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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

خبر
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی اعالم
کرد :در پی ممنوع ش��دن صادرات دام زنده س��بک
از س��وی وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،قیمت
گوش��ت گوسفند طی روزهای گذشته  ۵۰۰۰تومان
کاهش یافت و این ارزانی اس��تمرار خواهد داش��ت.
عل��ی اصغر ملکی در این باره به ایس��نا توضیح داد:
از زمان��ی که وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با ابالغیه خود جلو
ص��ادرات دام زنده س��بک را گرفت تا امروز ،ب��ا کاهش حدود
 ۵۰۰۰تومانی قیمت هر کیلوگرم گوش��ت گوس��فندی مواجه

شیرینی عید فطر گران نمیشود

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی ،شیرینیفروشی و کافه قنادی تهران با بیان اینکه برای
عید فطر قیمت شیرینی افزایشی نخواهد داشت گفت :بازار کشش ندارد و در حال حاضر
برنامهای برای افزایش قیمتها نداریم.علی بهرهمند با اشاره به نرخ مصوب انواع شیرینی
ی تر  ۲۱هزار و  ،۵۰۰گل محمدی  ۱۷هزار و ،۵۰۰
گفت :قیمت مصوب هر کیلو شیرین 
شیرینی زبان ،پاپیون و برنجی  ۱۸هزار تومان و کیک یزدی  ۱۳هزار تومان است.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷  :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

ما معلمان خرید خدمات آموزش��ی
بع��د از س��ال  93در آموزش و پ��رورش در
اس��تانهای مختل��ف و در مناطق محروم
و روس��تایی با کمترین امکانات مشغول به
خدمت میباشیم .همچنین دارای مشکالت
کاری فراوان��ی از جمل��ه :پوش��ش بیمهای
نامناسب ،پرداخت نکردن به موقع حقوق ،باال
رفتن س��ن برای استخدام و نداشتن امنیت
شغلی که پس از پایان سال با دغدغه تمدید
قرارداد و به کارگیری مجدد در سال تحصیلی
آینده روبه رو هستیم .الزم به ذکر است کلیه
نیروهای این طرح جوانانیاند که با عشق به
معلمی و ب��ا گذراندن کلیه دورههای ضمن
خدمت در کالس درس حاضر شدهاند ،لذا از
شما مسئوالن آموزش و پرورش و نمایندگان
محترم مجلس ،تقاضای حمایت و پیگیری را
برای رفع دغدغهی مشکالت مذکور و امنیت
شغلیداریم.
رس��ول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند:
صدقه شعله گناه را خاموش میکند همانگونه
که آب آتش را.
0938...

بله ،به روس��ها نمیتوان اعتم��اد کرد،
عملکرد آنها طی دهههای گذشته و سالهای
اخیر این را به درس��تی ثابت کرده اس��ت،
هیچیک از مقامات روسیه از استالین گرفته
تا پوتین که خ��ودش مامور ک گ ب بوده
است دِلشان برای مردم ما نسوخته است.
0913...

آفتاب یزد :ش�عار نه ش�رقی نه غربی
همیشه باید جلو چشمان ما باشد و به
جوانانخودومنابعخدادادیکشورمان
تکیهکنیم.
ب��ا عرض س�لام بیپای��ان .توصیههای
ارزشمند رهبر معظم انقالب اسالمی در حرم
مطهر حضرت امام خمین��ی(ره) از عوامل
اصلی و کلیدی بقا و ترقی برای نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران بوده و س��عادت و
رستگاری ملت و مسئوالن مؤمن و والیتمدار
در گ��رو عمل و اهتمام به همه توصیههای
ولیامرمسلمینجهاناست.یقینابااستقامت
در پایبندی به آرمانهای متعالی اسالمی در
زیر سایه والیت فقیه همه مشکالت فردی و
اجتماعی حل و فصل خواهد شد .انشاءا...
0938...

س�لام متاس��فم که برخ��ی بانکها از
بانکداریاسالمیفاصلهگرفتهاند.
0915...

حضرت امام علی(ع) میفرمایند :کسی
که تن به تنبلی و کاهلی دهد ،بهرههای خود
را از زندگی ضایع کند .کس��ی که گوش به
سخنچین دهد ،دوستش را ضایع کند.
0938...

0938...

جسم انس��ان برای تحقیقات علمی اهدا
ش��ود بس��یار عاقالنه اس��ت .برای پیوند به
نیازمندانعضویاکاوششناساییبهترشریان
انسان و آزمایشات پزشکی .اکتشاف جدیدی
میتواند جان میلیونها انسان آر آینده نجات
دهد .جسم اهدایی بهتر از پوسیده شدن زیر
خاک است .از روزنامه آفتاب جواب میخواهم
آیا فقط جس��م ضربه مغزیها الزم است یا
مردگان عادی؟ با سپاس به درود.
0918...

0918...

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

نانگراننمیشود

مقرر ش��ده بود دولت برای قیمت نان ،بعد از
ماه رمضان تصمیمگیری کند که رئیس اتاق
اصناف ایران از احتمال افزایش نیافتن قیمت
نان خبر داد و گفت :به نظر میرسد که دولت
جبران عوامل موثر در قیمت نان را به افزایش
نرخ آن ترجیح میدهد .علی فاضلی  -رئیس
اتاق اصناف ایران  -به ایس��نا گفت :هنوز هیچ
گونه تصمی��م و برنامهای برای افزایش قیمت
نان در هیئت دولت و دستگاههای تصمیمگیر
وجود ندارد و پیش از این مقرر ش��ده بود که
تصمیمگی��ری در ای��ن زمینه به بع��د از ماه
رمضان موکول شود.وی همچنین در پاسخ به
این سوال که با توجه به مصوبه اخیر دولت که
نرخ فروش گندم به نانواییها و صنف و صنعت
افزایش نیافته اس��ت ،آیا دولت برنامهای برای
افزایش قیمت نان دارد یا آنکه میخواهد نرخ
قوت غال��ب مردم ثابت بماند و افزایش هزینه
واحده��ای صنفی تولیدکننده نان را از طریق
دیگری مانن��د یارانه جبران کن��د؟ این گونه
پاسخ داد که یقینا هزینه تولید نان فقط گندم
نیس��ت و عوامل دیگری مانند نرخ دستمزد،
نرخ خدمات ،حامله��ای انرژی و ...در قیمت
نهایی نان اثرگذار است .به نظر میرسد دولت
مایل نیست قیمت این محصول استراتژیک
افزایش یابد.

خوراکپتروشیمیهاباارز
 ۳۸۰۰تومانیمحاسبهمیشود

در جلسه هیئت وزیران که به ریاست حسن
روحانی تشکیل شد قیمت خوراک واحدهای
پتروش��یمی در س��ال  97مورد بررس��ی و
تصمیمگی��ری ق��رار گرفت.بر این اس��اس،
دولت ب��ه وزارت نفت اجازه داد تا در س��ال
جاری برای محاس��به قیمت میعانات گازی،
گاز طبیع��ی خ��وراک و دیگ��ر خوراکهای
تحویل��ی ب��ه واحدهای پتروش��یمی داخلی
توسط ش��رکتهای تابعه این وزارتخانه ،نرخ
تس��عیر ارز مورد عمل برای واردات کاالهای
اساس��ی را به ازای ه��ر دالر 38 ،هزار ریال
منظور کند.

دوپینگ جدید برای
خودروسازان گران فروش

اگر در شرایط فعلی تعرفه واردات کاهش یابد همانند این است که ما خودمان
دست و پایمان را بستهایم و طیبعی است که بیکاری هم افزایش مییابد .ما
باید در حال حاضر به نیازهای واقعی ارزی پاسخ دهیم و از تولید داخلی حمایت
کنیم
آفت�اب اقتص�ادی -گ�روه خب�ر :در جلس��ه
روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح
ساماندهی بازار خودرو برای شش ماه مسکوت ماند.
مسکوت ماندن این طرح از آنجا جای تامل دارد که
پیشتر بسیاری از نمایندگان در دفاع از آن خواستار
تصوی��ب زودتر این طرح ش��ده بودند .س��خنگوی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
در این خصوص گفت با حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار
کمیسیون قرار گرفت مخالفین و مخالفین ثبتنام
کرده نظرات خود را مطرح کردند.ولی ملکی با بیان
اینکه این نشست یکی از جلساتی بود که مخالفین و
موافقین با قدرت از نظرات خود دفاع کردند ،گفت :در
نهایت  12نفر از اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت
ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که بعد از
اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب
شد.
پای تعرفهها در میان است؟

آفت��اب اقتصادی برای بررس��ی بیش��تر موضوع با
رمضانعلی س��بحانی فر عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی گفتوگو کرده است.
س��بحانیفر که از مدافعان مس��کوت ماندن طرح
ساماندهی بازار خودرو است میگوید« :محور اصلی
طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو ،کاهش تعرفههای
واردات خودرو اس��ت .در ش��رایط فعلی که آمریکا
میخواه��د تحریمهای ت��ازهای علیه ما وضع کند
کاهش تعرف��ه واردات به مانند یک تحریمی برای
صنایع داخلی است ».س��بحانیفر گفت« :آمریکا
برای حمایت از تولید داخلی خود تعرفههای واردات
محصوالت مختلف به این کشور را بسیار باال برد و
این امر موجب رشد اشتغالزایی در آمریکا شد .حاال
ک��ه آمریکا میخواهد تحریمهای جدیدی علیه ما
اعمال کند نباید به راحتی منابع ارزی برای واردات
خودرو اختصاص یابد چرا که این کار موجب از بین
رفتن اش��تغال میشود .اگر در شرایط فعلی تعرفه
واردات کاهش یابد همانند این است که ما خودمان
دس��ت و پایمان را بس��تهایم و طیبعی اس��ت که

رشد قیمت مصالح در مسکن سرشکن شده است

عضو کمیس��یون عمران مجلس ،با بیان اینکه
در ماهه��ای اخی��ر قیمت مصالح س��اختمانی
رش��د چندبرابری را تجربه کرده است ،گفت:
باال ب��ودن تع��داد خانههای خالی در کش��ور
نمون��ه بارز عدم توازن میان عرضه و تقاضا در
بخش مسکن اس��ت.محمدرضا ملکشاهی در
گفت وگو با خانه ملت ،با انتقاد از تنش قیمتی
موجود در بازار مسکن ،گفت :عدم هماهنگی
تیم اقتص��ادی در دولت نارضایتیهای مردم
از وضعی��ت اقتصادی را پررن��گ تر کرده و به
مش��کالت عدیدهای منجر شده است.نماینده
م��ردم خرمآب��اد و دوره در مجلس ش��ورای
اسالمی ،با بیان اینکه در ماههای اخیر قیمت
مصالح ساختمانی رش��د چندبرابری را تجربه
کرده اس��ت ،افزود :سرش��کن ش��دن افزایش
قیم��ت فرآوردهه��ای س��اختمانی در بخش
مسکن و همچنین تاثیرپذیری آن از بازارهای
موازی از جمله سکه و ارز ،وضعیت نابسامان
فعل��ی را رقم زده اس��ت.این نماینده مردم در
مجلس ده��م ،با بیان اینکه ب��اال بودن تعداد

خانههای خالی در کشور نمونه بارز عدم توازن
میان عرضه و تقاضا اس��ت ،گفت :متاس��فانه
سیاس��تهای دولت به تصمیمگیریهای یک
شبه منجر ش��ده که نتیجه آن وضعیت فعلی
است.
این نماین��ده مردم در مجلس ده��م ،با بیان
اینکه باید در خصوص مسکن زمینه تحقیق و
تفحص از وزارت راه و شهرسازی فراهم شود،
تصریح کرد :تجربه نش��ان داده که جلس��اتی
که تاکنون در حوزه مسکن برگزار شده صرفا
گفتاردرمانی کرده است.ملکش��اهی ادامه داد:
مجلس باید بیش��تر به موض��وع نظارت اکتفا
کرده و با ارائه پیش��نهادات کارساز و راهگشا
بهبود شرایط در حوزه مسکن را رقم بزند.عضو
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی،
یادآور شد :بهبود وضعیت بازار مسکن نیازمند
اتح��اد تیم اقتصادی دولت اس��ت ت��ا در این
صورت نابس��امانی در این بازار کاهش یافته و
رونقی صورت بگیرد ،در این راستا مجلس نیز
باید همسو باشد.
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ازخودرونپرسید!

قائ��م مقام وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در بخش
تولید از پاسخگویی درباره وضعیت این روزهای بازار
خودرو امتناع کرد و گفت :بهتر است این موارد را از
معاون امور صنایع بپرسید.رضا رحمانی در گفتوگو
با ایسنا ،در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته
ب��ازار خودرو به حالت بحرانی درآمده ،آیا از س��وی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گذشته پیشبینی
چنین شرایطی شده بود و برنامهریزی خاصی برای
ش��رایط فعلی صورت گرفته است؟ اظهار کرد :بهتر
اس��ت موضوعات مرتبط با خودرو را از معاونت امور
صنایع بپرسید.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،
معدن وتجارت (صمت) در پاس��خ به این سوال که
آیا در ای��ن زمینه برنامهریزی خاص��ی در معاونت
طرح و برنامه صورت نگرفته اس��ت؟ توضیح داد :ما
استراتژیهای صنعت را براساس دستور وزیر صنعت،
معدن و تجارت تدوین کردهایم و راهبردهای صنعت
نیز برای سالهای آینده تدوین شده است.
هر گونه افزایش قیمت
خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است !

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت:
هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی
غیر قانونی است و متاسفانه تاکنون هیچ شکایتی از
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،صنعت،
معدن و تجارت و اتحادیه ها به ما نرسیده است .به
گزارش ایسنا ،محمدعلی اسفنانی گفت :مدتی است
ک��ه در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با
افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم
و اگرچ��ه قانون نظارت بر این موارد و رس��یدگی به
اختالف��ات آنه��ا را به عه��ده برخی از س��ازمان ها
گذاشته است اما این به این معنا نیست که سازمان
تعزی��رات در این زمین��ه ورود نکنن��د .وی گفت :
س��ازمان تعزیرات حکومتی کام ً
ال آمادگی دارد که
در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود
اقدام کند.

متقاضیان فاز  ۵پردیس کماکان در انتظار خانه

با وج��ودی که متقاضی��ان فاز  ۵مس��کن مهر
پردیس میگوین��د همچنان واحدهای آنها قفل
و زنجیر اس��ت ،پیمانکار ای��ن پروژه خبر داد که
تا دو هفت��هی آینده با دریافت هش��ت میلیارد
توم��ان ،روند تکمی��ل واحدها را آغ��از میکند.
متقاضیان مس��کن مهر ف��از  ۵پردیس با وجود
افتتاح  ۶۵۰واح��د در  ۱۴تیرماه  ۱۳۹۶و آماده

بودن حدود  ۱۰۰۰واحد که ایرادات جزئی دارد،
هنوز هیچی��ک از خانهها را تحویل نگرفتهاند .با
ای��ن حال پیمانکار پروژه خب��ر داد که مذاکرات
با ش��رکت عمران برای آزادسازی هشت میلیارد
تومان از طریق بانک مس��کن به نتیجه رسیده و
نهایت��ا تا دو هفتهی آینده این پول برای تکمیل
تاسیساتی همچون آسانسور ،منبع آب و سیستم

اطفای حریق به دس��ت سازندگان میرسد.ایرج
رهب��ر با بیان اینکه در حال مذاکره با ش��رکت
عمران ش��هر جدید پردیس هس��تیم ،به ایسنا
گفت :به صورت مکتوب درخواس��ت خود مبنی
بر پرداخت هشت میلیارد تومان مورد نیاز برای
تکمیل  ۱۰۰۰واحد آماده را به ش��رکت عمران
دادهایم و آنها موافقت کردهاند.

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای

(فراخوانارزيابیكيفیپيمانكاران)

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان یزد
(سهامی خاص)

شماره مناقصه 300767 :

شركت گازاستان يزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات نگهداری زیرساخت های اندازه گیری و توزیع از طريق مناقصه اقدام نمايد .
لذا براس�اس آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده  12قانون بر گزاري مناقصات به ش�ماره/ 84136ت  33560ه مورخ  85/07/16از كليه ش�ركتهاي تاييد
ت و یا حداقل پايه  5در رشته نفت و گازو
صالحيت ش�ده ازس�وي سازمان برنامه و بودجه کشور كه داراي حداقل پايه  5در رشته تأسیسات و تجهیزا 
گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی وهمچنين ظرفيت خالي ارجاع كار ميباش�ند دعوت به
عمل مي آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به
نشانی  WWW.NIGC-YAZD.IR :مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس 035-31922319 :نمابر 035-36238538
ضمن ًا آخرين مهلت تكميل و ارائه اسناد ومدارك ارزيابي كيفي به امور قراردادهاي شركت گاز استان يزد حداكثر (دو هفته )14روز از تاريخ چاپ آخرين
نوبت آگهي فرا خوان مي با شد.
*وصول اسناد ومدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي كند .
*فرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي  www.shana.irو  www.nigc-yazd.irقابل دسترسي است .روابط عمومي
شماره مجوز 1397 / 1230 :

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﭼﺸﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ-1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972163701161ﻣﻮﺭﺥ  96/10/24ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻮﺍ" ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﺸﻤﻚ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  309ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﭘﻴﺮﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻚ ﺑﻪ ﭼﺸﻚ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻪ  313/918/876ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ  18/486/810ﺭﻳﺎﻝ

215170

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ

4227

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ
110/23576

8351

شکل نجومی باال رفته و همه هم فقط نگاه میکنند
چون حجم معامالت بسیار کم است.

ﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﭼﺸﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ /ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

چهارشنبه    -قیمت (تومان)

بیکاری هم افزایش مییابد .ما باید در حال حاضر به
نیازهای واقعی ارزی پاسخ دهیم و از تولید داخلی
حمایت کنی��م ،نباید به گون��های عمل کنیم که
محصوالت خودروسازان خارجی رونق گرفته و رکود
خرید و فروش در بازار خودرو به حداقل رسید
در صنعت داخلی به وجود بیاید .سبحانیفر گفت:
همزمان با رش��د نجومی قیمتها در ب��ازار خودرو
«برخی عنوان میکنند که دلیل اصلی تلفات حوادث
فعاالن این بازار از به حداقل رسیدن خرید و فروش
جادهایپایینبودنکیفیتوایمنیخودروهایداخلی
در این بازار خبر میدهند بهگونهای خریداران رغبتی
اس��ت در صورتی که باید عواملی
به خری��د با قیمته��ای نجومی
ادعای نماینده مجلس:
نظیر خطای انسانی و ناایمن بودن
ندارند.ب��ه گ��زارش ایس��نا ،چند
جادهها را هم در نظر بگیریم ».وی محور اصلی طرح ساماندهی هفت��های اس��ت که ب��ازار خودرو
افزود« :بنابرای��ن با در نظر گرفتن ب��ازار خ��ودرو ،کاه��ش ملته��ب ش��ده و تف��اوت قیمت
عوامل مختلف و نیز شرایط فعلی،
کارخانه و بازار خودروها به حدود
کمیسیون صنایع تصمیم گرفت تعرفهه��ای واردات خ��ودرو  ۹۰میلیون تومان نیز رسیده است.
که طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو اس��ت .در ش��رایط فعلی که بهعنوان مثال قیمت مزدا ۳تیپ ۳
مس��کوت بماند تا بعدا بتوانیم در آمریکا میخواهد تحریمهای در کارخان��ه  ۱۳۱میلیون تومان
جهت افزایش کیفیت خودروهای ت��ازهای علیه م��ا وضع کند بوده اما در ب��ازار به  ۲۲۹میلیون
داخل��ی ط��رح جدی��دی را ارائه
تومان رسیده است.قیمت کارخانه
کنیم ».با توجه ب��ه اظهارات این کاهش تعرفه واردات به مانند
پ��ژو  ۲۰۰۸نی��ز در حال��ی ۱۱۵
نماینده مجلس به نظر میرس��د ی��ک تحریمی ب��رای صنایع میلیون تومان اس��ت ک��ه در بازار
این خودرو به قیمت  ۲۱۰میلیون
مسئوالن در پی یک دوپینگ جدید داخلی است
به بهانه تحریمها برای خودروسازان
توم��ان عرضه میش��ود .س��راتو
هستند .در طول سالهای گذشته به انحای مختلف
 ۲۰۰۰اتوماتیک آپش��نال نیز در کارخانه به قیمت
چنین کمکهایی به دو غول خودروسازی کشورشده
 ۱۱۳میلیون تومان و در بازار به قیمت  ۱۶۸میلیون
و آن��ان نیز با سوءاس��تفاده از این موقعیت از کیفیت
تومان عرضه میش��ود.در این ش��رایط کارشناسان
محصوالتخودکاستهوبرقیمتهایافزودهاند.اکنون
معتقدن��د احتمال قطع هم��کاری خودروس��ازان
نیز همزمان با افزایش نجومی قیمتها مجلس هم به
خارجی و توقف تولید خودروهای مشترک تولیدی
انحصارآنانکمکمیکند.
با خودروس��ازان خارجی باعث سودجویی واسطهها
و تعیین نرخهای نجومی برای این خودروها ش��ده
واكنش به طرح 200امضایی
است .از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش
در همی��ن حال س��بحانیفر در بخ��ش دیگری از
قیمت قابل توجهی در بازار روبهرو هستند بهگونهای
س��خنانش در واکن��ش به طرح جدی��د مجلس با
که این خودروها حداقل چند میلیون تومان گرانتر
 200امضا برای بازگشت قیمت خودروهای زیر 45
نس��بت به قیمت کارخانه در بازار عرضه میشوند.
میلیون به سال  96گفت« :من نه این طرح را امضا
در چنین شرایطی اما فعاالن بازار خودرو میگویند
ک��ردهام و نه از جزئی��ات آن اطالع دارم اما معتقدم
که با وجود رش��د نجوم��ی قیمتها خرید و فروش
که چنین طرحی غیر عملیاتی است زیرا در شرایط
در ای��ن ب��ازار به حداقل رس��یده و معامله چندانی
فعلی بازگشت به قیمتهای سال  96ممکن نیست.
انجام نمیشود.علیرضا پورحسنی  -نمایشگاهدار و
شورای رقابت هم که اخیرا افزایش قیمت خودروها
کارش��ناس بازار خودرو  -در این رابطه میگوید :در
را تصویب کرد به خاطر افزایش هزینههای تولید بود
ب��ازار خودرو همه کالفه ش��دهاند .فقط قیمتها به
زیرا بخش��ی از قطعات وارداتی است و طبیعی که با
گرانی دالر هزینه خودروسازان افزایش یابد».

ملکشاهی:

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

معاون برنامهریزی س��ازمان راهداری و حمل
ونقل جادهای گف��ت :بارنامه کاغذی با هدف
شفاف شدن کمیسیون دریافتی شرکتهای
حم��ل و نقل از رانندگان ،تا س��ه م��اه آینده
حذف میش��ود و جای خود را به بارنامههای
الکترونیک��ی میدهد«.فرامرز مداح» در گفت
و گ��و با ایرن��ا اف��زود :اکنون تم��ام اطالعات
بارنامههای کاغذی و الکترونیکی در س��امانه
سازمان راهداری ثبت میشود.

چرا طرح ساماندهی بازار خودرو مسکوت ماند؟

ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ

"حفاظت از سفره هاي آب زيرزميني به منزله حفظ حيات است"

شرکت آب منطقه ای یزد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله و اتصاالت GRP

نوبت اول

اعزام دوباره تیم شناس��ایی بابک زنجانی به
خارج نیازی نیس��ت .محمود جان که امروز
دم ازعدالت میزند باید جوابگو باشد دولت او
با وزیرانش بابک را به عنوان فروشنده نفت
انتخاب کردند .هزینه تیم شناسایی از جیب
ملت پرداخت می ش��ود؟ احمدی نژاد باید
همه کارها را بیان کند.

بارنامهکاغذی
تا سه ماه آینده حذف میشود

ش��دهایم و روز گذش��ته نی��ز جلس��های با حضور
هم��ه مس��ئوالن دولت��ی و بخ��ش خصوصی در
س��تاد تنظیم بازار برگزار شد تا تصمیمگیریها و
سیاس��تگذاریهای الزم برای تنظیم بازار گوشت
قرم��ز اتخاذ ش��ود.وی افزود :یک��ی از برنامههای
دولت برای کاهش قیمت ،واردات گوش��ت گرم و
منجمد گوس��فندی اس��ت که همچنان ادامه دارد و با وضعیت
و ش��رایط کنونی هیچ مش��کلی در تأمین گوش��ت قرمز وجود
ندارد؛ به گونهای که هیچ کمبودی در بازار احس��اس نمیشود

و ب��ه حالت اش��باع این محص��ول پروتئینی رس��یدهایم.رئیس
اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوس��فندی ادامه داد :یکی دیگر
از تصمیمات جلس��ه س��تاد تنظیم بازار ،ادامه عرضه گوش��ت
گرم گوس��فندی وارداتی با قیمت کیلویی  ۳۳هزار تومان برای
مصرفکنندگان است و در فروش��گاههای زنجیرهای و مغازهها
و عرضهکنندگان منتخب عرضه میش��ود.ملکی گفت :قطعا در
آینده نزدیک ش��اهد ادامه کاهش قیمت و ارزانی گوشت قرمز
خواهیم بود و هیچ مش��کلی در تأمی��ن این محصول پروتئینی
نداریم.

نوبت اول

حضرت امام علی(ع) میفرمایند :در اوج
شدت و سختی (گر صبر کنی) ،گشایش فرا
میرسد و هنگام تنگی حلقههای گرفتاری
آسایش و راحتی درآید.

میز خبر

گوشت  ۵۰۰۰تومان ارزان شد

شرکت آب منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه عمومی"خرید  ،حمل و تخلیه لوله  GRPیک سر کوپلینگ به قطر  600میلیمتر و فشار کاری  10بار و اتصاالت مربوطه" به شماره
 200971074000010را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها
از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 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 در سامانه تاریخ  1397/3/28می باشد.
اطالعات فراخوان :
 -1تضمين شركت در مناقصه  1.433.500.000 :ريال
 -2مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/4/2
 -3مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1397/4/12
 -4زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10روز چهارشنبه تاریخ 1397/4/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت های الف :آدرس یزد ،بلواردانشجو ،مجتمع ادارات  ،شرکت آب منطقه ای یزد ،دبیرخانه مديريت حراست تلفن 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ، 021-41934دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 97/3/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/27 :

مديريت قراردادهای شرکت

