فرماندهکل سپاه:

دشمن را با شکستهای خفتبار
روانه گورستان تاریخ میکنیم

دا در اين روز سعيم را در راه طاعتت بپذير و جزاي خير عطايم فرما  
دعاي روز بيست وششم ماه مبارك رمضان :اي خ 
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علیرضا سلیمی

عضو هیات رئیسه مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

مصوبه غیرقانونی نرخ گندم ابالغ شد؛

سعید جلیلی مطرح کرد؛

اب�لاغ مصوبه قیم��ت  ۵۰۰۰تومانی گندم از س��وی
وزارت جها د کشاورزی که با بدعت تازه دولت تعیین
شد ،با واکنش کمیسیون کش��اورزی مجلس مواجه
ش��د .عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس با انتقا د از
این رویه دولت گفت :به محض بازگش��ایی مجلس،
موضوع را پیگیری خواهیم کرد...

سیاست خارجی فعال
 زمینهساز تقویت
اقتصاد داخلی

صفحه6

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

مردم از تبعیض و رانت
متنفر هستند

صفحه2

چوب و آهن قراضه سرپناه حاشیهنشینان؛

معضلحاشیهنشینیگریبان
جامعهرارهانمیکند

اگرچه دالیل متعددی برای حاشیهنش��ینی در اطراف
ش��هرهای بزرگ مطرح ش��ده اس��ت اما با اینحال
باید اقتصاد نابس��امان و کمبود مس��کن مناسب را در
عامل حاشیهنش��ینی موثر دانست .به گزارش «عصر
ایرانیان»امروزه حاشیه نشینی در اطراف برخی از...

سیاست خارجی نباید فقط به مذاکره با چند کشور محدود شود
۱۰۰روز آینده روحانی ،فرقی با  8سال گذشتهاش ندارد
مذاکره «غلط» جواب نمیدهد

صفحه5

«هفت تپه» به بیت المال بازگشت
صفحه2

صفحه2

آگهی  فراخوان  مناقصه عمومی

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 121/1400

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

 -1ﻧﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

 -2ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﺭﺩﻳﻒ

1

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

121/99

ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ

1400/03/03

 10/30ﺻﺒﺢ

ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

پای تیم مذاکرهکننده

در تله آمریکایی گیر نکند

روزنامهصبحايران

د امنیت غذایی کشور
تهدی 
از سوی دولت

یادداشت

ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

 -3ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/02/18ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 1400/02/22

 -4ﻣﺪﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/02/23ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/03/03

 -5ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﺭﺱ http://tender.tavanir.org.ir

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻭ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﺼـﻮﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺷـﺮﺍﻳﻂ

ﻣﻮﺟﻮﺩ)ﻛﺮﻭﻧﺎ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

-6ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﺑﺎﻻ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ –ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ –ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ

 -7ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

 -8ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  % 10ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺼـﻮﺭﺕ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎﻧﻜﻲ

اخب��اری از مذاکرات
وین منعکس شده که
آمریکا برای بازگشت
به برجام جدیت دارد،
اگر جدی��ت دارند به یکب��اره تحریمها را
بردارند ،چرا که سیاست قطعی جمهوری
اس�لامی اعالم شده اس��ت .ایران اعالم
کرده است که باید کل تحریمهای اولیه،
ثانویه ،دوره ترامپ ،دوره اوباما ،تحریمهای
حقوق بشری ،هستهای ،منطقه و موشکی
برداشته و راستی آزمایی شود؛ اگر جدیت
دارند باید در این زمینه اعالم موضع کنند
دیگر نیاز به مذاکره طوالنی ندارد .یادمان
نرفته اس��ت که آق��ای روحانی میگفت
آمریکاییها موجود مزاحم اس��ت و گفتن
این موج��ود از برجام بیرون رفته اس��ت
حاال چه ش��ده که آقای عراقچی محور را
آمریکاییها قرار داده است ،سیاست یک
بام و دو هوای آقایان مش��خص است .در
برجام از خطوط قرمز عبور کردند ،اکنون
آقایان باید شفاف بگویند از خطوط قرمزی
که صریح اعالم شده مجدد عبور کردهاند
یا نه؟ آنچنان در برجام از خطوط قرمز عبور
کردند که مقام معظم رهبری آن را خسارت
محض دانس��تند ،نگرانیم مجدد خسارت
محض دیگری برای ملت فاکتور نکنند.
آقای ظریف ب��ه صراحت به آمریکاییها
میگفت اگر با ما به توافق نرس��ید رقیب
ما در داخل ایران انتخابات را میبرد ،با این
حال چون سابقه خوش��ی از آنها در ذهن
نیس��ت ،یکی از تلقیهای مذاکرات وین
این اس��ت که مذاکرات کاربرد انتخاباتی
دارد ،همچنین ارز پاش��ی اخیر برای این
بود که نشان دهند مذاکرات نتیجهای دارد.
بعد از برجام وضعیت کشور بدتر از قبل از
برجام شد ،رئیس جمهوری از این وضعیت
از تعبیر محاصره اقتصادی اس��تفاده کرده
است آیا این دوره چنین نخواهد شد؟ پیش
بینی این است که مذاکرات و صحبتها
با رویکرد انتخاباتی صورت میگیرد چون
سیاس��ت روش��ن و واضح است و نگرانی
همه این اس��ت در تله آمریکا پای آقایان
عراقچی و ظریف گیر نکند.
نوبت دوم

هوش��مند س��ازی مدارس شامل ( 65دستگاه

خرید تعدادی اقالم
ارد مناقصه عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اردبیل در نظر د 
کامپیوتر 5 ،دستگاه لپ تاپ 30 ،دستگاه دیتا پرژکتور) را به شماره  2000003650000001از طربق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات

اسناد تا ارائه
نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
برگزار 
خواهد شد.

الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir( :انجام
تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (1400.2.19 ) www.setadiran.ir
اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  10روز یکشنبه تا تاریخ 1400.2.19
مهلت دریافت 
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد 1400.2.29 :تا 1400.03.8
تاریخ بازگشایی 1400.03.09
تاریخ اعالم به برنده 1400.03.09 :
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس اردبیل –
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
کد پستی  5619833467شماره تماس  :سواالت فنی  045 – 33521485 :سواالت شکلی 045- 33521742
شهید باکری 
خیابان 
باشد
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می 
شناسه آگهی 1131994 :
م الف 15:

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 0101673314007

 -9ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

 -10ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻋﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 -11ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  36273011-13ﺩﺍﺧﻠـﻲ  4274ﻭﺍﺣـﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ
ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 -12ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺫﻳﻞ ﻧﻴﺰﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

 -1ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﺭﺱ http://tender.tavanir.org.ir

 -2ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ http://iets.mporg.ir

 - 3ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ WWW.epedc.ir

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﺎ

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

آگهی  مناقصه عمومي يك مرحله اي

نوبت اول

ارد تامين نيروي انس��اني بخش خدمات ش��هري و فضاي س��بز را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي داراي صالحيت از وزارت كار و رفاه
ش��هرداری چغادک در نظر د 
اسناد را
ستاد مراجعه و 
اسناد از تاريخ  1400/2/19به سامانه 
توانند جهت دريافت 
واجد شرايط مي 
اجتماعي به صورت تامين نيروي انساني واگذار نمايد ،لذا شركتهاي 
دريافت نمايند.
نام و نشانی مناقصه گزار :استان بوشهر – شهرستان بوشهر -شهر چغادک  -شهرداری چغادک
1ـ موضوع مناقصه :تامين نيروي انساني بخش خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري چغادك به بخش خصوصي
برآورد اولیه پروژه :مبلغ  28.645.561.776ريال به صورت ساالنه.

2ـ مبلغ
3ـ مدت انجام كار 12 :ماه
اسناد مناقصه :از تاریخ  1400/2/19در سامانه ستاد.
4ـ تاریخ توزیع 
ستاد
اسناد  :سامانه 
5ـ محل توزیع 
6ـ آخرین مهلت تحویل اسناد :پنجشنبه مورخ . 1400/3/6
فرايند ارجاع كار :مبلغ  1.432.278.088ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره  3100000425004بنام سپرده شهرداری
7ـ س��پرده ش��رکت در 
نزد بانک ملی شهر چغادک.

خواهد شد.

نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط

اد
انعقاد قرارد 
تذكر :برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به 
8ـ بازگشایی پاکات (پیشنهادات)  :روز شنبه مورخ  1400/3/8ساعت  8در محل شهرداری با حضور اعضاء كميسيون مناقصات.
رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
-9شهرداري در 
-10هزینه انتشار آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
ستاد مندرج است.
اسناد مناقصه درج در سامانه 
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در 

روابط عمومي شهرداري چغادك

