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صفحه2

ائتالفآمریکایی
با دو و نیم کشور!
صفحه2

بهانهتراشی جدید موگرینی :ساز و کار مالی اروپا زمان بسیار زیادی میبرد

آبپاکی«اینستکس»رویدستروحانی
نویسنده دفاع مقدس مطرح کرد

ایران به دنبال

جامجهانیبسکتبال
صفحه7

فتاحی گفت:اش��تراک ای��د ه در صفحات
مجازی باعث سرقت ادبی وسوء استفاده
م��ی ش��ود.مهناز فتاحی نویس��نده دفاع
مقدس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران
جوان،درباره ضربه فضای مجازی به آثار
نویس��ندگان اصیل گفت :ما نویسندگان
با تولید کتابه��ای کاغذی انتظار خرید
آن را از س��وی مخاطب داریم.وی افزود:
صفحات مجازی و کتابهای صوتی باعث انزوا و نابودی اثر و روحیه نویسندگان
ش��اخص و گرفتن آرامش از مخاطب میش��ود.این نویسنده با اشاره به جنبههای
مثبت و منفی نویسندگی در صفحات مجازی اظهارداشت...

رأی تخلیه  11مدرسه صادر شده است؛

آموزشوپرورش  4روز
برای خرید مدارس پلمب
شده فرصت دارد

صفحه6

شرکتهای دانشبنیاد؛ فرصت نجاتبخش دوران بی پولی کشور؛

صفحه5

سردرگمی شرکتهای دانش بنیان
در پیچ و تاپ بروکراسی اداری

گامهایبرداشتهشده
برای توسعه کتابخوانی
کم است
صفحه6

جنگندههای روسی مانع
ادامه حمالت هوایی رژیم
صهیونیستی در سوریه شدند
صفحه3

مقام سابق آمریکایی :ایران را نمیتوان با تحریم به کاری وادار کرد

مشاور رئیسجمهور س��ابق آمریکا در یادداشتی تصریح
کرده که سیاس��تهای دولت ترام��پ ،آمریکا را به جای
ای��ران منزوی کرده اس��ت .به گزارش ف��ارس« ،دنیس
راس» ،مشاور رئیسجمهور س��ابق آمریکا در یادداشتی
به بررس��ی نقایص سیاس��ت دولت فعل��ی آمریکا علیه
ایران پرداخته اس��ت .راس در این یادداش��ت در روزنامه
واشنگتنپس��ت ادعاه��ای مک��رر «دونال��د ترام��پ»،
رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه سیاست او موسوم به
«کارزار فش��ار حداکثری» مؤثر واقع ش��دهاند را رد کرده
اس��ت .او یادآور شده دولت ترامپ مدام این ادعا را مطرح
کرده که اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران این کشور
را از منابع مالی محروم میکند و بدین طریق« ،رفتارهای
بد» ایران در منطقه پایان یافته و این کش��ور مجبور به
دادن امتیازهای بیشتر در میز مذاکره میشود .دنیس راس
ضمن یادآوری این نکته به ترامپ که «چانهزنی با ایران با
جوش دادن معامالت ملکی فرق دارد» خاطرنشان کرده
که سیاستهای ایران در منطقه را نمیتوان به سادگی به
«دالر و سنت» وابسته دانست .او نوشته است« :نتیجهای
که الجرم باید بعد از تحقیق درباره درگیریهای منطقه
آن را پذیرف��ت این اس��ت که اتخاذ راهبردی از س��وی
آمریکا که محور آن صرف ًا خش��کاندن منابع مالی ایران

صفحه2

ضربه جبران ناپذیر فضای مجازی
به آثار نویسندگان

تاریخسازی در

گ�روه اجتماع�ی :تواف��ق اخی��ر سرپرس��ت
آموزشوپرورش و رئیس بنیاد ش��هید نتیجهای
نداشت و دو مدرس��ه پلمب شده پایتخت برای
فروش به مزایده گذاشته شدند ،بنیاد شهید هم
میگوید « آموزش و پرورش تا...

باشد به خودی خود نمیتواند در رفتارهای منطقهای ایران
تغییر ایجاد کن��د ».دنیس راس به عنوان مثال ،یادآوری
کرده که تحریمهای آمریکا علیه ایران نتوانسته تغییری
در دس��تاوردهای میدانی دولت بشار اسد ،رئیسجمهور
سوریه ایجاد کند و یا تمایل نیروهای همپیمان ایران در
س��وریه را برای خروج از این کش��ور بیشتر نکرده است.
راس ،پس از نقل سخنان «برایان هوک» ،نماینده ویژه
دولت ترامپ در امور ایران که گفته بود تحریمهای آمریکا
موجب کاهش بودجه نظامی ایران در سالهای  ۲۰۱۸و
 ۲۰۱۹شده ،مینویسد« :اما این کاهش ادعایی بودجه به
کاهش تهدیدهای ایران در تنگه هرمز منجر نشده و در
همانج��ا بود که ایران چندی پیش یک پهپاد آمریکایی
را س��رنگون کرد ».او سپس مینویسد« :روی هم رفته
الگوی واقعیتها با تفکرات ترامپ مبنی بر اینکه کارزار
فش��ار حداکثری اثرگذار بوده ج��ور در نمیآیند ».دنیس
راس تصریح کرده سیاست راهبردی ایران از قبل از توافق
هستهای برجام هم یک راهبرد نامتقارن و کمهزینه بود
و به همین دلیل ،صرف ب��ه کارگیری تحریم نمیتواند
تغیی��ری در رویکردهای منطقهای ای��ران ایجاد کند .او
سپس درباره اینکه راهبرد صحیح در قبال ایران بایستی
ش��امل چه خصایصی باشد مینویسد« :راهبرد موفق در

گام دولت برای مسکن سازی
بعد از  ۶سال تأخیر

روزنامهصبحايران

ائتالف دریایی در خلیج فارس تنها با حضور
استرالیا ،انگلیس و بحرین آغاز به کار کرد

یادداشت

قبال ایران باید بر مواردی بیش از تحمیل تحری م متکی
باشد .منزویسازی سیاسی نیز الزم است و باید در کنار
آن ،تهدید باورپذیر برای توس��ل به زور نظامی را نیز به
کار گرفت و همزمان پیش روی ایران پیشنهاداتی برای
خروج از فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی قرار داد».
این مقام سابق آمریکایی در ادامه مینویسد« :متأسفانه
رئیسجمهور ترامپ در منزوی کردن آمریکا موفقتر بوده
ت��ا ایران .دولت او هم در اظهارات و هم در کردار خود را
برای توس��ل به زور نظامی ،مگر در شرایط بسیار خاص
بیمیل نش��ان داده و با ای��ن روش میان ایاالت متحده
و ش��ریکانش در خلیج [فارس] شکاف ایجاد کرده است.
سیاست فش��ار حداکثری ،متحدان اروپایی ما را که جزء
جداییناپذیر فش��ار موفقیتآمیز ما علی��ه ایران بودند به
حاش��یه رانده است ».او خاطرنش��ان میکند« :روی هم
رفته این اش��تباهات راهبردی سران ایران را جسور کرده
است .آنها به وضوح نیازی برای گفتوگو با دولت [آمریکا]
احساس نمیکنند و دیدار وزیر خارجهشان با رئیسجمهور
امریکا در کاخ س��فید را رد ک��رده و هرگونه گفتوگو را
به رفع تحریمها مشروط کردهاند ».دنیس راس در پایان
نوشته اس��ت« :تاریخ به ما میگوید ایران را نمیتوان با
تحریم به تغییر رفتار وادار کرد».

صفحه2

در تش��ریح عملک��رد وزارت راه و
شهرس��ازی در تولید و مدیریت مسکن
باید گفت متأسفانه یکی از نقاط ضعف
عملکرد دول��ت یازدهم و دوازدهم ،بی
توجهی به موضوع تولید مس��کن بوده
اس��ت.به طور حتم یکی از دالیل بروز
تالط��م و افزای��ش قیمت مس��کن در
دو س��ال اخیر ،کمبود ملک در کش��ور
بوده است ،به طوری که در این دوران
عرضه کاه��ش یافته و تقاضا به میزان
بس��یار باال افزایش یافت.متأس��فانه ما
در کش��ور بعد از اجرای پروژه مس��کن
مهر ،عمال پروژه جدی��دی را در حوزه
مسکن سازی مش��اهده نکردیم ،البته
مس��کن مهر نیز با مشکالت و نقایص
بسیاری رو به رو بود ،اما در هر صورت
بخش��ی از تقاضای بازار را پاس��خ داد.
بر اس��اس آمارها ،کش��ور در س��ال به
ح��دود  800هزار تا ی��ک میلیون واحد
مس��کونی جدید نی��از دارد ،اما در این
م��دت تنها ح��دود  200ت��ا  300هزار
واحد جدید ساخته ش��د که این میزان
عمال پاس��خگوی نی��از ب��ازار نبود.در
ش��رایط کنونی دول��ت دوازدهم بعد از
گذش��ت حدود  6س��ال به دنبال تولید
انبوه مسکن جهت مدیریت بازار است،
از این رو پروژه هایی تحت عنوان «تام
کاد»« ،تام فاز»« ،تام اج» و «تام تز»
را طراحی ک��رده که هر ک��دام از این
م��وارد ب��رای س��اماندهی بخش های
مختلف بازار مس��کن است.دولت امروز
متوجه ش��ده که تنها راه��کار مدیریت
بازار مس��کن در بلند مدت ،تولید انبوه
مسکن ،کاهش تقاضا و افزایش عرضه
اس��ت ،البته امیدواریم هر چه سریع تر
برنامه های وزارت راه و شهرسازی در
ای��ن حوزه از روی کاغذ خارج ش��ده و
عملیاتی شود.در کل عملکرد دولت در
حوزه مسکن قابل قبول نبوده اما ما به
آینده امیدواریم و در این عرصه وزارت
راه و شهرس��ازی و در رأس آن دولت،
بای��د تمام ت�لاش خود را ب��رای تولید
مسکن و رفع کمبودها به کار گیرند.

آگهی مناقصه شماره  -98-19ح (دو مرحله ای )
صنایع حدید

نوبت دوم

موضوع مناقصه  :خرید  20مجموعه پمپ هوا روغن (M46کدفنی )90PAA0000-MT
هزینه خرید اسناد  :جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ  500/000ریال به حساب IR730151000008200000020057بانک سپه به نام صنایع حدید واریز
گردد (اسناد در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می شود)
محل تحویل اسناد  :تهران – کیلومتر  11جاده مخصوص کرج – خیابان سپاه اسالم – صنایع حدید – معاونت بازرگانی – مدیریت امور قراردادها
مهلت تحویل اسناد  :طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
اوقات تحویل اسناد :روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  12و  14الی 16
تضمین شرکت در مناقصه  :معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی – چک تضمین شده بانکی ویا ورایز نقدی –سفته
محل ارائه پیشنهادها  :تهران – کیلومتر 11جاده مخصوص – خیابان سپاه اسالم – صنایع حدید – صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی
آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها 98/06/25 :
تاریخ بازگشایی پاکت ها 98/06/26 :
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است
مناقصه گزار در رد تمام ویا هریک از پیشنهادها مختار می باشد
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 44905671-3داخلی  315تماس حاصل فرمایید
معاونت بازرگانی

م الف 1862

بیائید با صرفه جویی در مصرف آب ،به نسل های آینده زندگی بخشیم .

آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره98-18
شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه درنظر دارد پروژه های آبرسانی خود را طبق جدول زیر را براساس فهرست بهاء سال  98از طريق مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین
صالحیت شده به اجرا بگذارد .لذا متقاضيان مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه ويا جهت كسب اطالعات بيشتر ازتاريخ 98/06 /09تا  98/06/20به مدت9روز کاری به استثناء
روزهاي تعطیل با شماره تلفن 0833 - 8164547تماس حاصل نمايند .درضمن ،آگهي مذكور درسايت ملي مناقصات كشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه( ،)www.abfar-ks.irمنعكس ميگردد).
 -1تضمين شركت درمناقصه به یکی از صورتهای زیر تحويل گردد.
الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب -واريزبه حساب شماره 4001101007146217بانك مرکزی (نسخه صاحب حساب) بنام شركت آب وفاضالب روستايي استان كرمانشاه.
--2پيشنهاد قيمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بايدحداكثرتاپايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخه  1398/07/03در سامانه ستاد بارگزاری گردد (.ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه
الزامی می باشد).
-3پيشنهادهاي واصله راس ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخه  98/07 /04دركمیسيون مناقصه بازگشايي وقرائت خواهد شد.
عنوان

مناقصه/تجدید
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واحد
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روستاهای تحت پوشش
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شرکت های خدماتی دارای رسته تاسیسات-شرکت های عمرانی رتبه  5آب -شرکت های
دارای گواهینامه راهبری تاسیسات آب -شرکت های عمرانی رتبه  5تاسیسات وتجهیزات
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