اختالفنظرها سرنوشت روایت مشترک ایران و ترکیه از
زندگی موالنا و شمس را به کجا خواهد کشید؟

منگی«مست عشق»
در کوچه اکران

صفحه 4

پیشخوان

نگاهی به سیر صعودی سن کاندیداها و برگزیدگان
انتخابات ریاست جمهوری در دورههای گذشته

دولت پیر دگر باره
جوان میگردد؟

ج انتخاباتی میتواند بر آراء عمومی
چرا آراء کال 
اثر بگذارد؟

آمریکا درصورت بازگشت به برجام ،آماده سپردن تعهدات
جدید برای پرهیز از قانونشکنی باشد

واکنش سخنگوی دولت به ماجرای
«حساب خاص رئیسجمهوری»

انتخابات پیچیده آمریکایی!
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 11

موتور دوگانه سوز گرانی خودرو!
گروه بازار و سرمایه  -اینروزها صنعت خودرو با مشکالت بسیاری دستوپنجه نرم
ن و چالشهای به
میکند ،در این میان خودروسازان به دنبال راه نجاتی برای خروج از بحرا 
وجود آمده هستند .به گفته آنها افزایش قیمت خودرو در کارخانه یکی از راهکارهای جبران
زیان و عبور از بحران خواهد بود ،راهکاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت

سرمقاله

جالل خوش چهره

خودرو تنها باعث آشفتگی بیشتر قیمتها در بازار میشود .مدتی است که بحث افزایش
قیمت خودرو هر سه ماه یکبار به میان آمده است ،ماجرا از آنجایی شروع میشود که با
تصمیم شورای رقابت قرار بر این شد خودروسازان هر سه ماه یکبار با افزایش نرخ تورم
بخشی ،نرخ خودرو را افزایش دهند.
شرح درصفحه 10

ایران ـ آمریکا؛ تغییر در سطح منازعه
دونالدترامپ در آخرین روزهای نزدیک به انتخابات
سوم نوامبر  13(2020آبان جاری) در برابر یک پرسش
کلیدی قرار دارد :آیا سیاست «فشار حداکثری» علیه
ایران توانسته تهران را به عقب نشینی وادارد؟ در واقع
جانمایه انتقاد یا مخالفت «جوبایدن» رقیب انتخاباتی او
با سیاست فشار حداکثری ،فقدان نتیجه روشن از انجام
آن است.
طرفه اینکه نه تنها دموکراتها بلکه بسیاری از
جمهوریخواهان منتقد ترامپ براین اعتقادند که دولت او
در واداشتن تهران به عقب نشینی از مواضع خود کمترین
دستاورد را داشته است .این در حالی است که ترامپ
همچنان حلقه فشارها بر تهران را تنگتر میکند تا به زعم
خود بتواند درصورت پیروزی در انتخابات در مدت کوتاهی
تهران را پای میز مذاکره بنشاند .تهران اگرچه به سختی
اما توانسته به رغم همه اقدامهای ایذایی واشنگتن ،اوضاع
را تا انتخابات سوم نوامبر به شکل منجمد یا به تعبیر
بهتر «نه جنگ و نه مذاکره» کنترل کند .بدیهی است
وضع جاری نمیتواند پایدار باشد .نتیجه انتخابات نوامبر
بیتردید به عنوان یک متغیر در رویکرد واشنگتن و تهران
عمل خواهد کرد .ممکن است چنین پنداشت که طی
چهار دهه گذشته روابط تنشآلود ایران و آمریکا با همه
ن
فراز و فرودهایش ،همواره پایه ثابت داشته است .از ای 
رو نمیتوان چشمانداز روشنی را در برون رفت دو کشور از
بنبست روابط یا دشمنی مدتدار آنها تصور کرد.

با حکم رئیسجمهوری انجام شد

تلفات عجیب پرندگان در خلیج گرگان تکرار میشود؟

احتمال دخالت ویروسهای ناشناخته
در مرگومیر پرندگان مهاجر

انتصاب فرمانده قرارگاه عملیاتی
و سخنگوی ستاد ملی مبارزه
با کرونا
صفحه 2

صفحه 3

وزیر اقتصاد:

خبرهای خوشی برای سهامداران
بورس دارم
صفحه 9

ادامه درصفحه 2

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
ظریف :طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ تدوین شده است
وزیر امور خارجه کشورمان از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،عصر روز سه شنبه در حاشیه حضور در مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست جمهوری اسالمی
ایران درمورد موضوع مناقشه قره باغ اظهار کرد :در حال حاضر معاون وزیر خارجه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده و از سد خداآفرین بازدید کرده و قرار
است در رابطه با همین موضوع به باکو  ،مسکو و ایروان نیز سفر کند .
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان ادامه داد :طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ تدوین شده و با تصویب مقامات عالی کشور ،مطرح میشود و آن
را در مسکو و ایروان پیگیری میکنیم .ظریف تاکید کرد :ایران در ارتباط با موضوع قره باغ دپلماسی فعالی را با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی آذربایجان حل و
فصل مناقشه از طریق صلحآمیز و تغییر ناپذیری مرزهای بینالمللی پیگیری میکند.

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومي  :اجاره بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سطح شهر زاهدان
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی تجديد مزايده عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مزایــده « :اجــاره بهــره بــرداری از ســازه هــای تبلیغاتــی ســطح شــهر زاهــدان »
واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه افــراد حقوقــی( شــرکت هــای و کانــون هــای تبلیغاتــی دارای صاحیــت از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ) واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازد.
مدت قرارداد اجاره :یک سال شمسی
تاریخ انتشار مزایده در سامانه  :تاریخ  1399/08/05می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت :از روز دوشــنبه مــورخ  1399/08/05تــا روزپنجشــنبه مــورخ  1399/08/15بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه
منظــور دریافــت اســناد مزایــده مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره 2500149941بنــام حســاب درآمــد شــهرداری زاهــدان نــزد بانــک تجــارت شــعبه زاهــدان واریــز
گــردد.
• نــام و نشــانی مزایــده گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه چهارم-تلفــن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
براورد اولیه :باتوجه به اینکه موضوع مزاید شامل سه گروه ( ) 3-2-1می باشد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ،مبلغ براورد اولیه به شرح ذیل می باشد

گروه ها

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

گروه الف

( )4/818/000/000ریال (چهار میلیارد و هشتصدو هجده
میلیون ریال )

( )250/000/000به حروف (دویست و پنجاه میلیون
ریال )

گروه ب

()3/798/000/000ریال (سه میلیاردو هفتصدو نود و هشت
میلیون ریال)

( )190/000/000به حروف (یکصدو نود میلیون ریال )

گروه ج

()3/600/000/000ریال به حروف (سه میلیارد و ششصد
میلیون ریال )

()180/000/000به حروف (یکصدو هشتاد میلیون ریال )

مجموع کل مبلغ
برای سه گروه

( )12/216/000/000ریال (دوازده میلیارد و دویست و
شانزده میلیون ریال )

مجموع مبلغ تضمین برای سه گروه ()620/000/000
ریال (ششصد و بیست میلیون ریال) می باشد

تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار :تضمین باید به یکی از دو صورت ذیل انجام گیرد:
 -1ضمانتنامــه معتبــر بانکــی مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا
(مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) مــي باشــد .تاریــخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظــر گرفتــه شــود.
مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
 -2واریز وجه نقد به حساب سپرده  2500150362به نام حساب سپرده شهرداری نزد بانک تجارت شعبه زاهدان
محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــاوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مزایــده گــران بایســتی پیشــنهاد خــود
را مطابــق شــرایط مزایــده در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن 054-33224064
تحویــل نماینــد.
داوطلب شرکت در مزایده می تواند پیشنهاد خود را برای هرگروه جداگانه یا برای هر سه گروه تلفیقا تحویل نماید
• زمان تحویل پیشنهادها :ساعت  9روز شنبه مورخ 99/08/24
• زمان و محل بازگشایی پاکات :ساعت  10:30روز شنبه مورخ  99/08/24در محل سالن کنفرانس شهرداری زاهدان واقع در خیابان آزادی انجام میگیرد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
7280

شهرداری زاهدان

نوبت اول

عنوان پروژه ها  " :ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر به مساحت  200هزارمتر مربع" و"تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع شرقی بلوار دانشگاه حد فاصل هتل فرهیختگان تاپل وحدت -فاز"2و “ تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع غربی بلوار دانشگاه حد فاصل بلوار معلم تا بلوار قلنبر-فاز"2
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه های»ترمیــم و بازســازی معابــر ســطح شــهر بــه مســاحت  200هزارمتــر مربــع»
در رشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه  5و»تخریــب و بازســازی پیــاده رو ضلــع شــرقی بلــوار دانشــگاه حــد فاصــل هتــل فرهیختــگان تاپــل وحــدت -فــاز»2و “ تخریــب و
بازســازی پیــاده رو ضلــع غربــی بلــوار دانشــگاه حــد فاصــل بلــوار معلــم تــا بلــوار قلنبر-فــاز »2در رشــته ســاختمان و ابنیــه حداقــل در پایــه 5واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه
شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/08/7می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز چهارشــنبه مــورخ  1399/08/07تــا روز دوشــنبه مــورخ 1399/08/12بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه
منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

1

ترمیم و بازسازی معابر
سطح شهر زاهدان به
مساحت  200هزارمتر مربع
مدت اجرای پروژه ( 6
شش) ماه شمسی.

 ( 89/689/666/652هشتادو
نه میلیارد و ششصد و هشتادو
نه میلیون وششصد و شصت و
شش هزارو ششصد و پنجاه ودو
) ریال .براساس دفترچه فهرست
بهاء پایه رشته راه،راه آهن و باند
فرودگاه سال 1399

تخریب و بازسازی پیاده
رو ضلع غربی بلوار
دانشگاه حد فاصل بلوار
معلم تا بلوار قلنبر-فاز2
مدت اجراي کار  ( 6شش)
ماه شمسی میباشد.

 ( 16،328،576،937شانزده
میلیارد و سیصد و بیست و هشت
میلیون و پانصد و هفتاد و شش
هزار و نهصد و سی و هفت ) ریال
براساس دفترچه های فهرست
بهاء پایه ابنیه ،تأسیسات برقی،
تأسیسات مکانیکی و شبکه
توزیع آب سال 1399

 (820.000.000هشتصد و
بیست میلیون) ریال
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک
تجارت شعبه زاهدان

تخریب و بازسازی پیاده
رو ضلع شرقی بلوار
دانشگاه حد فاصل هتل
فرهیختگان تا پل وحدت-
فاز "2مدت اجرای پروژه
 ( 8هشت) ماه شمسی
میباشد.

 ( 39،351،716،311سی و نه
میلیارد و سیصد و پنجاه و یک
میلیون و هفتصد و شانزده هزار
و سیصد و یازده )ریال میباشد.
براساس دفترچه های فهرست
بهاء پایه ابنیه ،تأسیسات برقی،
تأسیسات مکانیکی و شبکه
توزیع آب سال 1399

 ( 1،970،000،000یک
میلیارد و نهصد و هفتاد
میلیون) ریال در صورت
واریز وجه نقد به شماره
حساب 2500150362
نزد بانک تجارت شعبه
زاهدان

2

3

 ( 4/490/000/000چهار
میلیارد و چهارصدو نود
میلیون ) ریال
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک
تجارت شعبه زاهدان

محل تامین
اعتبار

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان
بازگشایی پاکات

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

ساعت 09:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

ساعت 10:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان
ساعت 11:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

• دفترچه فهرست بهاء پایه فهرست بهاء پایه رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی و شبکه توزیع آب سال 1399جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب میگردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت
دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــك) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي
از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر
نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابق
شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 73788969
7377

شهرداری زاهدان
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«ابتکار» چالشهای قیمتگذاری سه ماه یک بار خودرو در کنار تورم بازار را بررسی میکند

