صفحه2

فضای بسیجی باید
در دستگاه قضایی حاکم شود

سرمقاله

خودتحریمی

مانع رشد اقتصاد ایران

گروه سیاسی:رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های معوقه یکی
از اولویت های ما در قوه قضاییه است ،گفت :اگر فضای بسیجی در دستگاه قضایی
حاکم ش��ود ،دیگر کس��ی جرأت نمیکند از رش��وه و پارتی بازی و ناحق کردن حق
حرف بزند .به گزارش اسکناس ،سیدابراهیم رئیسی در نشست با...

محمدرضا سبزعلیپور


اقتصاددان
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بررسیهای «اسکناس» نشان می دهد؛

حباب قیمت مسکن در آستانه تخلیه

تیترهایمهم

روزگار سخت رانندگان
تاکسی های اینترنتی

گ�روه زیربنای�ی :مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرسازی با اشاره به ریزش قیمت ارز ،گفت :بخش مسکن
در ص��ورت پای��داری ن��رخ ارز به ثبات و قیمت منطقی خواهد
رس��ید .به گزارش اس��کناس ،قیمت خانه در کالنشهر تهران
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منشا فساد در بازار سرمایه
مشخصنیست
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داش��ت:
متاس��فانه علیرغم تالشها و پیگیریهای بس��یار
زیاد نتوانستهایم منشا و عامالن فساد در بازار سرمایه
را پی��دا کنی��م .محس��ن علیزاده ،عضو کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس درباره جزییات س��لب صالحیت
ش��دن  21مدیر بورس��ی به دلیل تخلفات انجام شده
اظهار داشت :متاسفانه علیرغم تالشها و پیگیریهای بسیار زیاد نتوانستهایم
منشا و عامالن فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم...
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بازار خودرو
در مدار کاهش قیمت
6

اصناف در برزخ امهال مالیاتی

در آبان امسال با رشد کمتر از  ٢درصد به میانگین قیمتی ٢٧
میلیون  ١٠٠هزار تومان رس��ید که اگر با رش��د قیمت مهرماه
امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی
از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز می رسیم .تورم ماهانه

متوسط قیمت مسکن در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه
مع��ادل  ۱۰درص��د بود که بناب��ر اعالم بانک مرکزی در آبان
ماه به  ۱.۸درصد رسیده است .کارشناسان این امر را نشانگر
کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در...

اهمی��ت مقول��ه اقتص��اد
موجب شد تا رهبر انقالب
نیز در دیدار با رؤس��ای سه
قوه و دیگر اعضای شورای
عالی هماهنگی اقتصادی
به چهار محور الزم و اساس��ی برای اقتصاد کش��ور
یعنی حل مش��کل کسری بودجه ،افزایش سرمایه
گذاری ،جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف
اشاره نمایند و به مسئولین ارشد نظام تأکید کنند که
ب��ا هم��ت جدی و تالش مضائف ،اقداماتی را انجام
دهن��د تا هر چه س��ریعتر تأثی��ر اجرای راهکارهای
عملی در زندگی مردم مشخص شود.از نظر نگارنده،
نکات بسیار دقیق و ظریفی در فرمایشات و توصیه
ه��ای مق��ام معظم رهبری مطرح گردید که باید م ّد
نظر مسئولین کشوری و...
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ادامه در صفحه آخر


رهبر انقالب با صدور پیامی درپی

دیدگاه

شهادت محسن فخری زاده تاکید کرد

نقش فرانسوی ها در

پیگیری و مجازات
عامالن و آمران در
دستور کار قرار گیرد

عقب ماندگی خودروسازان
مرتضی شجاعی


کارشناس صنعت خودرو
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افزایش تنشهای داخلی

صفحه2

در اوپک پالس

از مهمتری��ن بهانهه��ای
هم��کاری مج��دد ای��ران
خودرووسایپابافرانسویها
میتوان به زیرساختهای
تولی��د خودرو متناس��ب با
محصوالت فرانسوی در کشور ،تعهدات روی زمین
مانده خودروسازان و تأسیس شرکتهای ایکاپ و
سایپا ــ سیتروئن پس از برجام اشاره کرد که بهدلیل
س��رمایهگذاری مش��ترک ،قاعدت ًا طرف فرانسوی
بهدنبال کسب منافع بیشتری از این سرمایهگذاری
خواهد بود.از طرفی بهدلیل سایه سنگین تصمیمات
سیاس��ی و دولتی بر صنعت خودرو ،احتمال اینکه
ف
همکاری مجدد ایران با پژو و رنو امتیازی به طر 
اروپایی برای بازگشت به برجام محسوب شود ،دور
از ذهن نیس��ت ،چنین رخدادی به کانالیزه ش��دن
تحرکات خودروسازان متناسب با خواست و...
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ایندیپندنت فاش کرد

اعزام محرمانه نیروهای انگلیس به میادین نفتی عربستان
گروهانرژی:منابع خبری از اعزام محرمانه نیروهای
انگلیس به عربس��تان س��عودی برای حفاظت از
میادین نفتی این کشور پرده برداشتند .به گزارش
اسکناس ،روزنامه ایندیپندنت فاش کرد که در پی
حمله اخیر انصار اهلل یمن به تاسیات نفتی آرامکو،
انگلیس به ش��کل محرمان��ه یگانهای نظامی را
ب��هعربس��تاناع��زامکردهت��اازمیادیننفتیاین
کش��ور حفاظت کنند.طبق نوش��ته ای��ن روزنامه،
دولت انگلیس این اقدام را بدون اطالع پارلمان و
افکار عمومی انجام داده است.ایندیپندنت در ادامه

نش��ان دهنده؛ "رابطه سمی" میان دولت انگلیس
و عربستان نفت خیز و دیکتاتوری است.در مقابل،
وزارت دفاع انگلیس سعی کرده است که این اقدام
خود را توجیه کند و اعالم کرده است که این میادین
نفتی "زیرس��اختهای اقتصادی حیاتی" به شمار
میروندوبرایحفاظتدرمقابلحمالتپهپادیبه
نیروهای انگلیس با همکاری نیروهای بینالمللی
نیاز دارند.ایندیپندنت در ادامه نوشت که نیروهای
انگلیس ماه فوریه و به ش��کلی "باور نکردنی" به
عربستان اعزام شدند.

نوشت که این اقدام در شرایطی صورت گرفته است
که دیوان عالی انگلیس با تصویب قانونی فروش
س�لاح به عربس��تان را ممنوع کرده اس��ت و اعزام
نیرو به این کشور توسط لندن به منزله نقض این
قانون توسط دولت بوریس جانسون ،نخستوزیر
انگلیس اس��ت.طبق این گزارش ،این اقدام دولت
انگلیس انتقادهای شدید مخالفان دولت در پارلمان
را به همراه داش��ته و این افراد دولت جانس��ون را به
طف��ره رفت��ن بر نظ��ارت و اتخاذ اقدامات الزم در
ای��ن زمینه مته��م کردهاند و معتقدند که این اقدام

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با
ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
ش��ركت آب و فاضالب ش��هري اس��تان كردس��تان در نظر دارد خريد ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به تامين كنندگان و توليد
كنندگان واجد صالحيت واگذار نمايد.
رديف

كد مناقصه

نام پروژه

1

99-176

خريد پودر پركلرين -
نوبت دوم

مدت اجرا

محل اجرا

مدت تحويل (روز)

محل تحويل

90

سنندج انبار
هفت آسياب

محل اعتبار

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه
مبلغ (ريال)

منابع داخلي

واجدين شركت

انواع تضمين

در مناقصه

 1.250.000.000ضمانت نامه بانكي -سپرده توليد كنندگان و تامين
كنندگان كاال
نقدي  -اوراق مشاركت

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 99/9/12
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت  :ساعت 19روز يكشنبه مورخ 99/9/23

شماره سامانه ستاد دولت

2099007014000159

			

					

زمان شروع بازگشايي پاكت هاي ارزيابي  :ساعت  8روز دوشنبه مورخ 99/9/24

				

زمان شروع بازگشايي اسناد مناقصه ( پاكت هاي الف  ،ب  ،ج ) روز چهارشنبه مورخ 99/9/26

			

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف)
الف :آدرس س��نندج ،خيابان امام خميني (اس��تانداري) روبروي دبيرس��تان دخترانه امام  /جنب پس��ت بانك  ،ش��ركت آب و
فاضالب اس��تان كردس��تان تلفن  08733151082:اطالعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
مرکز تماس  021-41934 :دفترثبت نام 88969737 :و 85193768
مهلت تحویل پاکت الف(ضمانتنامه ش��رکت درمناقصه)تا پایان وقت اداری روز يكش��نبه مورخ 99/9/23دفترحراس��ت و
امور محرمانه شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان می باشد.

ادامه در صفحه آخر


تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای همراه با ارزیابی کیفی
(فشرده) شماره  99/8-100ت (نوبت سوم)
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام عملیات حفاری مغزه گیری  20000متر در محدوده اکتش��افی زغال س��نگ
مزینوی شمالی" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  2099001028000055و با جزئیات مندرج در
اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ( 6.710.000.000شش میلیارد و هفتصد و ده میلیون) ریال (واریز
نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید .تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه س��اعت  10صبح مورخ  99/08/20و مهلت زمانی دریافت اس��ناد
مناقصه از س��ایت تا س��اعت  17مورخ  99/09/12تمدید می گردد و مهلت ارائه پیش��نهادات حداکثر تا س��اعت  17مورخ  99/09/22و جلس��ه
بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ  99/09/23برگزار می گردد .عالقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت
گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی ب��ا ش��ماره ه��ای دفتر ثبت نام  88969737و  85193768و مرک��ز  41934تماس حاصل نمایند و یا به آدرس
اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند.
م/الف2736 :

تجديد فراخوان مناقصه عمومي
دو مرحله اي

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد بهاستناد قانون برگزاري مناقصات
به ش��ماره  130890مورخ  83/11/17مناقصه با موضوع "تهيه ,حمل و باراندازي  64کيلومتر لوله پلي اتيلن مورد نياز
استان هرمزگان و تحويل در انبار کارفرما " با مبلغ برآورد  12.586.140.000ريال (دوازده ميليارد و پانصد و هشتاد و
شش ميليون و يکصد و چهل هزار ريال) و ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار به مبلغ ( 629.307.000ششصد و
بيست و نه ميليون و سيصد و هفت هزار ريال ) به توليد کنندگان داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت  ,معدن و
تجارت واگذار نمايد .از کليه ش��رکتهاي صالحيت دار که متقاضي ش��رکت در مناقصه مذکور هس��تند دعوت مي ش��ود از
تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز با ارائه معرفي نامه کتبي و فيش واريزي به مبلغ  5.000.000ريال به شماره حساب
س��پهر  0102934990003بانک صادرات ش��عبه گلش��هر بابت خريد اس��نادمناقصه در س��اعات اداري به امور حقوقي و
قراردادها اين ش��رکت به نش��اني بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب بيمارس��تان ش��ريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت
نمايند  .متقاضي مي تواند مبلغضمانتنامه را به يکي از صور پيش بيني ش��ده در آئين نامه تضمين در معامالت دولتي
کهدر اس��ناد مناقصه درج مي باش��د  ،ارائه نمايد  .مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اس��ناد مناقصه  ،اس��ناد مربوطه
را تکميل و در پاکت الک و مهر ش��ده به دبيرخانه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان تحويل نمايند ،مهلت ارائه
پيشنهاد تا ساعت 14مورخ  99/10/01مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران و احراز حداقل
امتياز الزم ( )65در ساعت  10مورخ  99/10/03در کميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يک نفر نماينده از
طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .در ضـــمن عــالقمنــدان مي توانند
به سايت اينترنتي شرکت آب و فاضالب هرمزگان به نشاني www.AbfaHormozgan.Comمراجعه نمايند
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي و آموزش همگاني ـ شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

