سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
س��ال یازدهم ش��نبه  11مرداد  11 1399ذیالحجه 1441
 1آگوس��ت  2020ش��ماره  8 3051صفحه  3000تومان

اعتراف صریح وزیر خارجه آمریکا:

تحریمهای ضد ایران
به هدف خود دست نیافتند

آفت وقار و هیبت مرد ،شوخی است .امام علی
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نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد

خوابهفتسالهروحانی
در حوزه مسکن
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www.asre-iranian.ir
صفحه2

صفحه2

برنجی که به نرخ مصوب فروخته شد
اما ارز آن را نمیدهند

پاسکاریواردکنندگان
بین دستگاههای دولتی

رهبر انقالب اسالمی به مناسبت عید سعید قربان:

عقبنشینی در برابرآمریکا
راه رفع تحریمها نیست

واردکنن��دگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی،
کاالهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ
مصوببرمبنایدالر۴۲۰۰تومانیفروختهاند،اکنون
برای دریافت ارز میان دستگاههای دولتی سرگردان
هستند.به گزارش مهر ،نوسانات قیمت ارز...
صفحه3

الگوی رفتاری
شهدا بهترین
راهنما برای
نسل جوان

برجام خسارت بزرگی بر ما تحمیل کرد

صفحه6

درباره مشکل معیشت مردم بهطور خصوصی
به رئیسجمهور تذکر دادم

رویترز :اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امسال
بدترین افت تاریخی را تجربه میکند

آمریکادرآستانهورشکستگی

اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امسال به دلیل تاثیر
شیوع بیماری کووید  19شدیدترین افت تاریخی
خود را تجربه خواهد کرد .اقتصاد آمریکا در نیمه
دوم امسال به دلیل همهگیری بیماری کووید...

معیار در عزاداری محرم نظر ستاد ملی کروناست
اقتصاد کشور را با وعدههای اروپا شرطی کردند

همین صفحه

 ۲۰تا  ۲۹سالهها
بیشترینآماربستریکرونا
در  ۲هفته اخیر
صفحه5

صفحه2

کارشناس مسائل بینالملل:

همکاری ایران ،روسیه و چین موجب خروج دالر از چرخه اقتصاد جهان میشود

رویترز :اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امسال بدترین افت تاریخی را تجربه میکند

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان البرز در نظر دارد پروژههاي ذيل را بر اس��اس ش��رايط ذكر ش��ده و به شرح مشخصات ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به
							
پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژههاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات،
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.
مبلغ تضمین
مبلغ برآورد
موضوع
صالحیت موردنیاز
شماره مناقصات
(ریال)
(ریال)
مناقصه
شرکت های دارای رتبه  2شورای عالی
مناقصه
انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه
خرید تجهیز
ای و مخابراتی
2099004224000054
900,000,000
برای ارتباط 9,000,000,000
و شرکت های دارای رتبه 3شورای عالی
با شرکت
انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه
زیرساخت
های غیر main frame

ردیف

کارشناس مسائل بینالملل معتقد است که روسیه ،ایران
و چین شرایط خاصی دارند و میتوانند با استفاده از ارز
بومی حاکمی��ت دالر را از چرخه اقتص��اد جهان خارج
کنند .حسن هانیزاده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره توجه ایران به بلوک شرق و نگرانی آمریکا
از این موضوع ،گفت :چرخش ایران به س��مت ش��رق
ناشی از عدم تعهد کشورهای غربی نسبت به توافقنامه
برجام اس��ت .در طول سالهای گذشته کشورمان یک
س��ری مذاکرات فش��رده و نفسگیری را با کشورهای
 ۵+۱انج��ام داد که منجر به برجام ش��د .او افزود :بعد
از اینکه آمریکا از برجام خارج ش��د ،سه کشور اروپایی
انگلیس ،فرانس��ه و آلمان ک��ه تضمین کنند توافقنامه
برجام هس��تند به تعهدات خ��ود در هیچ زمینهای عمل
نکردند .با اینکه ایران فرصتهای زیادی به کشورهای
غربی داد ،ولی متأسفانه این کشورها ثابت کردند که تابع
اراده آمریکاست .هانی زاده ادامه داد :ایران مهلتهای
زیادی به کش��ورهای غرب��ی داد ،ولی متأس��فانه این

کش��ورها ثابت کردند که تابعی از اراده آمریکا هستند و
نمیتوانند خارج از فشارهای واشنگتن تصمیم مستقلی
را در ارتباط با ایران بگیرند .کارشناس مسائل بینالملل
تصریح کرد :چرخش ایران به س��مت ش��رق ناش��ی از
ناامیدی ایران نس��بت به کش��ورهای اروپایی است ،به
همی��ن دلیل راهحل معقول ب��رای تقابل با تحریمهای
آمریکا و غرب این است که یک بلوک شرقی در مقابل
زیادی خواهیهای واش��نگتن و غرب تشکیل شود .او
افزود :هر س��ه کش��ور ایران ،چین و روسیه تحت فشار
و تحریمهای آمریکا هس��تند و بای��د در این خصوص
یک س��ری جبهه بندیها و قطب بندیهایی در مقابل
این فشارهای ظالمانه ایجاد شود .هانی زاده تاکید کرد:
ای��ران در مورد قرارداد اولی ه  ۲۵س��اله با چین به توافق
رس��یده است ،همچنین با روسیه همکاریهای امنیتی،
نظامی ،اقتصادی و سیاس��ی در هم��ه حوزهها دارد ،لذا
شکل گیری بلوک جدید با شرکت تهران ،مسکو و پکن
که یک چهارم جمعیت جهان را تش��کیل میدهد ،یک

س��ری مزایایی دارد و میتوان تحریمهای واشنگتن را
دور زد.کارشناس مسائل بینالملل گفت :هر سه کشور
روسیه ،ایران و چین شرایط خاصی دارند و میتوانند با
استفاده از ارز بومی حاکمیت دالر را از چرخه اقتصادی
جهان و ش��رق خارج کنند ،لذا به نظر میرسد که طی
س��الهای آین��ده اگر تواف��ق راهبردی ای��ران و چین
عملیاتی ش��ود ،دالر از چرخه تعامل این س��ه کشور و
سپس کل شرق خارج خواهد شد ،به همین دلیل آمریکا
به شدت نگران اجرایی شدن توافقنامه راهبردی ایران
و چین است ،اگر دالر از حاکمیت اقتصادی شرق خارج
شود واشنگتن با یک بحران اقتصادی بینالمللی مواجه
می ش��ود .او افزود :چین به انرژی ایران نیازمند است و
تهران هم به همکاری اقتصادی در حوزههای مختلف
با چین نیاز دارد ،لذا روس��یه ،ایران و چین به عنوان سه
کشوری که به ش��دت تحت فشار آمریکا هستند ،یک
بلوک جدیدی تش��کیل دادند و این منج��ر به نگرانی
آمریکا و غرب شده است.

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امس��ال به دلیل تاثیر شیوع
بیم��اری کووید  19ش��دیدترین اف��ت تاریخی خود را
تجربه خواهد کرد .به گزارش فارس به نقل از رویترز،
اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امس��ال به دلیل همهگیری
بیم��اری کووید  19که باعث کاهش مصرف و افزایش
هزینه فعالیتهای اقتصادی ش��ده اس��ت ،شدیدترین
افت تاریخی را تجرب��ه خواهد کرد که از زمان «رکود
بزرگ» بیس��ابقه اس��ت .این افت اقتصادی به حدی
خواهد بود که تمام رش��د اقتصادی  5سال اخیر آمریکا
را از بین خواهد برد .روز گذش��ته جرومی پاول ،رئیس

((آگهي))

م الف1226

« آگهی»

نوبت دوم

باستناد سند شماره  24645شناسه  139911456954000013مورخ  1399/02/28دفترخانه اسناد رسمي شماره  44بندر گناوه ،آقای حسن رستمی
با شماره ملی  3539483283و خانم هاشمیه حمیداوی با شماره ملی  5859786514نسبت به انتقال ششدانگ یک فروند شناور باری بشماره ثبت
-17513بوشهر به آقای اسماعیل محمدی فرد با شماره ملی  3530029491و خانم افسانه رنجبر با شماره ملی  6100042401هر کدام به نسبت
سه دانگ اقدام نموده اند .مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

ایران نقش مثبتی در منطقه دارد

س��فیر روسیه در لبنان با تاکید بر نقش مثبت ایران گفت:
آمریکا توافق هسته ای ایران و برخی مسائل دیگر را علیه
آن نش��انه رفته است و به دنبال مش��کل تراشی است و
قوانین بینالملل��ی را نقض میکند .به گزارش تس��نیم،
«الکساندر زاسپکین» در گفتگو با شبکه خبری المیادین
با تاکید بر نقش مثبت ایران گفت :آمریکا به دنبال مشکل
تراش��ی و نقض قوانین بینالمللی است .وی که یک دهه
سفیر روسیه در لبنان است و لبنانیها با هر رویکردی او را
سفیر محبوب می دانند ،گفت :باید اعتراف کنیم که ایران
نقش مثبتی دارد زیرا در خصوص توافق هسته ای و برخی

نوبت دوم

به اس��تناد رونوش��ت سند شماره  17109مورخ  99/3/21دفتر اسناد رسمی شماره  – 206بندر انزلی ،شرکت تارک خزر منطقه آزاد انزلی با شناسه
ملی  10720105839مالکیت تمامی شش��دانگ کش��تی حمل کاالی عمومی با نام تارک  1با شماره ثبت  1178را به آقای علیرضا حداد با شماره
ملی  2648639098انتقال قطعی داده است مراتب به موجب ماده  25قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

سفیر روسیه در لبنان:

مسائل دیگر از سوی آمریکا هدف قرار گرفته است؛ ما از
همه طرف ها برای ایجاد مش��ترکات حمایت می کنیم و
دیدگاه ما این است که امنیت خلیج فارس با مشارکت تمام
طرفها و کشورهای منطقه تحقق می یابد .سفیر روسیه در
خصوص تعرض هواپیمای آمریکایی به هواپیمای مسافر
بری ایران گفت :آمریکایی ها مشکل تراشی کرده و قوانین
بینالمللی را نقض می کنند و هدف آنان از متشنج کردن
اوضاع اثبات حضور و نقش و نفوذ خود است .زاسپکین در
مورد تهدیدات پی در پی اسرائیل علیه لبنان که با اقداماتی
در مرزهای فلسطین اشغالی همراه است ،گفت :ما احتمال

سه ماه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

گیرد ».بر اساس بررسیهای رویترز از اقتصادانان؛ نرخ
تولید ناخالص داخلی این کش��ور در س��ه ماهه گذشته
 34.1درصد افت کرد .بنابراین مفهوم آن این است که
ش��دیدترین کاهش را از سال  1947تاکنون که دولت
آمریکا اقدام به ثبت آمارها کرده ،تجربه کرده اس��ت.
افت تولید ناخالص داخلی که پیش از این  10درصد را
در نیمه دوم س��ال  1958تجربه کرده بود ،اکنون سه
برابر ش��ده اس��ت .پیشبینیها بر این اس��ت که تولید
ناخالص داخلی این کش��ور در نیمه اول سال  2020به
 11درصد کاهش یابد.

زیادی برای وقوع جنگ نمی بینیم زیرا اکنون توازن وجود
دارد و همه طرف ها می دانند ،جنگ برایش��ان زیان های
سنگینی خواهد داشت و اکنون اولویت های منطقه یافتن
راهحل برای کشمکش در سوریه ،لیبی و یمن و نیز حفظ
اوضاع لبنان است .وی تصریح کرد :جنگ از نظر راهبردی
چشم اندازی ندارد زیرا هیچ یک از طرفهای درگیر جنگ
به اهداف خود نخواهد رسید و این یعنی رکود اوضاع کنونی
تا مرحله بعدی که امیدواریم در مرحله بعدی راهحل هایی
ایجاد شود و البته این را نیز در نظر داریم که اختالفات بین
ایران و عربستان به میزان زیادی ساختگی است.

مدت اعتبار
پیشنهادات

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه
تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
,مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند.تاریخ انتشار اس��ناد مناقصه در سامانه تاریخ  99/05/07می باشد  .مهلت زمانی دریافت اسناد
مناقصه از س��ایت س��اعت  8صبح روز س��ه ش��نبه تاريخ 99/05/07الي  1399/05/14و مهلت زمانی ارائه پیش��نهاد اسناد (بارگزاری پاکات الف/ب/ج تا س��اعت 14ظهر تاريخ  ) 99/05/27و تحویل پاکت
الف(ضمانتنامه )به دبیرخانه اداره کل و دریافت رس��ید تا س��اعت 14مورخ  1399/05/27زمان بازگش��ائي پاكات:ساعت  09:00صبح روز سه شنبه  1399/05/28می باشد  ( .اطالعات تماس دستگاه مناقصه
گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه  :آدرس :کرج-گوهردش��ت -رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک 11شماره تماس 026 - 34203400-3:اطالعات تماس سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در س��امانه و هرگونه مش��کل در بارگزاری اس��ناد  :مرکز تماس  02141934پایگاه اینترنتی www.alborz.rmto.ir :و س��امانه کش��وری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی
							
( www.bazresi.irحضور یک نماینده شرکت با داشتن معرفی نامه در جلسه بالمانع است )
شناسه آگهی 926314 :

آمریکا در آستانه ورشکستگی
فدرال رزرو آمریکا ه��م کاهش فعالیتهای اقتصادی
آمریکا را تایید کرد .بنابراین بانک مرکزی این کش��ور
نرخ بهره را در نزدیکی صفر نگه داش��ته و متعهد شده
که همچنان تزریق پول به اقتصاد آمریکا را ادامه دهد.
س��انگ وون سون ،پروفسور حوزه اقتصادی و مالی در
دانش��گاه لیویوال گفت« :چشمانداز خوبی برای آمریکا
وج��ود ندارد ،رفتار آمریکاییه��ا در مورد فاصلهگذاری
اجتماعی مناس��ب نیس��ت .نرخ ابتال ب��ه صورت غیر
قاب��ل باوری باال م��یرود و مفهوم آن این اس��ت که
رش��د اقتصادی این کشور نمیتواند در مسیر رشد قرار

نوبت دوم

م الف1313

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

