اگر شرایط فراهم بود
رئیس جمهور را استیضاح میکردیم

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
سال یازدهم چهارشنبه  20آذر  14 1398ربیعالثانی 1441
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دالورترين مردم آن است که بر هواي نفس غالب آيد .پیامبر اکرم
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هستهای با بتن پر شد

عباس�ی  -رئی�س س�ابق س�ازمان

انرژی اتمی

www.asre-iranian.ir
صفحه2

فرانسهدرگیربزرگترین
چالش 24سال گذشته
گ�روه سیاس�ی :معترضی��ن فرانس��وی آم��اده
برگزاری دومین دور از اعتراضات گسترده علیه
اصالح نظام بازنشس��تگی میشوند که از سال
 ۱۹۹۵تاکنون بیسابقه است...
صفحه2

بیماری
آنفلوآنزا در
کشور مهار شد

تالش اروپا برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی و
تداوم اختالف غربیها در به رسمیت شناختن«»FATF؛

اروپا هم از« »FATFبُرید

صفحه5

پیکر مرحوم موسویقهار بر دوش
مداحان اهل بیت (ع) تشییع شد

حنجرهمناجاتخوان
خاموش و صدایش
ماندگارشد
صفحه6

کوشکی:مجلسدهم
ضعیفترینمجلسبعداز
انقالببود
صفحه2

صفحه3

شرکتهای اروپایی از رواج فساد در اتحادیه اروپا میگویند

نتایج یک بررس��ی نش��ان میدهد که اکثر شرکتهای
اروپایی از گس��ترش فس��اد در کشورهایشان و در سطح
اتحادیه اروپا ش��کایت دارند .به گزارش تس��نیم به نقل
از «دویچ��ه وله» آلمان ،بر اس��اس نتایج یک بررس��ی
کمیس��یون بروکس��ل ،از دید شرکت ها فس��اد در اکثر
کش��ورهای اتحادیه اروپا بس��یار رواج پیدا کرده اس��ت.
بر این اس��اس ،به طور میانگین تقریبا از هر  3ش��رکت
اروپایی  2ش��رکت بر این باورند که فساد در کشورشان
یا بسیار گسترش پیدا کرده و یا نسبتا گسترش پیدا کرده
است .این نتیجه را موسس��ه «یوروبارومتر» به سفارش
کمیس��یون اروپایی انجام داده اس��ت .در سطح ملی هم
تصاویر متفاوتی نس��بت به این مسئله وجود دارد .از این
نظر آلمان از میانگین اروپای بسیار پایین تر است .نتایج
این نظرسنجی نشان می دهد که  12درصد شرکت های

آلمانی فساد را بسیار گسترش یافته می بینند و  19درصد
آن را نس��بتا گس��ترش یافته ارزیابی می کنند .در سوئد،
دانمارک و لوکزامبورگ درصد کم تری از شرکت ها این
دیدگاه را دارند .نتایج این نظرس��نجی نشان می دهد که
بخصوص ارزیابی ها درباره فشاد در کشورهای رومانی،
یونان ،پرتغال ،کرواسی ،ایتالیا و اسلوونی باال است .در این
مناطق حداقل از هر  10شرکت  9تا بر این عقیده اند که

فساد در کشورشان گسترش پیدا کرده است .در رومانی
 97درصد و در یونان  95درصد شرکت ها چنین دیدگاهی
داشتند».یلوا یوهانسون» ،کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا
بر این عقیده است که فساد ،دموکراسی و حاکمیت قانون
و به این ترتیب اساس جوامع اروپایی را تضعیف می کند.
به گفته وی اتحادیه اروپا در س��ال های گذشته گام های
مهمی را در این مسیر برداشته و همچنان هم در این راستا
کار می کند .به عنوان مثال از بهار س��ال جاری میالدی
در اتحادیه اروپا حمایت های بهتری برای افشاگرانی که
مدارکی درباره نق��ض قوانین اتحادیه اروپا در زمینه پول
ش��وئی ،مالیات ش��رکت ها و حفاظت از داده ها ارائه می
دهند به وجود آمده است .در ماه جوالی کمیسیون اروپایی
از کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرد که قواعد
برای مبارزه با پولشویی را بهتر اجرایی کنند.

حسینی:

کاهش بودجه دفاعی کشور باعث طمع دشمن میشود

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :در شرایطی
که در منطقه ناآرامیهای بسیاری وجود دارد قطع ًا کاهش
بودجه نیروهای مس��لح باعث میشود دشمن طمع کند.
سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اش��اره به کاهش بودجه
نهادهای دفاعی در س��ال  ۹۹گفت :در ش��رایطی که در
منطقه ناآرامیهای بس��یاری وج��ود دارد و ما همواره در
معرض تهدید هستیم ،قطع ًا کاهش بودجه نیروهای مسلح
و حتی اعالم این موضوع باعث این میش��ود که دشمن
طمع کند و بخواهد به کش��ور آسیب بزند .او ادامه داد :ما
به یک اقتدار و صالبت بازدارنده نیاز داریم تا دیگر کسی
جرأت نکند به کشور ما نگاه چپ بیاندازد؛ البته خوشبختانه

تاکنون ه��م گامهای بلندی در راس��تای تقویت نیروی
نظامی ما برداش��ته شده است ،اما این گامها باید استمرار
یابد .عالوه بر این ،امروز س��پاه پاس��داران در کنار ارتش،
اقدام��ات بزرگی انجام داده س��ت و عالوه بر موضوعات
نظام��ی ،به بخشه��ای دیگر نظیر مس��ائل فرهنگی،
اجتماعی هم کم��ک میکند؛ بنابراین این اقدامات نباید
محدود شود و فعالیتهایی که در دست اقدام است متوقف
شود .حس��ینی افزود :همچنین نباید با کاهش بودجه در
پروژههای ارتش و نیروهای مسلح محدودیتهایی ایجاد
شود زیرا ما شاهدیم که حتی کشورهای همسایه ما مانند
عربستان هم بودجه هنگفتی برای مسائل نظامی خود قرار
میدهند .فعال اصولگرا خاطرنشان کرد :این موضوع هیچ
توجیه منطقی و عقالنی ندارد و دس��ت اندرکاران بودجه

آگهی مناقصه عمومی

کشور نظیر رئیس سازمان برنامه و بودجه که مشاور رئیس
جمهور هم است باید در این باره توضیح دهد و حتی اگر
دولت هم به این موضوع اصرار داشته باشد خود نمایندگان
باید در این زمینه مقاومت کنند و این کاهش را نپذیرند،
زیرا به طور طبیعی به بودجه دستگاهها باید سال به سال
افزوده شود نه اینکه کاهش پیدا کند .وزیر پیشین فرهنگ
و ارش��اد اسالمی تاکید کرد :کمیس��یون برنامه و بودجه
مجلس میتواند این موضوع را تغییر بدهد یا تعدیل کند و
به هرحال آن کاهش صورت گرفته را تغییر دهند .نهتنها
نباید کاهش��ی صورت گیرد بلک��ه به طور طبیعی همان
درصدی که به سایر دستگاهها و نهادهای دیگر اختصاص
پیدا میکند درباره نیروهای مس��لح هم این قضیه وجود
داشته باشد.
نوبت دوم

شماره  2098001403000131مورخ  98/9/9مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  110سال 98
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به بهره برداری و
نگهداری از تصفیه خانه و شبکه فاضالب مدرن ،اصالح و توسعه و نصب انشعابات فاضالب
و بهره برداری و نگهبانی از شبکه آب و قرائت کنتورهای آب مشترکین منطقه بستان آباد را
از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی)
از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب یا
تاسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت از دفتر بهبود روشهای بهره برداری فاضالب شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری واگذار نمایند .کلیه مراحل مناقصه
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد
الف -به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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روزنامهصبحايران

ب سراسری فرانسویها پاریس و
اعتصا 
دیگر شهرهای این کشور را تعطیل کرد

یادداشت

ب -مبلغ برآورد اولیه معادل  27253710000 :ریال (سه ساله)
ج -مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل  1362685500 :ریال میباشد.
د -مدت اجرای کار 36 :ماه
ه -سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و -پیش��نهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور
را به حس��اب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اس��ناد مناقصه ضمانتنامه یا رسید واریز وجه
را ب��ه ص��ورت اصل در وقت مقرر در اس��ناد به کارفرما تس��لیم نماید .به پیش��نهادهای فاقد
س��پرده ،س��پرده های مخدوش ،س��پرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن ترتیب
اثر نخواهد شد.
آدرس سایت اینترنتwww.abfa-azarbaijan.ir :

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ما در یک جنگ قرار گرفتیم ،یک جنگ
اقتصادی که فقط جنگ اقتصادی نیست
و پشت آن اتاق فکر چیده شده است که
زمینه برچیده شدن آن ،تدریس اساتید به
صورت درست است و ما باید نقش تربیتی
را به اساتید برگردانیم .راکتور اراک حاصل
 ۲۰س��ال فعالیت متخصصین ما بود که
پس از س��الها به س��وخت مجازی ۴۰
م��گاوات حرارتی نزدیک ش��ده بودیم و
در حال سخت راکتور توسط متخصصین
داخل��ی بودی��م و حتی س��وخت خود را
میتوانستیم در کشور تست کنیم که در
معاهده با غرب و نفوذ در افکار مسؤولین،
راکتور اراک به دس��ت خودیها با بتن پر
ش��د .من به عنوان متخصص هستهای
میگویم نگران برجام نباشید! برجام تمام
شد! آن چیزی که اقتدار آفرین بود از دست
رف��ت! جناب ظریف به عنوان نماینده ما،
نماینده یک کش��ور ،دستاوردهای بیست
س��ال را برد برای  ۴/۲دهم میلیارد دالر.
ایش��ان رفتند و دستاوردهای بیست سال
را گذاشتند که یک شکالت گاز زده به او
بدهند .دور از ذهن نیس��ت اگر دولت این
مس��یر را ادامه دهد ،باید قوانین اسالمی
را کنار بگذاریم و مطابق با قانون آمریکا
پیش برویم .همجنس��گرایی آزاد باش��د،
آزادی زنها نیز فقط در پوش��ش باش��د!
جامعه باید آیندهنگر باشد که به دنبال آن،
دانشگاه نیز همینگونه باشد .آقای روحانی
و ظریف میگویند انقالب دیگر تمام شده،
فلس��طین و عراق به ما چه مربوط است!
این را باید در دانش��گاه با توجه به مبانی
نظری خودش��ان ج��واب دهی��م .برخی
اساتید دانشگاهی از ترس اینکه نتوانند به
کشورهای خارجی سفر کنند ،به موضوع
صنعت هستهای کشور ورود نمیکنند و
باره��ا در خارج از کش��ور به همین دلیل
جواب تماس بنده را هم ندادند .ما مشکل
هویت ملی داریم برای همین در تظاهرات
خیابان��ی ،تخریب میکنیم و اس��اتید به
عنوان پرچمدار وظیفه اصالح این رفتارها
را دارند .آمدن مردم پای صندوقهای رای
تثبیت سیاسی نظام است.
نوبت اول

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد از پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
امور پیمانکاری به ش��رح اسناد مناقصه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید.ازکلیه اشخاص حقوقی
که تمایل به ش��رکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت دریافت اس��ناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مراجعه نمایند.
ارقام به ريال
موضوع مناقصه

محل اجراء/
تحویل کاال

محل تامین اعتبار

برآورد اولیه

مبلغ سپرده
شرکت در
مناقصه

خرید لوله و اتصالت شبکه
گاز رسا نی ناحیه صنعتی
پارس آباد

ناحیه صنعتی
پارس آباد

جاری

8.498.569.000

424.928.450

 1ماه

تهیه و نصب شیرهای آتش
نشانی در شهرک های
صنعتی اردبیل 1و  2خلخال
و نواحی صنعتی پارس آباد
و نوجه ده

شهرک های صنعتی
اردبیل  1و  2و
خلخال و نواحی
صنعتی پارس اباد
و نوجه ده

قیمت مقطوع
براساس لیست
ریز قیمت
پیشنهادی منضم
اسناد مناقصه

جاری

284.567.369

براساس قهرست
بهای انتقال
و توزیع آب
روستایی سال 98

 2ماه

5.691.347.368

مبنای قرارداد

مدت اجراء
کار /تحویل
کاال

شماره
مناقصه

98.11

98.12

رتبه /صالحیت
طبق بند 21
فرم سمارع
( )1اسناد
مناقصه

آب

*مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار
تسلیم گردد.
الف) اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب  4001118906377032بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب) ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از س��وی موسس��ات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از س��وی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما
پ) ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی
ایران به نفع کارفرما
ت) اوراق مشارکت بی نام تضمیین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید
ث) وثیقه ملکی معادل  85درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
ج) ضمانتنامه صادره توس��ط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می
نمایند به نفع کارفرما
* محل تحویل پاکت الف :دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل
 مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری98.09.24 مهلت تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری 98.10.5زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج  :ساعت  10صبح مورخ 98.10.07* مدت اعتبارات پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند.
* کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
Internet:www.ardebilec.ir
Mail:info@ardebilec.ir
تاریخ چاپ نوبت اول :چهارشنبه – 98.09.20
تاریخ چاپ نوبت دوم :پنج شنبه 98.09.21

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

