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برخورد دولت با
سوداگران ارز صادراتی

سرمقاله

دورنمای مثبت

قراداد  25ساله ایران و چین

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت :صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد
به سیاستهای تجاری کشور ،مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف
مورد پیگرد قرار میگیرند .حجتاالس�لام حس��ن روحانی رئیسجمهور در جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با اشاره به نوسانات ارزی ناشی...

مهدی صفری


سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در چین
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تحلیل نیویورک تایمز از قرارداد  25ساله همکاری ایران و چین؛

تیترهایمهم

باز پسگیری مشتریان نفتی ایران
از رقبا
4

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران
در گفتگو با «اسکناس» مطرح کرد؛

توسعه صنعت شیالت
زمینهساز اقتصاد پایدار

گروه کشاورزی -محمد خادمی :کشورمان از نعمت
بزرگ دریا برخوردار است؛ به طوری که طول سواحل
كش��ور حدود پنج هزار و 800كیلومتر اس��ت كه 890
كیلومتر آن در س��ه اس��تان ش��مالی کش��ور گیالن،
مازندران و گلستان و حدود  5هزار کیلومتر دیگر...
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گام بلند مجلس برای
سامان دادن به بازار مسکن

خون تازه در رگ های اقتصاد ایران
«اس��کناس»،روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در بخشی از
گ��زارش تحلیلی روز یکش��نبه خود در ب��اره برنامه جامع 25
س��اله همکاری های ایران و چین آورده اس��ت که این برنامه
همکاری با س��رمایه گذاری چینی ها میتواند ضمن جاری

گروه اقتصاد کالن:در شرایطی که ابعاد قرارداد  25ساله میان
تهران-پکن به تدریج در حال رسانه ای شدن است،اکنون به
نظر می رس��د تحلیگران سیاس��ی و اقتصادی بیش از گذشته
متوج��ه اهمی��ت راهب��ردی این قرارداد ش��ده اند .به گزارش

ک��ردن خ��ون تازه در رگهای اقتصاد ایران ،موجب خش��م
آمریکا شود .براساس پیش نویس این برنامه همکاری ،ایران
و چین همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کردهاند
که راه را برای میلیاردها دالر...

چی��ن کش��وری ک��ه نیاز
زی��ادی به ان��رژی دارد و
یک��ی از فاکتورهای تامین
ان��رژی «امنی��ت انرژی»
اس��ت.امنیت ان��رژی در
خلی��ج ف��ارس و دریای عمان بوس��یله ایران تامین
میش��ود چون  ۱۲۰۰کیلومتر از س��واحل متعلق به
ایران است«.شی جین پینگ» رئیس جمهور چین
ش��ش س��ال پیش در دیدار با حسن روحانی گفت:
چین و ایران روابط استراتژیک با همدیگر دارند که
یکی از فاکتورها داستان انرژی است.چین ،آمریکا
و روس��یه ابر قدرت های هس��تند که در دنیا در ابعاد
نظام��ی حرک��ت می کنند اما در کنار این «اقتصاد و
تجارت » برای کشور چین بسیار مهم است.تجارت
و اقتصاد چین در دنیا اول است...
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ادامه در صفحه 3


رهبر انقالب خطاب به نمایندگان تصریح فرمودند:

دیدگاه

مردم مخالف
تشنج میان قوا هستند

ضرورت رونق بخشی
به مشاغل اینترنتی

سمیه محمودی


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
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انحصار در واردات نهاده ها
دلیل گرانی مرغ

خاطرم جمع است که مشکالت اقتصادی قابل حل است
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ورود بورس به کانال
یک میلیون و  ۸۰۰هزار واحد

صفحه2

دولت ها باید تا روز آخر وظیفه خود را انجام بدهند

آمار جانباختگان کرونا غم انگیز است؛زنجیره ویروس باید قطع شود

بای��د زمینهه��ای تحقق
اهداف س��ال جهش تولید
فراهم شود؛ نه اینکه با بهانه
تراشیهایی همچون لزوم
دریافت مجوزهای متعدد و
بیمورد از فروشندگان پلتفرمهای آنالین به کسب
و کارهای خانگی و روستایی آسیب وارد شود.مقابله
با علم روز و کس��ب و کارهای جدید مضراس��ت .در
ش��رایطی که تمایل مردم به خرید آنالین افزایش
پیدا کرده نباید برای فعالیت فروش��ندگان حقیقی
فروشگاههای آنالین محدودیت ایجاد شود؛ چون
فروشگاههای آنالین در دروان کرونا در کاهش تردد
مردم تاثیر بس��زایی داش��ته اند.باید تمامی مشاغل
برای فعالیت خود مجوز داش��ته باش��ند ،اما نباید با
بهانهتراشیهایی مانند الزام به دریافت مجوزهای
متعدد و بیمورد در...
ادامه در صفحه 3
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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه
صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار مصوب
(ریال)

محل تأمین اعتبار

مبنای قیمت
پیشنهادی

مدت اجرا

1

اجرای پروژه تکمیل
میدان ورودی غربی
شهر

65.000.000.000

ردیف بودجه
شماره
40104007

بر اساس
فهرست بهای
راه و باند سال
99

 5ماه

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
(ریال)
3.250.000.000

توضیحات
داشتن حداقل
صالحیت پیمانکاری
در رشته راه و باند
رتبه 5

شرایط:
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانت
نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.
س��پرده برندگان اول ،دوم و س��وم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد ش��هرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به
ترتیب ضبط می شود.
محل ،مهلت و نحوه دریافت اس��ناد مناقهص :متقضیان ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتش��ار آگهی
نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1.000.000ریال بابت خرید اس��ناد مناقصه به امور پیمان های این ش��هرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام
خمینی(ره) – شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد/89.ص99/

اصغر پارسا ـ شهردار رباط کریم

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در
نظر دارد به استناد مجوز دویست و هشتمین صورتجلسه هیأت
مدیره س��ازمان به ش��ماره /422س پ د 99 /مورخ 99/02/31
ام��ور مرب��وط به آموزش و تفکی��ک از مبدا زباله منطقه مالرد و
شهرک جعفریه را برای مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1برآورد مبلغ کل مزایده 3.760.680.000 :ریال
 -2سپرده شرکت در مزایده به میزان  188.034.000ریال که
می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

شماره مناقصه گ 99.13.35
شماره مجوز 1399.1719 :

 -3برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی
با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب
اطالعات بیشتر از تاریخ  99/04/16لغایت  99/04/26از ساعت
 9لغایت  12:30به امور قراردادهای س��ازمان س��ازمان مدیریت
پس��ماند ش��هرداری های مالرد و صفادش��ت مراجعه و از تاریخ
 99/04/23لغایت 99/05/04س��اعت 13پیش��نهادهای خود را
تحویل مدیریت پس��ماند ش��هرداری های مالرد و صفادش��ت
نمایند.

نوبت دوم
 -5هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.
 -6متقاضی��ان م��ی بایس��ت جهت دریافت اس��ناد معرفی نامه
(به همراه کارت شناس��ایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ
 2.000.000ریال به حس��اب ش��ماره 0108733015009سیبا
بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های
مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
 -7سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -8سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
نوبت اول 99/4/16
نوبت دوم 99/4/23

محمد جهانشاهی ـ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت دوم )
دستگاه مناقصه گذار  :شرکت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه  :خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان ایالم
مبلغ کل برآورد  26.580.812.395 :ریال .
مبلغ تضمین  1.330.000.000 :ریال
ن��وع تضمی��ن  :ضمانتنام��ه بانک��ی ش��رکت در مناقصه و یا فیش واریزی به حس��اب ش��ماره
 0112766916004بانک ملی ش��عبه میدان امام حس��ن(ع ) ایالم و یا س��ایر ضمانتنامه های
معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول ش��ماره (  ) 4آیین نامه تضمین معامالت دولتی ش��ماره
 / 123402ت  50659ه مورخه  94.9.22قید گردیده اند .
محل تامین اعتبار  :از محل وام داخلی
مدت زمان اجرای انجام پروژه  365 :روز تقویمی .
آخرین مهلت فروش اسناد  1399.05.02 :تا پایان وقت اداری
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 1399.05.15 :تا ساعت  8:45دقیقه صبح
زمان گشایش پاکات 1399.05.15 :ساعت  9صبح
شرایط :
 -1داشتن توان فنی و مالی در رابطه با موضوع مناقصه
 – 2داشتن پروانه فعالیت مرتبط
 – 3کپی برابر اصل ( آگهی تاسیس  ،آگهی آخرین تغییرات و گواهی فرم نمونه امضامجاز )

 -4ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بر اساس
مواد  85و  91قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب  89.3.5وزیر کار و امور اجتماعی .
 -5داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
 -6قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 – 7فروش اسناد به واجدین شرایط  ،تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد
دولت به آدرس  setadiran.irسامانه ستاد صورت می پذیرد .
محل گشایش پاکات  :سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
محل تحویل ضمانتنامه  :دبیرخانه شرکت گاز استان ایالم
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
هزینهچاپوتکثیرکتابچههایپیمانبهمبلغ 2.500.000ریالبهعهدهبرندهمناقصهمیباشدو
می بایست به حساب سیبای  0112766916004به نام شرکت گاز استان ایالم واریز نماید .
آدرس  :ایالم – چهار راه پیام نور – بلوار تعمیرکاری – نبش خیابان استاد شهریار
شرکت گاز استان ایالم سایت  WWW.Shana.ir / http://iets.mporg.irو WWW.ilam-
 nigc.irشماره تلفن 0843 – 2235824
کد فراخوان جهت آگهی مذکور 8.674.023می باشد .
نوبت چاپ اول  99.4.17 :روزنامه جهان صنعت
نوبت چاپ دوم  99.4.23 :روزنامه اسکناس

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

آگهی تجدید مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در نظر
دارد به استناد مجوز دویست و هشتمین صورتجلسه هیأت مدیره
سازمان به شماره /422س پ د 99 /مورخ  99/02/31امور مربوط
به آموزش و تفکیک از مبدأ زباله شهر صفادشت را برای مدت یک
س��ال از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در تجدید مزایده:
 -1برآورد مبلغ کل تجدید مزایده 5.400.000.000 :ریال
 -2سپرده شرکت در تجدید مزایده به میزان  270.000.000ریال
که می بایست همراه اسناد تجدید مزایده تحویل گردد.

 -3برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با
ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و کسب
اطالعات بیشتر از تاریخ  99/04/16لغایت  99/04/26از ساعت 9
لغایت 12:30به امور قراردادهای سازمان سازمان مدیریت پسماند
ش��هرداریهایمالردوصفادش��تمراجعهوازتاریخ99/04/23
لغایت  99/05/04ساعت  13پیشنهادهای خود را تحویل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند.
-5هزین��هآگهیوکارش��ناسب��هعهدهبرندهتجدیدمزایدهمی

نوبت دوم

باشد.
-6متقاضیانمیبایستجهتدریافتاسنادمعرفینامه(بههمراه
کارت شناس��ایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000
ریال به حساب شماره  0108733015009سیبا بانک ملی به نام
درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت
تحویلامورقراردادهانمایند.
 -7سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -8سایر اطالعات و جزییات در اسناد تجدید مزایده مندرج است.
نوبت اول 99/4/16
نوبت دوم 99/4/23

محمد جهانشاهی ـ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت
نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

جمهوري اسالمي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك ايران

تامین  3دستگاه تجهیزات شبکه و امنیت داده به همراه ماژولهای مربوطه و لیسانس های الزم مورد نیاز ستاد مرکزی و گمرکات اجراییر

م-الف1204

رجوع به صفحه آخر

