتي سپرده گذاران حتي مي گفتند ما سه ميليارد
تومان از پولمان را مي خواهيم ،مي گفتند مي دهيم و مردم وقتي مطمئن
شدند که پولشان داده مي شود پولها را برمي گرداندند و بعد از چند روز
دخلوخرج اين بانک مثبت شد زيرا پولي که ميگرفت بيشتر از ميزاني
بود که پرداخت کرد؛ خب در اين مورد سپاه ميتواند اين کار را انجام دهد
ولي بانک مرکزي از انجام آن ناتوان است.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام با اشاره به اينکه رئيسکل بانک مرکزي از پرداخت  610هزار ميليارد
تومان تسهيالت خبر داده است؛ گفت :وقتي بانک مرکزي در جلسهاي
گزارشي ارائه کرد ،سوالي پرسيدم که چه ميزان از تسهيالت پرداختي در

ايستادهاند.مشاور مقام معظ م رهبري در امور بين الملل
با اشاره به انتقال سفارت آمريکا به قدس افزود :اين
موضوع خالف ارزشهاي بين المللي و منشورهاي
سازمان ملل و مصوبات شوراي امنيت است .يک بار
هم آمريکاييها در دهه  50اين اقدام را انجام دادند و
بعد از آن فشار امت اسالم و فلسطينيها و بين الملل
موجب شد که آنها عقبنشيني کنند.

سال تبديل معوقات به تسهيالت جديد است ،مث ًال شرکتي  100ميليارد
تومان به بانک بدهکار است؛ به اين شرکت  110ميليارد تومان وام جديد
ميدهند که  100ميليارد تومان آن بابت بدهي و  10ميليارد تومان براي
سود از او ميگيرند يعني عم ًال پولي يا تسهيالتي داده نميشود و تسهيالت
قديم با جديد تهاتر ميشود.
توکلي تصريح کرد :بانک مرکزي و بانکها با اين اقدام دو کار انجام ميدهند
که يکي در ستون پرداخت تسهيالت  110ميليارد تومان اضافه و بخش
معوقات هم همين ميزان وام دادهشده ،کم ميشود که اين شاخص را
مثبت ميکند؛ که اين اقدام ،خيانت در عمل است و  70درصد تسهيالت
پرداختي بانکها اينگونه است و اعالم هم ميشود که تسهيالت دادهشده
ولي اين تسهيالت پوچ است و نتيجه دروغگويي معکوس خواهد بود و
اگر صدق در کار باشد کارها درست خواهد شد.وي با بيان اينکه با همين
مجلس و دولت هم ميتوان کار کرد البته گله داريم و ايراداتي وجود دارد،
تاکيد کرد :بايد به دولت و مجلس نسبت به رفع ايرادات هشدار داده و
اگر مردم همه بخواهند و باور کنيد؛ ميتوان کار را انجام داد و مشکالت
را حل کرد و به نتيجه هم رسيد.نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي
نيز در اين جلسه با تاکيد بر بحث قانون و قانون گرايي در کشور گفت:
متاسفانه قانون در جامعه ما بسيار ضعيف شده و هيچ جايگاهي ندارد.
موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه دولت به جاي اجراي قانون عاليق خود را
اجرا مي کند افزود :ظاهرا ً مجلس براي خود قانون وضع مي کند اما دولت
آنچه که دوست دارد ،انجام مي دهد.

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي شماره /7/97ش ثبت شده
به شماره  200971085000007در سامانه ستاد

پيرو آگهي مناقصه نوبت اول مورخ  97/2/22و نوبت دوم  97/2/23در خصوص فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
عمليات احداث بخشي از شبكه فاضالب  ،خط انتقال و ايستگاه پمپاژ پارك شهرك صنعتي ليا موارد زماني به شرح ذيل
اصالح مي گردد:
 -1تاريخ انتشار در سامانه ساعت  15روز سهشنبه مورخ  97/2/25ساعت  15ميباشد.
 -2مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  15روز سهشنبه مورخ 97/3/1
 -3مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت  15روز جمعه  97/3/11و تسليم فيزيكي
ضمانت نامه به كارفرما  :ساعت  10روز شنبه مورخ 97/3/12
-4زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  11روز شنبه مورخ 97/3/12

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي قزوين

تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27

خبر »

خفقان سياسي به مصلحت کشور نيست

دكتر احمد توکلي 70 :درصد تسهيالت بانکها،استمهال وا م است

رئيس هيئتمديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت گفت70 :
درصد تسهيالت پرداختي بانکها استمهال وا م است.به گزارش خبرنگار الف
دکتر احمد توکلي در جلسه ماهانه ديدهبان شفافيت و عدالت با بيان اينکه
مبارزه با فساد يک حق است؛ با اشاره به انتقادات از مجلس شوراي اسالمي
گفت :مجلس شوراي اسالمي دوره دهم اگر چه نسبت به دورههاي قبلي
با انتقادهاي بسياري به لحاظ عملکردي مواجه است و عملکردش نسبت
مثبت نيست؛ اما چند اقدام قابل تامل و مهم در جهت مبارزه با فساد انجام
داده و تصويبشده است که يکي در مورد پرداخت حقوق مسئوالن است
و عموم مردم بايد به دريافتي مقامات؛ مديران و روسا بهصورت برخط و
آنالين دسترسي داشته باشند و حتي قبل از پرداخت حقوق فيش حقوقي
مسئوالن منتشر شود.وي افزود :البته در مجلس دهم وقتي دسترسي به
حقوق و مزاياي مقامات در کميسيون تلفيق تصويبشده و قرار بود براي
تصويب نهايي در صحن علني بررسي شود؛ کلمه عموم مردم را حذف کردند؛
که متوجه آن شده و پيگيري کرديم که دوباره اصالح و کلمه عموم مردم
اضافه شد که نمايندگان هم به آن راي دادند و تصويب کردند.وي تصريح
کرد :در مبارزه با فساد اگر هيچ نتيجهاي نگرفتيم و هيچ اثري هم نبينيم؛
ولي بايد بازهم مبارزه کنيم و انشاءاهلل قطعاً اثر هم خواهد داشت؛ بايد
خود را به مقاومت و ايستادگي دعوت کنيم و موفق خواهيم شد؛ البته در
همين مجلس دهم همچنين انتشار محاکمات علني و شفاف نيز تصويب
شد و نمايندگان پاي آن ايستادند و ديدهبان شفافيت و عدالت هم آن را
پيگيري خواهد کرد.رئيس هيئتمديره ديدهبان شفافيت و عدالت با بيان
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آگهي تجديد مناقصه عمومي نوبت اول

شهرداري طالقان در نظر دارد به استناد  -1موافقتنامه شماره  1641357مورخ  -2 96/10/27موافقتنامه شماره  1641098مورخ  -3 ، 96/10/27موافقتنامه شماره 1641036
مورخ  -4 ، 96/10/27موافقتنامه شماره  1623683مورخ  96/10/19سازمان مديريت و برنامه ريزي استانداري البرز پروژههاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و بشرح
مشخصات و جزئيات مندرج در اسناد تجديد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.
عنوان پروژه

مبلغ پروژه (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

پايه مورد قبول

 -1ساماندهي دفع پسماندهاي شهر (توسعه تسهيالت شهري)

4/000/000/000

200/000/000

 5ابنيه

 -2احداث كتابخانه عمومي طالقان

8/000/000/000

400/000/000

 5ابنيه

 -3ايجاد و توسعه فضاهاي سبز و پاركهاي عمومي

3/000/000/000

150/000/000

 5ابنيه

 -4ساماندهي معابر شهري طالقان

21/118/000/000

1/055/900/000

 4راه و ترابري

شرايط :
 -1داشتن (پايه  5ابنيه براي پروژههاي 1و2و 3و پايه  4راه و ترابري براي پروژه  )4از معاونت محترم برنامهريزي كه ضمن شركت در مناقصه ضميمه اسناد خواهد گرديد
الزاميست(.اساسنامه شركتها  -صالحيت پيمانكاري براي پيمانكاران  -مانده ظرفيت  -آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي)
 -2شركت كنندگان فقط مي توانند با توجه به رشته مربوطه صالحيت پيمانكاري و سقف مجاز كار خود ،ارائه پيشنهاد نمايند.
 -3مهلت دريافت اسناد پس از آگهي نوبت اول از مورخ  97/2/27تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  97/3/9مي باشد.
 -4مهلت تحويل پيشنهادات پس از آگهي نوبت دوم از روز پنج شنبه مورخ  97/3/3تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  97/3/19آن روز مي باشد.
 -5تاريخ جلسه بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت پس از آخرين روز مهلت تحويل اسناد مناقصه مي باشد كه در روز يكشنبه مورخ  97/3/20و در ساعت 14/30
بعدازظهر آن روز كليه پيشنهادات باز و قرائت خواهد شد.
 -6شركت كنندگان جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران  )setad iran.irمراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نماييد.
 -7پيشنهاددهندگان بايستي پس از دريافت اسناد سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره  2171126033003بانك ملي شعبه شهر طالقان كد 2667ضمانت نامه
بانكي يا فيش واريزي را در پاكت (الف) مدارك شامل كپي شناسنامه مديرعامل و هيئت مديره  ،رزومه كاري  ،كپي برابر اصل شده اساسنامه  ،آگهي تاسيس و آخرين
تغييرات شركت اعالم شده در روزنامه رسمي و رتبه از سازمان مديريت و برنامهريزي متن مناقصه در پاكت (ب) و برگه پيشنهاد قيمت پس از امضاي مجاز و مهر
صفحات بصورت جداگانه الك و مهر شده در پاكت (ج) قرار داده و در سامانه ستاد ايران قرار دهند.
 -8به پيشنهادات فاقد سپرده سپرده هاي مخدوش سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و مشروط مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي
واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-9ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكار خواهد رسيد.
-10شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شهرداري مراجعه و همچنين از محل اجراي پروژه بازديد نمايند.
 -11هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -12شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات پيمانكاران ذيصالح مختار مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/3

علي قاسم پور  -شهردار

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان گفت :خفقان سياسي به مصلحت
کشور نيست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل سيد احمد خاتمي
در نشستي خبري درباره بيانيه مجلس خبرگان رهبري و حواشي اخير آن
گفت :بيانيه اي که اخيرا منتشر شد بيانيه رئيس مجلس خبرگان است نه
اعضا و هيئت رئيسه ،اين که در رسانه ها چنين منعکس شد که بيانيه
مجلس خبرگان است درست نبود البته در آغاز به دليل تعجيل در سايت
خبرگان به عنوان بيانيه مجلس خبرگان آمد اما سريعا اصالح شد.وي
ادامه داد :در بيانيه هاي خبرگان چند بار تصريح مي شود که خبرگان
در عرصه هاي گوناگون چه نظري دارد .رئيس خبرگان به عنوان يک
صاحب نظر و فقه خدوم بيانيه اي داده و انتظار مي رفت بعد از اصالح،
کساني که مي خواستند اظهار نظر کنند اين اصالح را هم مي ديدند
برخي به هر بهانه اي از جمله بيانيه اخير در پي تخريب خبرگان و سرمايه هاي
مهمي مانند نماز هستند که کار درستي نيست ،نبايد نهادهاي سرمايه
نظام اسالمي را کوبيد.وي افزود :طبق قانون اساسي کشور همه در مسائل
جزئي و کلي سياسي حق اظهار نظر دارند و ترکيب قانون اساسي بر اين
اساس شکل گرفته است و رئيس خبرگان حق اظهار نظر دارد ،چگونه
برخي براي ديگران حق اظهار نظر قائل هستند اما رئيس خبرگان حق
اظهار نظر ندارد؟عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت:
مي گويند خبرگان و رئيس آن دخالت کرده اند در حالي که تنها اظهار
نظر بوده است .آيت اهلل جنتي به عنوان رئيس خبرگان نظر دادند و اسم
توصيه کردن دخالت نيست ،فرهيختگان در اعالم نظر خود آزاد هستند
و آيت اهلل جنتي به عنوان رئيس خبرگان نظرشان را بيان کردند.وي
ادامه داد :قلم فرسايي شده که وظيفه خبرگان تعيين و نظارت بر رهبري
است و نبايد در امور ديگر دخالتي داشته باشد ،اوال که نظارت در قانون
اساسي نيامده و مراقب بر داشتن شرايط مطرح شده است و ثانيا عجيب
است که براي ديگران غير از خبرگان حق اظهار نظر را قائل هستند
اما مي گويند خبرگان نبايد اظهار نظر کند؛ اگر هم مجلس خبرگان
خواست اظهار نظر کند حق قانوني آن است ،اين که گفته مي شود
خبرگان مخالف هستند هيچ کدام از موافقت يا مخالفت در صحنه نيامده
تا درباره آن بحث شود.خاتمي ابراز داشت :اين که مي گويند که خبرگان
نبايد به مسائل کشور کاري داشته باشد نادرست است ،برخي از مواد
بيانيه اخير رئيس خبرگان را مانند عهد شکني آمريکا و قابل اعتماد
نبودن اروپايي ها مورد اتفاق است ،حتي موافقان برجام هم عهدشکني
آمريکا را قبول دارند ،آيت اهلل جنتي در اين بيانيه گفتند که چرا تعهد
و تضمين حقوقي گرفته نشد که اگر رئيس جمهور بعدي آمريکا زير
توافق زد ايران هيچ مستمسکي براي اين موضوع نداشته باشد .تعبير
عذرخواهي در اين زمينه بوده است.وي تصريح کرد :در مسئله مهم امروز
کار با عقل جمعي پيش خواهد رفت .به نفع همه و مسئوالن است که
در مسائل گوناگون مانند برجام فضاي نقد در کشور باز باشد ،بايد اجازه
دهيم فقيهي مانند آيت اهلل جنتي اظهار نظر کند و آن ها نقد کنند چرا
که خفقان سياسي از هيچ کدام از ساليق به مصلحت کشور نيست ،در
چارچوب دين و ارزش هاي ديني بايد نقد ،بررسي و تحليل وجود داشته
باشد که به مصلحت کشور خواهد بود.

صالحي:

آمادگي داريم به شرايطي به مراتب
باالتر از قبل برجام بازگرديم
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :آمادگي داريم به شرايطي به مراتب
باالتر از قبل برجام بازگرديم.به گزارش خبرنگار مهر ،علياکبر صالحي در
حاشيه نشست با اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس،
در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تا چه اندازه به مذاکره با اروپايي ها
اميد داريد اظهار داشت :بايد صبر کرد و ديد؛ ما مذاکرات را بر اساس
اعتماد پيش نميبريم.وي با بيان اينکه اين طور نيست بخواهيم مذاکرات
با اروپايي ها را با خوشبيني پيش ببريم گفت :اساس بر بي اعتمادي
است؛ رهبري معظم انقالب هم تاکيد فرمودند که بايد تضمين هاي
الزم گرفته شود؛ اين اصل گرفتن تضمين ،نشان از بي اعتمادي جمهوري
اسالمي به مجموعه کشورهاي غربي که مشغول مذاکره با ما هستند،
دارد .صالحي تصريح کرد :اميدواريم اروپاييها بتوانند ،خروج آمريکا را
جبران کنند و به تعهدات خود عمل کنند .اگر اروپايي ها تضمين هاي
الزم را بدهند ،ضرورتي بر برگشت پذيري نخواهد بود؛ در غير اين
صورت ،اعالم کرديم در بُعد فني ،اين آمادگي را داريم به شرايطي به
مراتب باالتر از قبل از برجام بازگرديم.

س رلشکر صفوي:

ملت و نيروهاي مسلح
عوامل اقتدار کشور هستند
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا گفت :ملت و نيروهاي
مسلح عوامل اقتدار کشور هستند.به گزارش خبرگزاري رسا ،سردار
سرلشکر سيد يحيي صفوي در نشست واکاوي عمليات بيتالمقدس
اظهار داشت :هدف اساسي و غير قابل تغيير هر حکومتي حفظ بقاي
ملي ،استقالل ،سرزمين ،ارزشها و منافع ملي و امنيت ملي است؛ لذا
ارتش صدام اين هدفها را مورد تهاجم قرار داد و در پي از بين بردن
نظام سياسي کشورمان بود.وي با اشاره به اينکه صدام فردي بود که
براي امضاي قرارداد  1975پيش قدم شد ،گفت :بزرگترين اشتباه عراق
اين بود که قدرت امام و ملت ايران و ارتش را دست کم گرفته بود ،هر
چند ارتش اوضاع خاصي داشت اما هنوز روي پا بود به نحوي که در روز
دوم جنگ نيروي هوايي ارتش چنان عراق را بمباران کرد که هيچگاه
فراموش نميشود.وي تصريح کرد :هدف ما در سالهاي اوليه جنگ اين
بود که حمالت پي در پي انجام دهيم و فرصتي به صدام براي بازسازي
ارتش ندهيم .همچنين هدفمان رسيدن به مرزهاي بين المللي بود؛ با
اين حال بعضيها تصور ميکنند عملياتهايي که انجام داديم بيحساب
و کتاب بوده است .عملياتها با روشهاي عقالني طراحي و اجرا ميشد؛
چون برتري فکري داشتيم.وي تاکيد کرد :تهديدات امروز عليه ايران
فرامنطقهاي است؛ چون هيچ کشوري که در همسايگي ايران قرار دارد
را به تنهايي تهديد نميدانيم بنابر اين قدرتهاي بزرگ مانند آمريکا و
صهيونيستها تهديد هستند .همچنين تهديدات آينده درياپايه و هواپايه
است.صفوي ادامه داد :آمريکاييها بعد از شکست در عراق و افغانستان
در استراتژي نظامي خود نوشتند که آمريکا ديگر جنگي مانند عراق
و افغانستان شروع نميکند پس جنگ آينده دورايستا ،کوتاهمدت و
پرشدت بوده و تکنولوژي و فناوري در آن پيچيده خواهد بود.وي با
تاکيد بر اينکه عوامل اقتدار ملي کشورمان ملت و نيروهاي مسلح ايران
هستند ،گفت :اکنون قدرت کشورمان به حدي رسيده که اقتدار آن عامل
بازدارندگي است؛ کشوري قدرتمند با  81ميليون نفر جمعيت هستيم و
نفوذ سياسي و قدرت نظامي ما نسبت به  36سال قبل حتي در مقابل
آمريکا و صهيونيستها افزايش يافته است.

