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عریان شده است

فره�اد بش�یری  -نماین�ده م�ردم

پاکدشت در مجلس

www.asre-iranian.ir
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انتقاد نمایندگان مجلس از بیعملی دولت
برای بهبود معیشت مردم؛

طرح مسکن انقالب ۲برابر
مسکن مهر وسعت دارد

بخش مس��کن همانن��د خیلی از بخش ه��ای دیگر
اقتصاد کش��ور این روزها گرفتار س��وء مدیریتهای
چندین س��اله دولت ها و بی توجهی مسئوالن است،
به طوری که قیمت مس��کن و اجاره امروز به یکی از

دولت اقتصاد را
به بهانه برجام
رها کرده است
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داخلی عامل اصلی
گرانی ارز و سکه
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سردرگمی داوطلبان کنکور
با تشدید بیماری کرونا ؛

برگزاریآزمونها
به تعویق میافتد؟

گروه اجتماعی  :کمتر از چند روز به برگزاری کنکورهای
کلیدی باقی مانده اس��ت و با تش��دید بیماری کرونا و
افزایش مبتالیان ،داوطلبان این آزمونها تعویق زمان
برگزاری این آزمونها را خواس��تار شدهاند که موضوع
صفحه5

آغازتامینمالیپتروپاالیشگاه
از بورس در مرداد
صفحه7
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نماینده روسیه در سازمان ملل متحد:

آمریکا هرگز در تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران موفق نمیشود

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت :آمریکا هرگز
در تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران موفق نخواهد
ش��د .به گزارش فارس ،نماینده روس��یه در سازمان ملل
متح��د تأکید ک��رد آمریکا هرگز در تمدی��د تحریمهای
تس��لیحاتی علیه ایران موفق نخواهد ش��د .خبرگزاری
«اسپوتنیک» به نقل از «واس��یلی نبنزیا» ،نماینده دائم
روسیه در سازمان ملل نوشت پیشنویس قطعنامه آمریکا
ب��رای تمدید تحریمهای تس��لیحاتی علی��ه ایران هیچ
شانس��ی برای موفق شدن ندارد .نبنزیا در یک مصاحبه
آنالین گفت« :این قطعنامه آینده بسیار غمانگیزی دارد.
منظورم این اس��ت که اص ً
ال آیندهای ن��دارد ».دیپلمات
روسیه اضافه کرد مسکو زمانی که آمریکا کار بر روی این
قطعنامه را آغاز کرد به این کشور گفت که «هیچ شانسی
برای تصویب آن وجود ندارد ».نماینده روسیه در سازمان
ملل گفت« :تصویب چنین قطعنامهای برجام را به پایان
خواهد رساند .مشخص است که ایران هرگز چنین چیزی
را نمیپذی��رد و حق هم دارد که نپذی��رد ».تحریمهای

تس��لیحاتی علیه ایران طبق مفاد برجام  ۱۸اکتبر س��ال
ج��اری میالدی به پایان میرس��د اما دول��ت آمریکا به
ریاس��ت «دونالد ترامپ» تالش��ی را برای جلوگیری از
انقضای این تحریمها آغاز کرده اس��ت .واشنگتن گفته
در صورتی که این تالش به س��رانجام نرس��د با توسل
ب��ه یک��ی از بندهای توافق هس��تهای برج��ام به دنبال
بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران خواهد بود.
آمریکا پیشنویس قطعنامهای را میان اعضای ش��ورای

امنیت توزیع کرده که خواستار جلوگیری از انقضای این
تحریمها اس��ت .یک قطعنامه برای تصویب در شورای
امنیت نیازمند موافقت دس��تکم  ۹عض��و ،بدون وتو از
س��وی هر یک از  ۵عضو دائم ش��ورای امنیت (آمریکا،
روس��یه ،چی��ن ،فرانس��ه و انگلی��س) اس��ت .قطعنامه
پیش��نهادی آمریکا خواستار منع فروش ،عرضه یا انتقال
س�لاح یا اقالم مرتبط از سوی ایران است .این قطعنامه
همچنین کشورها را از فروش ،عرضه ،یا انتقال سالح یا
اق�لام مرتبط به ایران ،مگر در صورت موافقت کمیتهای
در شورای امنیت منع میکند .پیشنویس آمریکا عالوه بر
این از کشورها میخواهد چنانچه دالیل متقنی در دست
دارند مبنی بر اینکه محمولهای در خاک آنها ممکن است
حاوی اقالم ممنوعه از ایران باش��د اقدام به بازرس��ی آن
کنند .این قطعنامه همچنین از کشورها خواسته با توجیه
مش��ابه اقدام به بازرسی کش��تیها در آبهای آزاد کنند.
چندی پیش دیپلماتهای غربی به فارنپالیسی گفتند این
قطعنامه از شانسی برای تصویب برخوردار نیست.

ش��هرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش��ورای اس�لامی ش��هر ،پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار
نماید.
ردیف
1

شرح عملیات
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی
سطح منطقه  -1تا سقف اعتبار

50درصد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ،انتقال و تجزیه
مکانیزه و آماده سازی امانات پستی (سورتینگ) مرکز مکانیزه

به ما ربطی ندارد و تعبیر این چنینی رئیسجمهور انفعالی
اس��ت .راه حضرت امام خمینی (ره) این است که به غرب
مخصوصا آمریکا مطلقا اطمینانی نیست .ما باید کار خودمان
را انجام دهیم کما اینکه تاکنون پیش رفتیم و نه به وعده
هایش دل خوش باشیم و نه از وعیدهایش بترسیم.

اخراج نشدن آمریکاییها ،باعث هرجومرج در عراق میشود

عضو ائتالف «دوله القانون» تاکید کرد که پارلمان عراق،
مصوبه اخراج نیروهای خارجی از این کش��ور را تصویب
کرده و دولت موظف به اجرای آن است .به گزارش فارس،
«کاط��ع الرکابی» نماینده پارلم��ان عراق و عضو ائتالف
«دوله القان��ون» به رهبری «نوری المالکی» بار دیگر بر
لزوم اخراج نظامیان تروریست آمریکا از عراق تأکید کرد.
الرکابی میگوید که پارلمان عراق ،مصوبه اخراج نیروهای
خارج��ی از عراق را تصویب ک��رده و پارلمان نیز نماینده
مردم اس��ت .وی به پایگاه خب��ری «المعلومه» گفت که
هر گونه تالش ب��رای دور زدن این مصوبه ،باعث ایجاد

10.000.000

500.000.000

حداقل رتبه الزم
رتبه  5راه و ترابری یا
 5ابنیه

اداره امور قراردادها و پیمان ها – شهرداری کرج

نماینده پارلمان عراق:

هرجومرج خواهد شد .این نماینده عراقی ادامه داد« :اخراج
نیروهای خارجی ،یک تصمیم غیر قابل بازگشت است و
هیچ قدرتی قادر به تغییر و لغو آن نیست» .الرکابی بر این
باور است که تصمیم اخراج نظامیان خارجی ،بیانگر دیدگاه
ملت عراق در قبال حضور اجنبی در این کش��ور اس��ت و
مس��ئوالن دولتی باید آن را اجرا کنند .پس از به شهادت
رسیدن سردار س��پهبد حاج «قاسم س��لیمانی» فرمانده
شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
«ابومهدی المهندس» نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی
توسط آمریکا در فرودگاه بغداد ،پارلمان عراق اواسط دی

مبلغ پروژه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

درصد غیرنقدی قرارداد

1ـ سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .ضمانت نامه بانکی معدل مبلغ فوق که به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش
نقدی به مبلغ فوق به حس��اب  700786948623بانک ش��هر  -2برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد -3 .شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است -4 .مبلغ  500.000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب  700785313795نزد بانک شهر
شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند -5 .متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید
– بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند -6 .در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود -7 .توضیح
اینکه به غیر از س��پرده ش��رکت در مناقصه کلیه اس��ناد و مدارک مربوط به پیمانکاران ش��رکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند -8 .الزم به ذکر است هنگام خرید
اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تأییده صالحیت در سایت  ،sajar.imporg.irمعرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل ،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای
شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد -9 .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را
تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند -10 .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است -11 .پیشنهادات می بایست در پاکت های
مجزا (الف-ب-ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  99/4/31به آدرس کرج – میدان
توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود -12 .پیشنهادات رسیده در مورخ  99/5/1در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهردار) مطرح
و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-35892421-35892418تماس و یا به سایت  www.karaj-irمراجعه نمایید.

موضع رئیسجمهور مقابل اروپا انفعالی است
عضو جامعه مدرس��ین با بیان اینکه موضع رئیسجمهور
در مقابل آمریکا و اروپا انفعالی اس��ت ،گفت :ما نه باید به
وعدههای غرب دلخوش باشیم و نه از وعیدهایش بترسیم.
آیتاهلل حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین در گفتگو با
مه��ر ،در رابطه با اقدامات دول��ت و وزارت امور خارجه در
واکنش ب��ه تالش آمریکا و همراه��ی اروپا جهت تمدید
تحریم تس��لیحاتی ایران ،گفت :ظاه��راً واکنش دولت و
وزارت امور خارجه تاکنون بد نبوده است اما از عجایب این
است که آمریکا هزار بار به این طرف و آن طرف رو انداخته
اما نتوانسته است تسلیحات ایران را متوقف کند .وی عنوان
کرد :ایران از اس��اس تسلیحات را تهیه میکند به عالوه

برج��ام توافق��ی بی��ن
المللی بود که از سوی
آمریکای��ی ه��ا زیر پا
گذاشته ش��د .از این رو
ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی کشور با
ش��ناختی که از دنی��ا دارد ،روابط ما را به
گون��ه ای تنظیم کند که در برابر اقدامات
آمریکای��ی ها ،منافع م��ا تحت تأثیر قرار
نگیرد.مرام آمریکایی ها بر مبنای زورگویی
است و س��ال ها قبل ،افکار عمومی دنیا
کمتر متوج��ه زورگویی آمریکایی ها می
ش��دند اما امروز به خص��وص بعد از قتل
سیاهپوس��ت آمریکایی توسط پلیس این
کشور متوجه ش��دند یک ماسک حقوق
بشر بر چهره آمریکا نصب است در حالی
که تبعیض و بی عدالت��ی در این جوامع
موج می زند.آمریکایی ها به خودشان هم
رح��م نمی کنند مردم خود را مورد عنواع
اذار و اذی��ت هایی که ناف��ی قوانین بین
المللی از نظر حقوق بش��ری اس��ت ،قرار
میدهند.از این رو دس��تگاه وزارت خارجه
باید هوشمندانه و بر اساس عزت ،حکمت
و مصلحت و با دوراندیش��ی با آمریکایی
ها رفتار کرده و مس��یری را برای تأمین
منافع کش��ور بیابد .چرا ک��ه رژیم امریکا
نشان داده هرجا منافع اش به خطر بیافتد
حتی از روی مردم خود هم رد میش��مد و
نابودی و نیستی را به همراه خود می اورد.
ترامپ در جریان شهادت سردار سلیمانی،
با وقاحت تم��ام این ترور را پذیرفت پس
اکنون بر دس��تگاه دیپلماسی ما است که
با پدیده تروریسم دولتی آمریکا به صورت
فعال مقابله کرده و اقدامات بعدی آنها را
بی اثر و کم اثر کند.دستگاه وزارت خارجه
نیاز به بازنگری جدی در امورات خود دارد
چرا که در اندازه نظام جمهوری اسالمی
نتوانس��ته است در عرصه مسائل سیاسی
بی��ن المللی ظهور و بروز داش��ته باش��د.
ضروری اس��ت در دانش��گاه ها و مراکز
علمی و فکری نشست ها و میزگردهای
تشریح حقوق بشر آمریکایی برگزار شود
تا چهره واقعی این مدعی دروغین حقوق
بشر برای همگان برمال شود.

آگهی مناقصه عمومی

عضو جامعه مدرسین:

اینکه خودش صاحب ابتکار ش��ده است .حاال او چه کاری
میتواند با ایران کند؟ فن و علم این موضوع به ایران آمده
اس��ت و در این ش��رایط آنها نمیتوانند کاری کنند .عضو
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد :به عقیده من،
این اظهار نظر رئیسجمهور مبنی بر اینکه مادامی که اروپا
به تعهداتش عمل کند ما هم به تعهداتمان باز میگردیم،
حرف خوبی نیس��ت و ما از ابتدا باید بگوییم که تعهدمان
این اس��ت .شما عمل کنید ما هم عمل میکنیم چیست؟
بلکه باید بگوییم ما خودمان بر حسب نظام و قواعد حاکم
بر کشور عمل میکنیم و استقالل داریم .آیت اهلل ممدوحی
در پایان تاکید کرد :اینکه اروپا میخواهد کار خودش را بکند

چهره واقعی امریکا
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روزنامهصبحايران

جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین
۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

یادداشت

ماه مصوبه اخراج تروریس��تهای آمری��کا را تصویب کرد.
اکن��ون که نزدیک ب��ه هفت ماه از تصوی��ب این قانون
میکند ،ولی طیفهای سیاس��ی عراقی وابسته به آمریکا
مانع از اجرای این مصوبه ش��دند تا اینکه آمریکا خواستار
مذاکراتی با عراق شد تا تکلیف نیروهای خود را مشخص
کند .گفتوگوهای راهبردی بین بغداد و واشنگتن در تاریخ
 ۱۱ژوئن ( ۲۲خرداد) ،به صورت ویدیو کنفرانس آغاز شد و
طرفین در خصوص موضوعات مختلف به خصوص خروج
توگو کردند ،ولی
نیروهای نظامی آمریکایی از عراق گف 
نتیجه مشخصی از این گفتوگوها حاصل نشد.

ش��رکت ملی پس��ت جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ،انتقال و تجزیه مکانیزه و آماده سازی امانات پستی

(سورتینگ) مرکز مکانیزه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره  2099003067000027برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.

 setadiran.irانجام خواهد ش��د .الزم اس��ت مناقصه¬گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ  1399/04/21می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت  19روز چهارشنبه

تاریخ 1399/04/25

زمان بازگشائی پاکت ها :

ساعت  8روز دوشنبه

تاریخ 1399/05/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :

ساعت  17روزیکشنبه

تاریخ 1399/05/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه¬گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس -تهران – خیابان شریعتی-

نرسیده به پل سیدخندان -ورودی شماره  20مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -ساختمان مرکزی شرکت ملی پست – دبیرخانه کميسيون

معامالت ارسال نمایند و یا با تلفن  0912-4724966آقای فخاری تماس حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر ثبت نام :

 88969737و 85193768

مرکز تماس 021- 41934 :

م الف1182

