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رئیس اتاق ایران و چین مطرح کرد

پرداخت  28میلیارد دالر ارز
 4200تومانی به واردکنندگان خاص
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روحاهلل ایزدخواه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه3

 5/2میلیارد دالر ارز ترجیحی
نهاده های دامی کجا رفت؟

گروه اقتصادی :عبور قیمت مرغ از مرز ۳۵هزار تومان
در حالی است که دولت در نیمه اول امسال ۵.۲میلیارد
دالر ارز ترجیح��ی ب��رای واردات نه��اده های دامی
اختصاص داده و مسئوالن بارها...

نشست مخفیانه بن سلمان ،نتانیاهو و پمپئو در شهرنئوم برگزار شد

افشایدمخروسمثلتصهیونیستیدرعربستان!

صفحه3

ویزیت و داروی
رایگان در مراکز
 ۱۶ساعته کرونا
صفحه5

واشنگتن پست:

احیای برجام از آنچه
به نظر میرسد سختتر است

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یادداشتی ،احیای
توافق هس��تهای برجام بعد از پایان دولت دونالد ترامپ
را سخت توصیف کرده است .روزنامه «واشنگتن پست»
در یادداشتی به قلم «هنری روم» احیای...
صفحه3

ناوشکن تمام ایرانی دنا در
آیندهنزدیکرونماییمیشود
صفحه2

صفحه2

رئیس مجلس:

پایههای اقتصاد داخلی ایران در شرایط تحریم محکمتر شد

رئیس مجلس گفت :در س��الهای اخیر علیرغم اعمال
تحریمه��ای ظالمانه و سیاس��ت یکجانبه گرایی آمریکا
بر علیه کش��ورمان ،پایههای تولی��دات داخلی جمهوری
اسالمی ایران محکمتر شد و تهدیدها به فرصت تبدیل
ش��دند .به گزارش دانش��جو ،دریا اورس سفیر ترکیه در
تهران با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی
دیدار و گفتگو کرد .قالیباف در ابتدای این دیدار با اش��اره
ب��ه پیوندهای عمیق و تاریخی ای��ران و ترکیه در حوزه
فرهنگی گفت :روند رو به رشد ارتباطات فیمابین و توسعه
دو کشور در منطقه ،فرصتهای فراوانی برای همکاریهای
همه جانبه فیمابین فراهم آورده که باید از آن در راستای
منافع دو ملت بهره ببریم .رئیس مجلس شورای اسالمی
تحریمهای آمریکا علیه کش��ورهای مستقل را سیاستی
شکس��ت خورده خواند و تصریح کرد :در س��الهای اخیر
علیرغم اعمال تحریمهای ظالمانه و سیاس��ت یکجانبه

گرایی آمریکا بر علیه کشورمان ،پایههای تولیدات داخلی
جمهوری اس�لامی ای��ران محکمتر ش��د و تهدیدها به
فرصت تبدیل ش��دند که آث��ار آن در آینده نزدیک قابل
مشاهده اس��ت .وی در همین بخش افزود :شیوع کرونا
از دالیل کاهش مناسبات تجاری میان دو کشور هست
و باعث مشکالتی در حوزه بازارچههای مرزی و تجارت
رسمی گردید ،اما امیدوارم با تمهیدات مسئوالن ایران و
ترکیه بتوانیم هرچه سریعتر از موانع عبور کنیم .قالیباف
یادآور شد :هر دو کشور باید از فرصتها استفاده کنیم و
برای ارتقای روابط اقتصادی ،رفت و آمدهای بین ایران
و ترکیه و غلبه بر ش��رایط کرونایی بیش از پیش تقویت
ش��ود .رئیس مجلس شورای اس�لامی در پایان با تأکید
بر اهمیت ارتباط��ات میان مجالس ایران و ترکیه گفت:
توسعه همکاریهای پارلمانی با کشورهای همسایه بویژه
با پارلمان ترکیه از اولویتهای مجلس ش��ورای اسالمی

اس��ت و گس��ترش مراودات پارلمانی میتوان��د تأثیرات
مثبتی در موضوعات منطقهای و بینالمللی داش��ته باشد.
دریا اورس سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار گفت:
مجالس دو کش��ور از جایگاه مهمی برخوردار هس��تند و
پارلمان ترکیه بر توسعه هرچه بیشتر مراودات پارلمانی با
مجلس شورای اسالمی تأکید دارد .سفیر ترکیه در تهران
یادآور ش��د :ترکیه نیز همانند برخی کشورهای غربی و
ایران موض��وع تولید واکس��ن کرونا را دنب��ال میکند.
امیدواریم در س��ال آینده میالدی با تولید واکسن کرونا
و بهب��ود اوضاع مبادالت اقتصادی و تجاری دو کش��ور
گسترش یاید .وی روابط تهران و آنکارا را تاریخی و رو به
رشد خواند و بر اهمیت رفع موانع احتمالی در حوزههای
مختلف مناسبات دوجانبه تأکید کرد .سفیر ترکیه در پایان
بر دعوت رس��می رئیس پارلمان ترکیه از قالیباف جهت
سفر به ترکیه تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج:

تولیدات فرهنگی بسیج باید به سمت تمدنسازی پیش برود

رئی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گف��ت :بای��د با
توانمندس��ازی تولیدات فرهنگی را بهسمت تمدنسازی
جهت بدهیم .به گزارش تس��نیم ،آیی��ن اختتامیه اولین
رویداد مراکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج با حضور
سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در محل
سالن جلسات سردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی برگزار
شد .سردار سلیمانی در ابتدای سخنرانی این مراسم ،ایام
هفته پر خیر و برکت بس��یج را به همه دوستان تبریک
و از مجاهدتها و تالشه��ای همه در عرصه تولیدات
فرهنگی سپاس��گزاری ک��رد .وی با بی��ان اینکه “همه
میدانیم دش��من هویت ملی ما را هدف گرفته اس��ت”،
گفت :هویت ما یک هویت اسالمی و درازمدت و تاریخی
اس��ت و ریشه در خداپرس��تی چند دههزار ساله در ملت
ایران دارد .رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت:

ما ملتی هستیم که میراثدار یک فرهنگ اصیل و ناب
اس��ت که در دورانهایی از تاریخ توانسته است اقداماتی
را رقم بزند .سردار سلیمانی با بیان اینکه “امروز میبینیم
کش��ورهایی که از خارج جغرافیای سیاسی ایران هستند
خودشان را جزو تمدن ایرانی اسالمی میدانند” ،تصریح
کرد :با پیروزی انقالب اسالمی بار دیگر شرایطی فراهم
شده که ما تمدنسازی کنیم و ملت ایران پیشقراول این
کار مهم ش��ود .وی خاطرنشان کرد :بیانیه گام دوم رهبر
معظم انقالب اسالمی برای نیل به همین مقصود است؛
کاری که بس��یج شروع کرده تا همت شما عزیزان کار را
انجام دهد .باید با توانمندسازی این تولیدات را به سمت
تمدنسازی جهت بدهیم .وی با اشاره به گستردگی هنر
و بهوج��ود آمدن ابزار جدید در دنیا ،بیان داش��ت :ما باید
از این فناوریها بهصورت صددرصد اس��تفاده و از جهت

س��رمایهگذاری باید کمک کنیم .رئیس س��ازمان بسیج
مستضعفین در ادامه گفت :رسالت سنگینی در انجام این
مهم داریم و باید ش��رایط را طوری فراهم کنیم تا جایی
که استعدادی وجود دارد میدان در اختیارش قرار داده شده
و به تولید محصول برس��د .سردار سلیمانی افزود :در این
ایام فرصت خوبی بود که بخش��ی از زحمات دوستان را
مشاهده کنیم و باید تالش کنیم تا این تولیدات از رسانه
اس��تان برای مردم پخش ش��ود و از فضای مجازی نیز
برای انتشار این تولیدات فرهنگی استفاده کنیم .گفتنی
اس��ت در این مراس��م که بهصورت ویدئوکنفرانس و با
حضور سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین،
س��ردار آزادی معاون فرهنگی هنری بسیج و سپاههای
استانی برگزار شد ،از برترین مراکز آفرینشهای فرهنگی
هنری بسیج تجلیل به عمل آمد.

بروکرواسی اداری

عامل نارضایتی مردم

روزنامهصبحايران

هشدار تولیدکنندگان درباره کاهش تولید؛
شش ماه قبل!

یادداشت

باید بوروکراس��ی حاکم ب��ر نظام اداری
کش��ور بهعنوان یک معض��ل رفع کرد،
در ح��ال حاضر اگر گفته ش��ود س��هم
عمده نارضایتی مردم از فضای مدیریتی
کش��ور محصول بوروکراسی اداری بوده
یک حقیقت غیرقابل انکار اس��ت و اگر
نظرسنجی در این رابطه نیز انجام شود،
دلیل نخس��ت نارضایتی م��ردم همین
پی��چ و خمه��ای اداری خواه��د بود .در
حوزههای مختلف کشور مشکل کمبود
منابع وجود ندارد و عمده مش��کالت به
ترتیبات اداری بازمیگردند که قدیمی و
منسوخشده هس��تند و بدون هیچ دلیلی
کار مردم س��خت میشود که همه اینها
نیز از بروکرواس��ی نظام اداری نش��ات
میگیرد .مدیری��ت متمرکز باعث وجود
مشکالت و نارضایتی خواهد شد؛ یعنی
اینکه همه موضوعات و بخش��نامهها از
وزارتخانهه��ا و س��ازمانهای مختلف از
تهران به شهرستانها ابالغ میشوند تا
ف�لان کار صورت بگیرد؛ فلذا این روش
منسوخشده است ،اما همچنان در کشور
به این روش عمل میکنیم .بس��یاری از
مواق��ع میتوان بخش��ی از امورات را به
الیههای پایینتر تفویض کرد متأسفانه
در حال حاضر بهجای اینکه اس��تانداران
مدیر توسعه استانها باشند ،نماینده عالی
وزارت کشور در آن استان شدهاند و بقیه
ادارات نیز به همین شکل عمل میکنند.
وجود چنین مس��ائلی باع��ث پیچیدگی
کار مردم میش��ود و نتیج��ه مطلوبی را
به دنب��ال ندارد ،به همی��ن جهت منابع
کشور به درستی اس��تفاده نمیشود زیرا
ظرفیتهایی در اس��تانها وجود دارد که
وزرا و دیگر مس��ئوالن کشوری از آنها
خبری ندارن��د؛ بنابراین اگ��ر مردم وارد
صحن��ه ش��وند و فضای کافی ب��ه آنها
داده ش��ود بس��یاری از مش��کالت حل
خواهند ش��د .در حال حاضر اگر تاجری
بخواهد ص��ادرات انجام ده��د با پیچ و
خمهای اداری روبرو میش��ود و قوانین
سختگیرانه در این مسیر باعث خواهد
شد که آن تاجر دلزده شود.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  5/4/412مورخ  99/7/28شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری حق
بهره برداری از بیلبورد،استند ،پرتابل ،و استرابوردهای شهری ( بصورت اجاره) به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر
شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی
نوبت دوم خواهد بود .هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.
1ـ مبلغ سپرده شرکت در مزایده 900/000/000 :ریال
2ـ صالحیت :اشخاص حقوقی :اساسنامه مرتبط -مجوز رسمی فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط -رزومه
کاری مرتبط
اش��خاص حقیقی :تصویر شناس��نامه،تصویر کارت ملی،مجوز رسمی فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط-
رزومه کاری مرتبط
3ـ مدت انجام کار :یکسال شمسی
4ـ به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
6ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7ـ سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
8ـ چاپ اول1399/8/27 :
9ـ چاپ دوم1399/9/4 :
10ـ مهلت دریافت اسناد مزایده  :از مورخ  1399/9/4الی 1399/9/15
11ـ مهلت تحویل اسناد مزایده1399/9/16 :
12ـ جلسه کمیسیون عالی معامالت  :ساعت  15مورخ 1399/9/17

حسین طال –شهردار اسالمشهر

روز نامه صبح ايران

تحلیلگر مسائل غرب آسیا:

حکام آل سعود با پذیرایی از نتانیاهو از دایره اسالمی و عربی خارج شدند

تحلیلگر مسائل غرب آس��یا با بیان اینکه حکام آل سعود با
پذیرایی از نخس��توزیر رژیم صهیونیستی از دایره اسالمی
و عربی خارج ش��دند ،حضور نتانیاهو در عربستان سعودی را
یک فاجعه برای ملت فلسطین خواند« .حسن هانیزاده» در
گفتوگو با فارس به س��فر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا
به منطقه و همچنین حضورش در عربس��تان اش��اره کرد و
اظهار داش��ت :سفر اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به
منطقه با هدف تشکیل یک جبهه عبری  -عربی علیه ایران
صورت گرفت و ش��اید این آخرین سفر و تیر ترکش دونالد

ترامپ و پامپئو باشد .وی با اشاره به سفر وزیر خارجه آمریکا
به سرزمینهای اشغالی عنوان کرد :سفر پامپئو به فلسطین
اشغالی همراه با یکسری از اتفاقات بود از جمله بازدید پامپئو از
بلندیهای اشغالی جوالن نشان داد که آمریکا به هیچ یک از
قوانین بینالمللی پایبند نیست ،زیرا قطعنامههای  ۳۳۸و ۲۴۲
شورای امنیت جوالن را بخشی از خاک سوریه میداند و دیدار
پامپئو نقض دو قطعنامه مزبور است .این کارشناس مسائل
منطقه با بیان اینکه دیدار پامپئو از ابوظبی و قطر و همچنین
عربستان هم با یکسری اتفاقات همراه بود ،به سفر بنیامین

نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی
اشاره کرد و گفت :بنیامین نتانیاهو در این سفر به همراه پامپئو
با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد و این دیدار
مقدمهای برای عادی سازی رابطه بین ریاض و تل آویو تلقی
میشود .وی با بیان اینکه عربستان به دلیل انزوای سیاسی و
موج نفرت جهانی علیه این رژیم به خاطر ارتکاب جنایات علیه
مردم یمن به شدت دچار انزوا شده ،خاطرنشان کرد :این نشانه
ضعف و زبونی رژیم آل سعود است که تصور میکند بنیامین
نتانیاهو میتواند این رژیم را از سقوط نجات دهد.

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

