ورزشــي

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي
ســال نهــم  شــنبه  5خــرداد  10 1397رمضــان 1439
 26مــی  2018شــماره  12 2445صفحه  1000تومان

عراقچی خطاب به اروپا:

برای ماندن در برجام
باید منافعمان تامین شود

سالروز وفات حضرت خدیجه(س) تسلیت باد.
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روزنامهصبحايران

مجيد جمالي نوبنــدگان ،عضو
کميسيون امنيت ملي مجلس

صفحه3

قول مساعد به برآورده شدن
مطالباتبهحقکاميونداران
گروه راه و مســکن :در روزهاي اخير برخي از
مطالبات صنفي رانندگان در خصوص گراني
اقالم و هزينههاي مرتبط با ناوگان حملونقل
جادهاي پاسخدادهشده است .به دنبال...
صفحه6

واکنش شديد کره شمالي
به اظهارات «مايک پنس»:

حرفهاي معاون ترامپ ابلهانه
و ناشي از ناداني بود

اتحادیههایدانشجوییدربیانیههایجداگانهخطاببهعلیالریجانیتاکیدکردند

مانعاجرایقرارداداستعماری
« »FATFشوید

صفحه2

حاجي دليگاني از محکوميت ايران در پرونده «کرسنت» خبر داد

چه کسي پاسخگوي خسارت
قرارداد «کرسنت» است؟

صفحه3

گزارش ميداني از حال و هواي مصالي
تهران و بيست و ششمين نمايشگاه

گروه انرژي :نماينده مردم شــاهين
شهر و عضو کميسيون برنامه و بودجه
مجلــس با بيان اينکــه راي اوليه در
داوري بينالمللي در پرونده کرســنت
دال بــر محکوميــت ايران اســت،
گفت :ميزان خســارتي که ايران بايد
پرداخت کند هنوز مشخص نيست و
ارقامياز  16تا  36ميليارد دالر را به عنوان جريمه ايران مطرح کردهاند .به
گزارش«عصرايرانيان» حسينعلي حاجي دليگاني ،نماينده...

بين المللي قران کريم

شبستاني از نور و رحمت
در ماه قرآن

گروه فرهنگي:بيســت و ششمين نمايشگاه
بينالمللي قرآن کريم در حالي وارد هشتمين
روز برگزاري خود ميشود که برنامههاي متنوع
اجرا شده در اين نمايشگاه در روزهاي گذشته
با استقبال ويژه مردم و بازديد کنندگان...

صفحه4

صفحه10

افزایش دو برابری اعطاي وام
صندوقهاي خانگي

طرح جدید مجلس برای
«دوتابعیتیها» کلید خورد

صفحه9

صفحه2

نوسازي ۱۰هزار تاکسي،
معطل يک ابالغيه!
صفحه8

اروپا در برجام صرفا

بهدنبال منافع امنيتي است

www.asre-iranian.ir

در گزارشي ويژه درخواستهاي چند
روز اخير رانندگان کاميون بررسي شد

سرمقاله

گزارشي ويژه از تاييد و تکذيبها درباره قاچاق از مبادي رسمي

اروپا پيام شروط هفتگانه رهبر معظم انقالب را دريافت کرده است؟

فرانسه :شروط هفت گانه رهبر ايران را مد نظر داريم
صفحه2

نگاه جزيرهاي در مبارزه با قاچاق
و انکار آن دردي را دوا نميکند
صفحه5

در حالــي که با خروج آمريــکا از برجام،
اروپاييهــا اعالم کردهانــد که به توافق
هســتهاي با ايران پايبند هستند و حتي
تضمين ميدهند که بــه همکاريهاي
اقتصادي با کشــورمان ادامــه دهند اما
شاهد اين هستيم که شرکتهاي اروپايي
در حــال تعليق قراردادهاي خود و خروج
از ايران هســتند ،در ايــن خصوص بايد
گفت کــه اروپاييها بيــش از اينکه به
دنبال منافع اقتصادي در برجام باشــند
بيشتر به دنبال منافع امنيتي هستند ،اگر
هم به صحبتهاي مقامات کشــورهاي
اروپايي توجــه کنيم بارها اعالم کردهاند
کــه منطقــه و اروپا با تصويــب برجام
امنتر شده است فلذا منافع اقتصادي در
اولويتهاي بعدي براي اروپا قرار دارد اما
براي ايــران هر دومقوله ،چه اقتصادي و
چه امنيتــي اهميت دارد و اختالف ايران
و اروپا هم بر ســر همين مســئله است.
البتــه اروپاييها حتــي در دوران حضور
آمريکا در برجام هم خيلي به تعهداتشان
عمل نميکردند و فقط در حرف دم از...
ادامه در همين صفحه

یادداشت

نياز بازارمسکن به ساخت
واحدهاي کوچک

ميثم ترکيان

پس از پنج ســال رکود عميــق در بازار
مسکن چه در توليد و چه درفروش ،بازار
مسکن از اواخر سال گذشته با رشد نسبي
در ارزش و تعداد معامالت روبرو شــد و
بهطور شــتابزدهاي طي سال جديد در
حال رشــد تعداد خريدوفــروش و قيمت
است.اين رشد داليل مختلفي ازجمله تاثير
از رکود بازار ارز و طال و بازارهاي موازي
اســت .اما اين رشــد ناگهاني عوارضي
همچون ناياب شــدن واحدهاي با متراژ
پايين ،بيثباتي در بازار ،قيمتها و جهش
آن را به همراه داشــته است؛ اين جهش
زودهنگام قيمت مســکن اثــر منفي در
اين بازار ايجاد کرده و متقاضيان بهناچار
ي و يا با متراژ
به ســمت واحدهاي قديم 
پايينتر سوق يافتهاند.پرداخت وام مسکن
در مدلهاي مختلف طي ســال جديد با
مورد استقبال مردم بوده است و همين امر
باعث شده باعث شده کساني که توانايي
خريد مســکن با وام مســکن را دارند به
سراغ مســکنهاي باقيمت و متراژ پايين
و سن باال بروند.اکثر کســاني که اين...
ادامه در همين صفحه

سيد حسن نصرا:...

نوبت دوم

هدف تحريمهاي جديد آمريکا فشار به مقاومت و حاميان آن است

دبيرکل حزب ا ...لبنان در ســالروز عيد
مقاومــت ضمــن تبريک ايــن عيد بر
برگزاري مراســم روز قدس به صورت
گســترده متعاقب تصميم ترامپ تأکيد
کــرد و گفت :هــدف تحريمهاي جديد
آمريکا فشــار به مقاومت و حاميان آن
اســتبه گزارش مهر ،سيد حسن نصرا...
ضمن تبريک عيد مقاومت بر برگزاري
مراســم روز قدس به صورت گســترده
متعاقب تصميم ترامــپ تأکيد کرد.وي
افزود :اميدواريم کــه همه مردم جهان
و همه انســانهاي مؤمن امسال به روز
قدس توجــه و اهتمام ويژهاي داشــته
باشند.سيد حســن نصرا ...اظهار داشت:
بايد در عيد مقاومت و آزادسازي ياد همه
شهدا ،اســرا و همه گروههاي مقاومت
ســوريه و جمهوري اســاميايران را
گراميبداريم.وي با بيان اينکه امکانات
مقاومت از ســال  ۱۹۸۲تا سال ۲۰۰۰
چــه از لحاظ تعداد نيــرو و چه از لحاظ
تجهيزات بســيار اندک بــود ،تصريح

ادامه از همين صفحه

کرد :پيروزي داراي ابعاد الهي ،انســاني
و اخالقي اســت و مقاومت در نبردهاي
بزرگ ثابت قدم و استوار بوده است و اين
پيروزي را خداوند براي ياران مقاومت به
خاطر فداکاريهايشان عطا کرد.دبيرکل
حــزب ا ...گفــت :شــهروندان ،ملت و
نيروهــاي مقاومت ما ثابــت کردند که
اليق پيروزي هســتند و تجربه پيروزي
نشان داد که دشمن اعتماد به نفس خود

را از دست داده است.سيد حسن نصرا...
افزود :هنگاميکه دشــمن صهيونيستي
مقاومت لبنانيها را ديد ،ترجيح داد بدون
قيد و شرط از جنوب لبنان عقبنشيني
کنــد.وي در مورد تحريمهــاي آمريکا
و شــوراي همکاري خليج فارس عليه
مقاومت لبنان و فلســطين گفت :برخي
از اين تحريمها جديد نيســت و تاثيري
نخواهد داشــت و اين مردم هستند که

از تحريمهــاي جديــد آمريکا آســيب
ميبينند.دبيرکل حزب ا ...تاکيد کرد که
دولت لبنان در برابر همه شهرونداني که
تحريمهاي جديــد آمريکا آنها را تحت
تاثير قرار داده ،مسئول است.سيد مقاومت
افزود :از اهداف تحريمهاي جديد آمريکا
اعمال فشار مستقيم به مقاومت و اعمال
فشار به دوســتان و متحدان آن و قطع
منابع مالي مقاومت در لبنان اســت و در
همين راستا فشارهاي پي در پي به ايران
به عنــوان حامياصلي مقاومت در لبنان
و منطقــه وارد ميشــود.وي با تاکيد بر
اينکه اعمال فشــار بر ايران در راستاي
توقف کمکهاي اين کشور به مقاومت
و همه طرفهاي حاميآن و جنبشهاي
مقاومت و خانوادههاي شهدا و جانبازان
صورت ميگيرد ،افزود :زماني که دشمن
صهيونيســتي را شکســت ميدهيم و
در مقابــل طرحهاي آمريــکا مقاومت
ميکنيم ،طبيعي اســت که دشمن ما را
براي خود تهديد بداند.

اروپا در برجام صرفا بهدنبال منافع امنيتي است

...پايبندي به برجام ميزدند.متاســفانه پس از برجام،
آن تعهداتــي که اروپاييها به مــا در زمينه مبادالت
بانکي و ســرمايه گذاري در ايران داده بودند اجرايي
نشــد هم اکنون هم مسئوالن کشــورهاي اروپايي
عنوان ميکنند که شــرکتهايي که با ايران قرارداد
امضا کردهاند دولتي نيستند و ما نميتوانيم آنها را ملزم
به ادامه همکاري با ايران کنيم ولي ايران معتقد است
که اروپاييها اگر بخواهند ميتوانند شرکتهايشــان را
حمايت ،آنها را از تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت

کنند و اقدامــات اقتصادي و قضايي در اين خصوص
انجام دهند.بنابراين نميشــود ايران در برجام بماند و
فقــط برجام براي اروپا امنيت و منفعت بياورد و ايران
نفعي از ايــن توافق نبرد.هم اکنون هم ايران در حال
مذاکره با اروپا به منظور پيگيري شــکايتش در هيئت
رســيدگي تخلفات از برجام است که اين مسئله حدود
 6تا  7هفته زمان ميبــرد و طوالني نخواهد بود.اگر
اروپاييهــا تعهد و تضمين الزم را بــه ايران ندهند،
دنيا هم شــرايط ما را قبول خواهــد کرد زيرا به طور
کامــل به تعهــدات بين المللي خــود در برجام عمل

کردهايم و بيش از اين امکان خويشــتن داري وجود
ندارد.متاســفانه اروپاييها يکي به نعل و يکي به ميخ
ميزنند و در برخي مســائل مانند حقوق بشر ،مسائل
منطقه و موضوع موشــکهاي بالستيک ايران هم با
آمريکا همراهــي کردند پس در مذاکــره با آنها بايد
خيلي مراقب باشــيم.ايران البته بــه هيچ عنوان نبايد
دوبــاره پاي ميز مذاکره برگردد چراکه نه رهبري و نه
مجلس اجازه چنين کاري را ندادهاند ضمن اينکه خود
دولت هم اعتقادي به مذاکره با آمريکا بر ســر منافع
ملي کشور ندارد.

ادامه از همين صفحه

...خريدها را انجام دادهاند مصرفکننده هستند و همين
موضوع باعث شــده واحد نقلي در بازار ناياب شــود ويا
باقيمت باالتري نسبت به واحدهاي بزرگتر معامله شود.
نشانههاي رکود تورميبهتدريج در بازار مسکن ظهور و
بروز يافته اســت؛ ادامه همين رشد قيمت و بيثباتي در

اداره كل زندانهاي استان آذربايجان شرقي

آگهي فراخوان دعوت به مناقصه عمومي
اداره كل زندانهاي اســتان آذربايجان شــرقي در نظر دارد عمليــات تكميلي و محوطه

ســازي ندامتگاه 250نفره شهرستان اهر شــامل  :محوطه سازي – احداث منبع ذخيره

آب و كليه كارهاي باقيمانده از فاز2پروژه به شرح نقشه ها و مشخصات فني و عمومي

و خصوصي منظم كه محدود ه و شــرايط آن در اســناد مناقصه مشخص خواهد شد .
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره 200973224000003به پيمانكار

ذيصالح واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري فراخوان شامل ارزيابي پاكتهاي الف وب و

پيشــنهاد قيمت شــامل  :دريافت – تحويل اسناد – ارزيابي كيفي و گشايش پاكت قيمتها
و ســاير مراحل مناقصه از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به

آدرس www.setadiran.irانجام خواهدشد .

الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام درسايت مذكور

و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راجهت شركت درفراخوان محقق سازند.

تاريخ انتشار اولين فراخوان درسامانه تداركات الكترونيكي دولت مورخ 97/03/05

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار  :تبريز – بلوار 29بهمن – پايين تر از پل كابلي –

نياز بازارمسکن به ساخت واحدهاي کوچک
بازار باعث خواهد شد پس از خريد خريداران واقعي و گذر
قيمت مسکن از کشش بازار باز اين بازار به رکود عميقي
فرو برود .در دولت نهم و دهم مسکن در مقياس وسيعي
عرضه شد و بخش زيادي از موج تقاضا باعرضه مسکن
مهر و واحدهاي ساختهشده توسط بخش خصوصي پاسخ
داده شــد .اما در دولت فعلي با کاهش ساخت مسکن،

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور

افزايش موج تقاضا مطمئن ًا شرايط بدتري بر بازار مسکن
کشــور حاکم خواهد کرد .الزم است با توجه به کاهش
ساختوســاز طي چند سال گذشته و نبود توازن در بازار
عرضه و تقاضای مســکن تمهيداتي انديشــيده شود تا
طي سالهاي آينده ساخت واحدهاي با متراژ کوچکتر
افزايش يابد تا بتوان در اين مقوله بازار را کنترل کرد.

مهندس علی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

برتری دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در بین  50سازمان ،نهاد و شرکت در استان با
دریافت تندیس ویژه جشنواره و سه لوح سپاس درحوزه روابط عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای
،برنامه ریزی ،پژوهش و افکار سنجی و نوآوری و فعالیت های خالقانه را به شما تبریک میگویم
کربالیی سرپرست اصفهان

اداره كل زندانهاي استان تلفن 041-33311101

تبريز – بلوار 29بهمن باالتر از پل توانير – اداره كل زندانهاي استان آذربايجان شرقي

تلفن )041(33311101-2 :
نمابر33333864:

كدپستي 5157713111:

صفحه الكترونيكي www.azarsh-prisons.ir:

پست الكترونيكيadmin@azarsh-prisons.ir:

