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نيمي از واقعيت
زشتتر از تمامي يك دروغ است

براساسگزارشبانکمرکزی؛

سهم78درصدینفت
دررشداقتصادسال95

سرمقاله
باید طالب دوستی در جهان بود نه دشمنی!...؟
مدير مسوول

روح منفعتطلب��ی آمریکا ک��ه در دیگر دولتهای سیاس��تمدار
آمریکایی ش��اید برای برخی عیان نشده بود مگر بر کشورهایی که آن
مناف��ع را به عینه و بهوضوح دیده و قابل لمس برایش��ان بود اما با این
سیاست نداری ترامپ و پولپرستی که در ریشه آبا و اجدایش مشهود
است و خود نیز در شعارهای انتخاباتیاش اذعان به نداشتن سیاست و
دانس��تن به این که چگونه پول سازی کند که قبال برای خود مینمود
حال میخواهد برای آمریکا پولس��ازی کند در اولین سفر برونمرزی
خود به عربستان کامال نشان داد که آمریکا به دنبال قدرتطلبی و سلطه
به منافع خود اهمیت میدهد و فقط پول برایش بیشتر اهمیت دارد که
بایستی به طرف آن غش کنند که کردند ! حقوق بشر و پایمال نمودن
حقوقحقهدیگرملتهایمظلوموتجاوزبهحریمدیگرکشورهاوغصب
خاک دیگران و آواره شدن دیگر مردم کشورها و ...فقط بهانهای برای در
دست داشتن مستمسکی برای کوبیدن دیگر کشورها که به هر حال از
آمریکا برای کسب محبوبیت و قدرت پیشافتاده اند از این نظر آمریکای
حسود نمیتواند مالحظه این را بنماید که کشوری مثل ایران اسالمی
نهتنها در منطقه بلکه در جهان در کنار قدرتمندان سیاسی و اقتصادی
و فرهنگی قرار دارد و از این کش��ور مطلع برای خودشان کسب اطالع
مینمایند و برخیها هم میخواهند که در کمکشان و یاریشان کوتاهی
نکنند و از ایران تقاضا مندند تا کمکشان کند و از اینکه در سطح جهان
بهعنوان بزرگترین کش��ور سیاسی و مذهبی انساندوستی و ...مطرح
هس��ت و دیگر کش��ورها که همپالگی آمریکا را متاس��فانه برای خود
برگزیدهاند از این موضوع چندان خوشحال نیستند و از این که خود در
منطقه عقب افتاده اند ناراحت و حس��ادت ه��م میکنند در حالیکه
میبینند از ایران اسالمی هیچ گزندی نصیبشان نخواهد شد و همواره
در حفظ دوستیها و جذب آن در جهان بهویژه در منطقه با دیپلماسی
قوی که دارد کوشا است از این جهت بزرگترین دشمن حسود آمریکا
است و نمیتواند ببیند که ایران اسالمی این قدر در جهان درکنار دیگر
قدرتهای مطرح میدرخش��د و فکر میکند که خورش��ید حقیقت را
میتوان با پارهای ابر ناپدید کند در حالی که پارههای ابر بر باد میروند
و خورش��ید همچنان به نورافشانی خود مشغول اس��ت .ترامپ برای
خودشیرینی و دریافت صله از پادشاه عربستان بدین دیار سفر نموده در
ضمنبرایکسبپولبیشتروفروشسالحهایپیشنهادمنزوینمودن
ایران اسالمی را نموده در حالی که با این پیشنهاد به خود و آمریکا ضربه
مهلکی را وارد نموده که مردم جهان یکبار دیگر بفهمند و دریابند این
آمریکا به جای بسط و گسترش دوستیها در فکر جمعآوری مال دنیا
و از میان بردن روح انس��ان و انس��انیت اس��ت به جای نشاندن درخت
دوستی ،درخت نفاق مینشاند واال عربستان را تحریک و تشویق بیشتر
بهحملهبهیمننمینموددرحالیکهسازمانمللمتحدوعفوبینالملل
عربس��تان را برای حمله نمودن به یمن قبال محکوم نموده و در شمار
جنایتکاران جنگی حتی اسرائیل را نیز ...
2

صفحه 4

باعربستانمقابلهبهمثلجدیمیکنیم

عضو کمیس��یون امنیت ملی گفت :م��ا در برابر
اقداماتایذاییعربستانعلیهایرانمقابلهبهمثل
جدی خواهیم کرد .حشمتاهلل فالحتپیشه
درگفتگوبا باشگاهخبرنگارانجوان؛دررابطه
با کشته شدن صیاد بوشهری در گارد مرزبانی
عربس��تان اظهار داشت :شلیک به یک صیاد
بیدف��اع که هیچ ابزار نظام��ی در اختیار ندارد،
خالفکنوانسیونهایبینالمللیواصلهمجواری
در خلی��ج فارس اس��ت .وی تاکید ک��رد :این اقدام
عربستان باعث انزجار بیش از پیش ایرانیان از
دول��ت س��عودی خواهد ش��د.
فالحتپیشهبااشارهبهاینکه
عربس��تانیها طی سالیان
اخیر به اقداماتی دس��ت
زدهان��د ک��ه در تاری��خ
مناس��بات بی��ن ایران و
عربستانبیسابقهاست،
تصریح کرد :بن��ده این

اقداماترابهانهسازیهایعربستانبرایاقداماتایذاییعلیهایرانتلقی
میکنم .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
عربستانیها در میدان نبرد با مردم یمن کشتههای زیادی دادهاند و
انتقام آن را از ایران و مظلومانی میگیرند که هیچ نقش��ی در جنگ
واقعییمنندارند.وییادآورشد:کشتارزائرانایرانیدرمنا،اقدامات
نیابتی عربستان در حمایت از تروریستها برای انجام عملیات
خرابکارانهعلیهایرانوکشتارمظلومانیچونصیادبیدفاعنشان
میدهدکهعربستانیهاراهبردتحریکایرانرادرپیشگرفتهاند.
فالحتپیشهباتأکیدبراینکهایرانبایدبرخوردقاطعیدرمقابل
اقدامات عربس��تان انجام دهد ،اظهار
داش��ت :الزم اس��ت جمه��وری
اس�لامی هش��داری ج��دی و
پیشگیرانهبهعربستانبدهدکه
مادربرابرایناقداماتمقابلهبه
مث��ل جدی خواهی��م کرد.
عضو فراکس��یون والیت با
بیاناینکهمجلس...
صفحه2

دخالتدولتدرتجارتموادغذاییدلیلنابسامانیها



اماواگرهای
خصوصیسازی
درصنعتخودروایران

ادامه در صفحه
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آگه�یمناقص�هعموم�یی�کمرحل�های

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان غربی

ش�هرداریخرمش�هر
س�ازمانپارکهاوفضایس�بز
مرحل�هاول

مصوبهسنایآمریکا
درهیاتنظارتبر
اجرایبرجامبررسیشد
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آگه�يمناقص�هعموم�ي

شرکت ملی گاز ایران
شركت گاز استان البرز
(سهامی خاص)

فراخوانش�ماره1489013

نوبت دوم

شركت گاز استان البرز در نظر دارد جهت موضوع زير:
رديف

شرح

حدود مبلغ برآورد كارفرما

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

1

انجام خدمات حفاظت و حراست از اماكن،
اموال و تاسيسات شركت گاز استان البرز

30.000.000.000ريال

1.500.000.000ريال

از ش�ركت هاي واجد ش�رايط كه داراي شناسه ملي ،توان اجرائي ،سابقه در اين زمينه و داراي گواهي

صالحيت از س�ازمان حراست وزارت نفت مي باشند و تمايل به همكاري دارند ،دعوت بعمل آورد.لذا

مقتضي اس�ت اعالم آمادگي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري،مورخ  1396/04/04به آدرس كرج،
ميدان طالقاني ،بلوار تعاون ،خيابان فرهنگ ،روبروي تربيت 6شركت گاز استان البرز طبقه سوم ،واحد

امور قراردادها تحويل و رسيد دريافت نمايند.

جهت اطالعات بيشتر با تلفن 026-34187146تماس حاصل نمايند.

شركت گاز استان البرز پس از برسي هاي الزم ،از شركت هاي واجد شرايط كه اعالم آمادگي خود را تا
نوبت اول

بدین وسیله به اطالع می رساند سازمان پارکها در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات موجود درانبار را با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها طبق
نظر کارشناس دادگستری از طریق مزایده کتبی که اولین آگهی در مورخ  96/3/29آخرین آگهی در مورخ96/4/5به چاپ می رسد به فروش
برساند،لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید پس از نشر آخرین آگهی بصورت حضوری ویا از طریق سایت
شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام وتا پایان وقت اداری تاریخ 96/4/24نسبت به ارائه پاکتهای پیشنهادی خود اقدام نمایند.در
ضمنتاریخبازگشاییپاکتها 96/4/25راسساعت 12میباشد.حضورمتقاضیانویانمایندهقانونیآنهابامعرفینامهکتبیدرجلسهبازگشایی
بال مانع می باشد.
شرایط مزایده:
-1متقاضی می بایست مبلغ 6درصد مبلغ پایه را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بحساب سپرده سازمان پارکها واریز ویا ضمانت نامه بانکی
را به همراه مدارک ارائه وتحویل نماید.
-2درصورت انصراف نفر اول ضمن سپرده وی موضوع مزایده بنابر صالحدید سازمان به نفر دوم ودرصورت انصراف نفر دوم ضمن ضبط سپرده
وی بنابر صالحدید موضوع مزایده به نفرسوم واگذار خواهد شد ودر صورت انصراف نفرسوم مزایده باطل می شود.
-3سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-4برنده مزایده موظف است به مدت یک هفته پس از تنظیم صورتجلسه کمسیون معامالت نسبت به پرداخت بهای پیشنهادی اقدام در غیر
اینصورت سازمان ضمن ضبط وثیقه،مورد مزایده را به نفرات بعدی با توجه شرایط فوق الذکر واگذار خواهد نمود.
-5هزینه نشرآگهی وهزینه نظریه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
-6سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

سرپرست سازمان پارکها وفضای سبز
فرهاد دربندی نور

صفحه 2

اختصاص 20درصد
ازمنابععمرانیاستانها
بهصنایعکوچک
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اداره کل مناب�ع طبیعی وآبخیزداری اس�تان آذربایجان غربی درنظردارد مقدار 375تن ج�وی علوفه ای جهت توزیع دربین دامداران مراتع
حاش�یه دریاچه ارومیه درشهرستان های ارومیه –سلماس-نقده –میاندوآب ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ازفروشندگان حقیقی
وحقوقی دارای کداقتصادی برابر اسنادمناقصه خریداری نماید.
-1پیشنهاد دهندگان الزم است مبلغ  337/500/000ریال به عنوان تضمین شرکت درمناقصه به یکی ازروشهای زیر تهیه وتسلیم نمایند.
الف-ضمانتنامهبانکی
ب-ضمانتنامه بانکی صادرشده ازسوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ج-وجه نقد (بصورت واریز وجه به حساب شماره  2174210016001نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه به نام اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری
استانآذربایجانغربیوارائهاصلفیشواریزی)درصورتعدمارائهضمانتنامهشرکتدراستعالمپاکتپیشنهادقیمتبازگشایینخواهدشد.
*تضمینهای فوق باید برای حداقل 3ماه پس از تاریخ درج آگهی معتبربوده وبرای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
-2برآورد کلی مناقصه  3/375/000/000 :ریال بوده وپرداخت ان درقالب اسناد خزانه اسالمی مطابق بااعتبارات تخصیصی می باشد.
-3مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  4روز خواهدبود.
-4آخرین مهلت تحویل پیش�نهادها پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخه  96/4/17وگش�ایش پیشنهادها درساعت  9روز یک شنبه مورخه
 96/4/18می باشد.
-5مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه ازتاریخ تحویل پیشنهادها می باشد.
-6محل دریافت وتحویل اسناد:استان آذربایجان غربی به نشانی ارومیه –ابتدای بزرگراه خاتم االنبیا –اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری –
طبقه سوم اتاق( 319امورقراردادها) می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32775005-8داخلی  152-163تماس حاصل ویا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
 www.ites.mporg.irمراجعه نمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول96/3/28:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/29:

توقفطرح
«پرداختمستمریبهکمدرآمدها»

صفحه 5

ممنوعیتواردات
قیمتبرنجرا
 100درصد افزایش داد

نوبت دوم

با هدف حذف تعدادی از متقاضیان دریافت مستمری انجام شد:

مهلت مقرر تحويل داده اند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به به عمل خواهد آورد.

شماره مجوز1396،1327:

روابط عمومي شركت گاز استان البرز
آگه�یدع�وتمجم�ععموم�یف�وقالع�اده
ش�رکتتعاونی1760میداندامس�نندجثبت3779
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 1760میدان دام سنندج ثبت  3779بنا به تقاضای فوق العاده اکثریت مطلق اعضای
هیئت مدیره  1/3اعضای شرکت /بازرس یا بازرسین  /اداره تعاون شهرستان سنندج در ساعت  10روز شنبه مورخ  1396/04/10در محل دفتر
کارشرکتتعاونیتشکیلمیگردد.بدینوسیلهازکلیهاعضایشرکتتعاونیدعوتبهعملمیآید.کهجهتاتخاذتصمیم نسبتبهموضوعات
زیر دراین جلسه در وقت مقرر حضور بهمرسانند .در صورتیکه برای هرکدام از اعضاء شرکت حضور(فیزیکی واصالتی)در جلسه مقدور نمی
باشد مطابق ماده ( )28اساسنامه شرکت می تواند حق رأی خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به عضوی دیگری یا نماینده تام االختیارخود ـ از
میان اعضاء یا خارج از اعضاء واگذار نماید .لکن هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی خود بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد .مگر اینکه تعداد
اعضاء تعاونی به  500عضو وبیشتر برسد .که در این صورت هرکس می تواند عالوه بر رأی خود حداکثر  2رأی با وکالت داشته باشد .بدیهی است
جلسه نوبت اول با حضور  2/3کل اعضاء ( اصالتی ـ وکالتی) رسمیت خواهد داشت .ضمن ًا تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت  3/4آرا حاضر
در جلسه برای حاضرین وغایبن نافذ ومعتبر خواهد بود..
دستور جلسه:
 1ـ افزایش مبلغ اسمی سهام از مبلغ سیصدهزار ریال به مبلغ  10/000/000ریال
2ـ سایر باذکر نوع
شماره316 :م الف
شرکت تعاونی  1760میدان دام سنندج شماره ثبت 3779

