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ابالغ سیاستهای کلی نظام
قانونگذاری

یادداشت

استمرار مقاومت تا پیروزی نهایی

گروه سیاسی:حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابالغ و با توجه
به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند« :سیاستها به قوای سهگانه ابالغ شود.
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند»...

در جنگ اقتصادی


احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
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بررسیهای «اسکناس» نشان میدهد؛

تیترهایمهم

رکود کمسابقه در معامالت ملک
3

ارائه خدمات بیمهای
  به زائران اربعین

بازارها در وضعیت سفید

گروه اقتصاد کالن :برخالف س��الهای  96و  97که با انتش��ار
هر خبری ،وضعیت بازارهای کشور آشفته می شد حاال اما به
نظر می رسد اقتصاد ایران به سطحی از مصونیت و مقاومت
رسیده که دگیر رویدادهای منفی سیاسی نمی توانند آرامش را

برهم بزنند .به گزارش «اسکناس»،طی ماه های گذشته ثبات
مناسبی در بازار ارز،طال،مسکن،خودرو،بورس رقم خورده که
ادامه این ثبات بستگی به استمرار تصمیمات مناسب از سوی
دولت و بانک مرکزی دارد .در همین ارتباط،رضا برادران در

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی  :مدی��رکل برنامه ریزی و
نظارت عتبات سازمان حج وزیارت با اشاره به خدمات
بیمهای برای ثبت نام کنندگان در س��امانه س��ماح
گفت :شرکت بیمهای تعهداتی را در خصوص درمان
سرپایی ،کلینیکی ،نقص عضو و فوت انجام میدهد.
حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی ،مدیرکل برنامه
ریزی و نظارت عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت درباره نام نویس��ی زائران
اربعین در سامانه سماح و تعهدات بیمهای برای آنها اظهار کرد :طبق مصوبه
س��تاد مرکزی اربعین حس��ینی ،نام نویس��ی از زائران اربعین حسینی در سامانه
سماح و زیر نظر کمیته ثبت نام و اعزام که به عهده سازمان...

گفتوگو با اقتصادآنالین با اشاره به روند بازارهای ایران در
نیمه اول سال اظهار کرد :در نیمه اول امسال تالطمات سال
 97متوقف شد و بازارها به آرامش نسبی رسیدند و پیشبینی
ما برای نیمه دوم سال نیز ادامه همین روند است...
صفحه3

رئیس کل بانک مرکزی تبیین کرد؛

ناکامی دشمن
در تحریم
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زیانسنگینتولیدکنندگانقارچ

تامین  8میلیارد دالر برای
واردات دارو و کاالهای اساسی
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شرط موفقیت وزارت تجارت و
امور بازرگانی
6

سیاستهیجانیدولتبازار

صفحه3

سنگ آهن را بهم ریخت

بع��د از بازگش��ت حج��ت
االس�لام روحان��ی رئیس
جمه��ور از مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد،نقد و
نظرهایی درباره تحوالت
اخیر مطرح شده که همگی نشان دهنده این است
که در ش��رایط کنونی هیچگونه بنای مذاکره ای با
دولت فعلی آمریکا وجود نخواهد داش��ت و عالوه
بر این ،اعتمادی هم به قول و وعده اروپایی ها در
کار نخواه��د ب��ود .یک��ی از اتفاقات مهم در جریان
دیداره��ای مجم��ع عمومی س��ازمان ملل این بود
که مقامات کش��ورهایی نظیر ژاپن،فرانسه،آلمان و
انگلیس با رایزنی های سنگین و فشرده خود قصد
داش��تند صرف��ا دیدار بین ترام��پ و روحانی ترتیب
بدهن��د اما جواب «ن��ه» قاطع رئیس جمهور و تیم
دیپلماتیک ایران این پیام صریح را مخابره کرد که
فضای تهدید جای رایزنی سیاسی نیست و خبری از
امتیاز دادن هم نخواهد بود .براساس شواهد و قرائن
موجود ،باید به این مس��ئله اش��اره کرد که مقاومت
هم��ه جانب��ه دولت و ملت ایران در برابر تروریس��م
اقتصادی آمریکا و همدستانش تا حدود بسیار زیادی
نتیجه داده اس��ت و حاال طرف های مقابل به این
اصل مهم پی برده اند که مردم ایران در سایه تهدید
و ارعاب،دچار وادادگی نمی ش��وند و اگر قراری بر
گفت و گو باشد ،باید در حالت منطقی و بدون فشار
صورت بگیرد .در حال حاضر ایاالت متحده آمریکا
به قدری دچار اس��تیصال ش��ده اس��ت که در عملی
غیرانسانی و بی سابقه،حتی مانع عیادت جواد ظریف
وزیرامورخارجه کشورمان از مجید تخت روانچی که
اکنون در بیمارستانی در نیویورک بستری شده می
شود! نباید فراموش کرد که در تاریخ بی رحمی ها و
شرارت های آمریکا حتی از این دست موارد هم به
ندرت دیده ش��ده بود اما عصبانیت دش��من به جایی
رس��یده که حتی اولین اصول اخالقی و انس��انی را
ه��م زی��ر پ��ا می گذارند و با رفتارهای خود دنیا را به
سخره می گیرند .به هر ترتیب در پایان باید تاکید
کرد که آمریکا و کشورهای اروپا از میز مذاکره تنها
محدودیت و اعمال فشار بر ایران را می خواهند و اگر
قرار است وضعیت اقتصادی کشور حل شود نباید به
چنین کشورهای بدعهد و زورگویی اعتمادی کرد؛
تنها راه پیروزی در این جنگ اقتصادی س��همگین
و همه جانبه مقاومت است و هرگونه عقب نشینی
در برابر این زورگویی ها نتیجه بسیار بدی به همراه
خواهد داشت.
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تحلیلگر برجسته جهان عرب عنوان کرد؛

ایراندرداماروپاییهانمیافتد
گ�روه سیاس�ی:عبدالباری عط��وان تحلیلگ��ر
سرشناس عربی ،یادداشت بخش سخن سردبیر
روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم » را به سخنان
و مواضع رئیس جمهور ایران در هفتاد و چهارمین
مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص داد.
در عنوان این یادداش��ت آمده اس��ت :دیپلماسی
ایرانی در سطح منطقهای و بینالمللی برنده شده
است ...عربها کامال غایب هستند ...طرح ایران
درباره تش��کیل ائتالف امید قابل توجه اس��ت...
چ��را آی��ت اهلل خامنهای در توصیف اروپاییها به
دنبالهروی از آمریکا به حق حرف میزند؟.
نویسنده در ابتدای یادداشت خود پیشرفت بیشتر
تحوالت سیاسی را مطابق خواسته ایران توصیف
کرد و افزود :آقای حسن روحانی ستاره دور کنونی
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد بود و دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا که شمشیر خصومت
با ایران را از رو بس��ته و تحریمهای کمرش��کنی
را علی��ه آن اعمال میکند ،درگیر رس��واییهای
انتخاباتی خودش اس��ت و در آس��تانه تحقیقات
مجلس نمایندگان آمریکا قرار دارد که میتواند به
انزوای او منجر شود یا شانس او را برای پیروزی
در دور دوم ریاس��ت جمه��وری کاه��ش دهد و از
س��وی دیگر چین  450میلی��ارد دالر در اقتصاد
ایران سرمایهگذاری میکند.

دیپلماسی ایران برنده شد


رای الیوم نوش��ت :دیپلماس��ی ایرانی در صحنه
بی��ن الملل��ی و به ویژه در میدان س��ازمان ملل و
راهروهای آن برنده اس��ت .بیش��تر رهبران غربی
در صف طوالنی برای مالقات با حس��ن روحانی
رئی��س جمهور ایران بودن��د« .امانوئل مکرون»
رئیس جمهور فرانس��ه هم تالشهای زیادی را
ب��کار گرف��ت تا بتواند روحانی و ترامپ را کنار هم
بنشاند .بخصوص که ترامپ برای چنین دیداری
بس��یار مشتاق اس��ت و ملتمسانه کسانی را برای
ترتیب این دیدار و حتی حداقل یک دس��ت دادن
در مقابل لنزهای تلویزیون واس��طه قرار داد ،اما
این امر رخ نداد و بالعکس نتایج معکوس��ی برای
مکرون و اروپاییها داشت.
نویسنده تصریح کرد :ایرانیها به سادگی در دام
اروپاییها نمیافتند .آنها عاش��ق عکس گرفتن،
دست دادن یا لبخندهای مصنوعی نیستند همان
گونه که رئیس جمهور ایران تاکید کرد که عکس
یادگاری گرفتن برای مرحله آخر مذاکرات و پس
از دستیابی به توافق و نه در شروع آن است.
رای الیوم افزود :آقای خامنهای رهبر عالی انقالب

ایران مجددا تاکید کرد که این خودش است که
همه خطوط بازی دیپلماتیک را در دس��ت دارد و
قواعد آن را تعیین میکند و در پایگاه خبری رسمی
خ��ود ه��م تصریح کرد ایران میتواند با همه دنیا
به استثنای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفتوگو
کند .آیت اهلل خامنهای به اروپاییها هم ش��دیدا
تاخت��ه و گف��ت که آنها اصال با آمریکاییها فرقی
نمیکنند و همچنان به اجرای تحریمهای آمریکا
متعهد هس��تند و به وعدههایش��ان عمل نکرده و
کاری مخال��ف آمریکا انجام نمیدهند این یعنی
انتظار ترامپ برای نشس��تن س��ر میز مذاکره با
روحانی خیلی طوالنی خواهد بود و شاید اصال هم
انجام نش��ود ،زیرا عمر قدرت ترامپ هم در س��ایه
بحرانهای پیرامون وی محدود اس��ت .عطوان
گف��ت :ایرانیها همانطور ک��ه وقایع و تجربیات
سالها و حتی دهههای گذشته نشان داده است
از سعه صدر باالیی برخوردارند و همه شروط خود
را نگه داش��تهاند و مش��تاق غربیها نیستند و مثل
عربها از قدرت آنها هم هراسی ندارند .بنابراین
رفتنشان به میز مذاکره غیرممکن است تا زمانی
که شمش��یر تحریمها بر گردن هش��تاد میلیون
ایرانی نشس��ته اس��ت .نویسنده افزود :ما کامال با
رهبر عالی ایران که اروپاییها را هم سرس��پرده
و دنباله رو آمریکا برمیشمرد ،موافقیم ،زیرا آنها
به هیچ خواس��ته آمریکا نه نمیگویند و در همه
جنگهای آمریکا در افغانس��تان ،عراق ،س��وریه
و لیبی مش��ارکت داش��ته و در آینده هم مشارکت
خواهند کرد و چه بسا بزودی شریک جنگ با ایران
هم ش��وند .بنابراین امید بس��تن به آنها به عنوان
ی��ک متحد ی��ا قدرتی موازی آمریکا که بتوان به
آن اعتماد کرد امیدی اش��تباه اس��ت .رای الیوم
آورده است :ترامپ بدترین روزهای خود را سپری
میکن��د .بخصوص که زن آهنینی مثل نانس��ی
پلوسی در مقام ریاست مجلس نمایندگان آمریکا
بر ادامه تحقیقات علیه ترامپ تاکید دارد و گمان
نمیرود در ش��رایطی باش��د که بتواند علیه ایران
و ب��ه نف��ع متحدان عربی خود در خلیج (فارس) و
بخصوص عربستان و امارات وارد جنگ شود و این
یعنی ایران حداقل در مرحله فعلی هر جور بخواهد
میگردد و رژیم صهیونیستی هم که بزرگترین
مش��وق به جنگ با ایران بوده اس��ت در وضعیت
هرج و مرج سیاسی به سر میبرد.

«ائتالف امید» ابتکار قابل توجهی است


نویسنده تصریح کرد :ابتکار ارائه شده توسط آقای
روحانی در نطق خود در مجمع عمومی س��ازمان

ملل قابل بررس��ی اس��ت که در آن از کشورهای
عربی خلیج (فارس) برای مش��ارکت در ائتالفی
ب��ا ن��ام «ائتالف امید» دعوت ش��ده و مهم ترین
بنده��ای آن ع��دم تجاوز و ع��دم مداخله در امور
داخلی دیگر کش��ورهای عضو آن اس��ت و چه بسا
راهی برای خروج از تنش فعلی باشد به ویژه که
کش��ورهای عربی ذیرب��ط ،گزینههای جایگزین
آن را ندارند .بنابراین آیا کش��ورهای عربی خلیج
(فارس) منتظر خواهند نشست تا آمریکا مخفیانه
با ایران مذاکره کند و قراردادی را مطابق شروط
ایران امضا کند همان اتفاقی که در س��ال ۲۰۱۵
با امضای توافق هستهای رخ داد و در این حالت
عربه��ا مثل یک همس��ر فری��ب خورده آخرین
نفری باشند که خبردار میشوند .عطوان با تاکید
بر اینکه ترامپ برای حمایت از کشورهای خلیج
(فارس) با ایران جنگ نخواهد کرد ،افزود :رئیس
جمهور آمریکا مخالف جنگ عراق و افغانس��تان
هم بوده اس��ت و عقبنشینی سربازان آمریکایی
از این دو کشور را به عنوان برجسته ترین محور
مبارزات انتخاباتی خود در دور قبل قرار داده بود
و هر کس که غیر از این میگوید خیاالتی است.
رای الی��وم نوش��ت :ایران ح��رف میزند و عمل
میکند .اورانیوم را در سطح باال و با دستگاههای
پیش��رفته و مدرن غنی سازی میکند .یک پهپاد
آمریکایی را سرنگون کرد .یک نفتکش انگلیسی
را توقیف کرد و به بازوهای نظامی خود درلبنان،
غزه ،یمن و عراق مدرنترین موشکها و پهپادها
یا فناوری س��اخت بومی آن را میدهد .اصال چه
عیبی دارد که انصاراهلل از موشکها و پهپادهای
ایرانی استفاده کند مگر عربستان ،امارات ،مصر،
اردن و اسرائیل با تسلیحات ساخت کارخانههای
نظام��ی خ��ود مبارزه میکنند؟ لطفا به ش��عور ما
احترام بگذارید.
عربها از اشتباهاتشان درس نگرفتند


نویسندهافزود:مادراینجاباتمامعینیتمینویسیم
و از هویت عربی خود که بسیاری با دنبالهروی از
آمریکا آن را رها کردهاند ،دست نکشیدهایم .آنها
در هم��ه جنگهای آمریکا علیه همه پروژههای
نهض��ت عرب��ی وارد ش��دهاند و درهای خود را به
روی وزرا و ورزش��کاران صهیونیس��ت باز کرده
و به روی برادران عربی خود بس��تهاند .ما عوض
نش��دهایم .آنها هس��تند که اصال از اشتباهاتشان
درس نگرفتهاند و هنوز هم به آمریکا و سالحهایی
امید بس��تهاند که اعتبار خود را از دس��ت داده و
شکست خود را ثابت کرده است .

وزارت راه و شهرسازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

آگهی مناقصه عمومی(فشرده) شماره 25-98-10

نوبت دوم

اداره کل نیروی کش��ش راه آهن جمهوری اس�لامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی( فش��رده) (نگهداری و ترمیم فضای س��بزکارخانجات بازس��ازی لکوموتیو کرج) با کد
ش��ماره ( )2098001498000010را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است پیشنهاد دهند گان 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 1398/07/06می باشد.
مبلغ برآورد مناقصه 5،861،093،160 :ريال
شركت كنندگان در مناقصه مي بايست داراي گواهی صالحیت کار و گواهی صالحیت ایمنی و بهداشت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشند  .ضمن ًا داشتن ظرفیت
آزاد کاری با توجه به مبلغ برآورد مناقصه الزامی است.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  16روز پنج شنبه مورخ1398/07/11
مهلت ارسال اسناد مناقصه  :ساعت  10:30روز یکشنبه مورخ 1398/07/28
هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 293،054،658 :ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادها  :زمان و محل برگزاری جلسه مناقصه پس از ارزیابی کیفی متعاقب ًا اعالم میگردد.
قیمتهای پیشنهادی می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
مدت و محل اجرا  :مدت اجرا 12ماه بوده ومحل اجراء طبق اسناد مناقصه ميباشد.
در صورتیکه مدت فرآیند مناقصه بیش از سه ماه به طول انجامد مناقصه گر موظف است نسبت به تمهیدات الزم جهت تمدید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا سه
ماه دیگر اقدام نمایند.
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار  :آدرس  :تهران – میدان بهمن – بزرگراه بعثت – روبروی س��یلو  -مجتمع کارخانجات راه آهن – س��اختمان ش��هید تاجیک – طبقه
تلفن 55124250:
دوم واحد قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737:و 85193768
م-الف 2177
اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسالمی ایران

