پذیرش « »FATFتکرار
داستان برجام است

بهترين وقت دعا سحرگاهان است  .پيامبر اکرم

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
س��ال دهم  پنجش��نبه  30خ��رداد  16 1398ش��وال 1440
 20ژوئ��ن  2019ش��ماره  8 2740صفحه  2000تومان

(ص)

2 0 1 9

J u n

T h u

2 7 4 0

N o

V o l . 1 0

احم�د همت�ی -عض�و کمیس�یون

بهداشت و درمان مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

هشدار به بدعهدان برجام از قلب راکتور آبسنگین اراک؛

تحریمهایآمریکا
ی
میتواندموجبنوآور 
در ایران شود

گ�روه اجتماعی  :رئیس مرک��ز علم و فناوری
کشورهای غیر متعهد درباره تحریمهای آمریکا
گفت :برای حل مشکالت ناشی از تحریمها باید
گروهی از دانش��مندان ایران��ی گرد هم بیایند و
افرادی که متخصص حوزه فناوری هستند و...

آغازحرکتانقالبیدرصنعتهستهای

صفحه2

نماینده رفسنجان :ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی در کار نیست؛

اسماعیل آذر :اجرای بدون پشتوانه به زبان فارسی لطمه میزند

صفحه5

وقتیگالیهرهبری
از وضعیت زبان فارسی
راشنیدم،خوابمنبرد

موضع رهبر انقالب

در دیدار نخست وزیر
ژاپن دولت آمریکا را

تحقیر کرد

صفحه2

از شفافسازی تا تن دادن به
خواسته آمریکاییها

تالش برخی برای گرهزدن
قیمت ارز به تصویبFATF

صفحه6

صفحه2

تولید و تجارت بی قائده
پولهایمجازی

صفحه3

توافق دولت انگلیس با بانک ملت برای
ت خسارت 1/6میلیارد دالری
پرداخ 

صفحه6

نوبت اول

آگهي فراخوان مناقصه98-9
1

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس،
گفت:بای��د سیس��تم های ش��فاف و پویا
ب��رای بخ��ش واردات ،ص��ادرات ،توزیع
کاال طراحی و عملیاتی کرد .احمد انارکی
محمدی نایب رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی در خصوص
مقاوم��ت در مقابل تروریس��م اقتصادی،
گفت :تروریس��م اقتص��ادی آمریکا هم
اکنون با رویکرد فش��ار و مذاکره ادامه دارد ک��ه برای مقاومت معقول باید ضمن
داشتن استراتژی و سناریوهای مناسب سیاسی ،کم هزینه ترین مسیر را...

پیشبینی از بین رفتن صنعت چاپ
دور از انتظار نیست

صفحه3

رديف

لزوم بکارگیری سیستم های شفاف
برای توزیع کاال

صفحه3

عنوان پروژه
احداث تقاطعهاي اربعين و بركت و شش خطه مسير پل زائر تا
پاركينگ بركت مهران

داروهای داخلی قابل رقابت
با داروهای خارجی است

روزنامهصبحايران

رئیس مرکز علم و فناوری
کشورهای غیر متعهد:

یادداشت

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمين(ریال)

رشته موردنياز

477/486/404/264

11/518/000/000

راه و ترابري

نش��اني http://iets.mporg.irو س��امانه تداركات الكترونيكي دولت

مهلت ومحل دريافت اس��ناد  :ازتاريخ  98/3/30لغايت  98/4/1پايگاه ملي اطالع رس��اني مناقصات به
(ستاد ) به آدرس www.setadiran. Ir
مهلت ومحل تحويل پيشنهادقيمت  -98/4/11 :اداره کل راه وشهرسازي استان ايالم
اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات مصوب واوراق خزانه اسالمي مي باشد
پيمانكار مي بايست توان مالي كافي براي ادامه عمليات اجرايي پروژه تا زمان ابالغ تخصيص نقدي يا غير نقدي
داشته باشد بطوريكه روند اجراي پروژه بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندي اجرا گردد.
با توجه به اعالم مناقصات و دريافت پيشنهادات از طريق سامانه الكترونيكي دولت به نشاني  ، www.setadiran.irالزم است كليه پيمانكاران با مراجعه به شركتهاي مربوطه نسبت
به ثبت نام در سايت فوق الذكر و دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و امضا الكترونيكي ()tokenجهت ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .
الزم به توضيح است كه پاكتهاي پيمانكاراني كه در سامانه مذكور ثبت نام نكرده و از طريق سامانه پيشنهاد قيمت ارسال نكنند  ،باز نخواهد شد.
پيش پرداخت پرداخت نمي شود.
هزينه انتشارآگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
با توجه به ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد ايران نياز به ارائه و ارسال پاكت فيزيكي پيشنهاد قيمت نمي باشد فقط اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه و پاكت اسناد ارزيابي
كيفي و ارزيابي فني و بازرگاني به اداره كل ارائه گردد
اداره كل راه وشهرسازي استان ايالم

اصالحيه آگهي مناقصه 98-08
( جرايد و ساير دستگاههاي اجرائي استان )
پيرو آگهي مناقصه  98-08معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان با موضوع نظارت کارگاهي و عاليه بر پروژه مرکز همايش هاي بين المللي اصفهان،
بدينوسيله به اطالع مي رساند مدت انجام عمليات  14ماه مي باشد .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه صندوق اندوخته نیکان
بهشماره ثبت  ۱۶۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۴۶۸۹

بدین وسیله از کلیه اعضای هیات امنای صندوق دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  ۱۴روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۳در محل
موسسه بنشانی خیابان شریعتی نبش کوچه دشستان اول پالک  ۸تشکیل میشود حضور بهم رسانند دستور جلسه :بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۹۷
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ( 98/28مرحله دوم)

نوبت دوم

موضوع مزایده :واگذاری  13قطعه زمین از تفکیکی پالک ثبتی  11/498/6071و قسمتی از  15اصلی واقع در بلوار صنعت مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده و قرارداد منضم.مبلغ سپرده
شرکت در مزایده( 30/000/000/000 :سی میلیارد ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  98/04/06از اداره پیمان
و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  98/04/09و بازگشایی پاکتها در مورخ  98/04/10در محل شهرداری کاشان خواهد بود .هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر
نش��وند س��پرده ش��رکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.سایر
اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.تلفن)031(55440055-8 :

شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

امروزه کارخانههای تولید دارو در کش��ور
به پیش��رفتهترین دس��تگاههای روز دنیا
مجهز هس��تند و داروه��ای داخلی قابل
رقابت با داروهای مش��ابه خارجی است.
اما متاسفانه یکی از فرهنگهای غلطی
که در کش��ور وجود دارد ،واژه «خارجی»
اس��ت که پس از هر کاال و دارویی آورده
میشود و ناخداگاه کیفیت و مرغوبیت آن
در ذهن متصور میشود؛در صورتی که هر
کاال و داروی خارج��ی لزوم ًا با کیفیت و
بهتر از تولید داخلی نیست.کاالی خارجی
میتواند مربوط به کش��ورهای تراز اول،
دوم و یا سوم باشد ،تمامی داروهای تولید
این کش��ورها ،خارجی محسوب میشود
ول��ی آیا کیفیت برابری دارن��د؟ .بنابراین
لفظ کلمه «خارجی» در کشور ما به غلط
جا افتاده است.گفتنی است،فرهنگسازی
نادرس��ت را یکی از عوامل اصلی افزایش
فروش داروهای خارجی اس��ت؛ متاسفانه
برخی از مواق��ع وجدان کاری برای تولید
کاالیهای رقابت پذیر وجود ندارد ،همین
موضوع باعث میشود انعکاسهای منفی
در جامع��ه ایجاد ش��ده و مرغوبیت کاال
خارجی به عنوان یک تصور غلط جا بیافتد.
ضروری است  ،برای تولید داروی ایرانی
با کیفیت و جلب اعتماد عمومی باید کمی
از منفعتمان کم کرده و به کیفیت داروها
اضافه کنیم .در عین ح��ال باید تولیدات
داروهای داخلی در کش��ور تحت نظارت
دقیقی قرار داش��ته و برای کسب تاییدیه
سازمان غذا و دارو باید تمامی استاندارهای
الزم را داش��ته باشند .بی تردید داروهای
تولی��د داخل میتواند با داروهای مش��ابه
خارجی رقابت کند .البته باید به این نکته
نیز اشاره کرد که بستهبندی داورهای تولید
داخلی بر افزایش فروش نقش به سزایی
دارد؛ طی بازدیدهایی که از دروخانههای
سمنان و تهران داشتیم ،همه کارخانهها از
پیشرفته ترین دستگاهها جهت منتاژ ،تولید
و بستهبندی استفاده میکردند .بیتردید
بروز نگهداشتن دستگاهها میتواند اعتماد
عموم��ی م��ردم داخل و خارج کش��ور را
جلب کند .

