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جهان 5

 کابل »نشست فرمت مسکو« 
 بدون حضور نمایندگان افغانستان را 
ناقص قلمداد کرد؛
 روسيه و مشروعيت زدایی
منطقه ای از طالبان

چرتکه 3

 عبدالملکی دبیر شورای عالی
مناطق آزاد تجاری-  صنعتی شد

  احتمال ایجاد اشتغال
 با یک ميليون تومان

در مناطق آزاد!

دوشنبه 16 آبان   1401  /     12  ربیع الثانی 1444  /  7  نوامبر   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1208

 دادستان شهریار: 

 علت فوت نسرین قادری 
مسمومیت گزارش شده است

سياست 2

سياست 2

نگاهی به سه اصل »همه پرسی«، »بازنگری« و »اعتراض« 
در قانون اساسی؛

وی کاغذ،  مترقی ر
در اجرا عقب مانده 

برخالف بســیاری از انقالب هــای دیگر در 
دنیا؛ قانون اساســی نظام جدید پس از انقالب 
در ایران، خیلی زود رونمایی شــد و به تصویب 
رســید؛ چراکه ایده آن مدت ها قبل از پیروزی 
 انقــالب مطــرح و بخــش زیــادی از راه طی 

شده بود. 
آیت اهلل خمینی هنوز به ایــران نیامده بود 
و در پاریس اقامت داشــت که حسن حبیبی، 
ناصر کاتوزیان، محمدجعفرجعفری لنگرودی، 
ابوالحسن بنی صدر، ناصر میناچی و عبدالکریم 
الهیجی که عمدتــا حقوقدانان برجســته و 
کارکشــته بودند و بعضا بعدهــا منتقد نقض 
حقوق بشر در ایران شــدند، اولین طرح قانون 

اساسی فعلی را نوشتند.  بعد از انقالب اما مقرر 
شــد که روحانیون و علمای دینی، متن نوشته 
شــده توســط حقوقدانان را از لحاظ انطباق با 
شریعت اسالم بســنجند. به دنبال آن مجلس 
خبرگان قانون اساسی با حضور بیش از 70 تن 
از روحانیون و عالمان شریعت از محمد بهشتی 
و محمود طالقانی گرفته تا ناصر مکارم شیرازی 
و عبدالکریم موســوی اردبیلی تشکیل شد. در 
میان آنها البته نام هایی چون عزت اهلل سحابی و 

ابوالحسن بنی صدر نیز دیده می شد. 
قانون اساســی که این مجلــس به تصویب 
رســانده بود، 11 و 12 آذر 58 به همه پرســی 

گذاشته و نهایی شد... 

قیمت  ملک در رکود کشنده رو به افزایش است

شوک رشد بهای دالر به بازار مسکن
چرتکه 3

مهاجمان ایرانی که جام جهانی را از دست دادند

رویای زنجیر شده
آدرنالين 8

دسترنج 4

سياست 2

دسترنج 4

چرتکه 3

جهان 5

مدیریت امور شعب اســتان های مازندران، 
گلستان و ســمنان یکی از مدیریت های فعال در 
شمال کشور است. این مدیریت با تعداد 29 شعبه 
در منطقه کلیه خدمات بانکی و ســرویس های 

بانکداری دیجیتال را به همشهریان ارائه می دهد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک 
ایران زمین، مدیریت امور شــعب اســتان های 
مازندران، گلستان و سمنان یکی از مدیریت های 
فعال در شمال کشور است. این مدیریت با تعداد 29 
شعبه در منطقه کلیه خدمات بانکی و سرویس های 

بانکداری دیجیتال را به همشهریان ارائه می دهد.
مدیر شعب اســتان های مازندران، گلستان و 
ســمنان اولویت بانک ایران زمین را ارائه خدمات 

مناسب و با کیفیت به مشتریان می داند و معتقد 
است روسای شــعب باید به عنوان ناظر در اجرای 

دقیق این موضوع توسط کارکنان قدم بردارند.
ســید مهدی ســلیم بهرامی در جمع روسا و 
معاونین شــعب خود آموزش همکاران در حوزه 
بانکداری مــدرن را ضروری دانســت و گفت: در 
دنیای امروز تکنولوژی و فناوری حرف اول را می 
زند و ما نیز از این موضوع مستثنی نیستیم و باید با 
ارائه خدمات دیجیتال با کیفیت رضایت مشتریان 

را جلب کنیم.

به منظور بازدید از شــعب و دیدار با همکاران 
مدیریت شعب استان های غرب کشور، مدیر امور 
شعب استان ها، مدیر امور حراســت و مدیر امور 
توسعه سرمایه انســانی بانک ایران زمین به این 

استان ها سفر کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک 
ایران زمین،مدیران ارشــد بانک در این ســفر از 
شعب تحت پوشش مدیریت غرب در استان های 
کرمانشاه، ایالم، کردستان و همدان بازدید کردند و 
ضمن دیدار با همکاران از نزدیک در جریان مسایل 

و دیدگاه های آنان قرار گرفتند.
در ادامه به منظور بررسی عملکرد شعب در نیمه 

اول سال جاری، جلسه ای با موضوع تاثیر نیروی 
انسانی ماهر در تحقق اهداف تعیین شده، با حضور 

روسا و معاونین شعب برگزار شد.
علیرضا یارقلی، مدیر امور حراست بانک ایران 
زمین، در این بازدید خواســتار هوشیاری بیش از 
پیش همکاران به عنوان امانت داران سرمایه مردم 

نزد بانک ایران زمین شد.
در این دیدار محمد حسینی کنارویی، مدیر امور 
شعب استان ها ضمن بررسی عملکرد شعب استان 
های غرب کشــور، این منطقه را دارای پتانسیل 
مطلوب بیان کرد و گفت: با وجود همکاران متعهد 
و سخت کوش در شعب استان های غرب کشور، 

مشــتریان از خدمات بانک ایران زمین با کیفیت 
مطلوب بهره  ند خواهند شد.

در پایان علی فتاحی، مدیر امور توسعه سرمایه 
انســانی، مطالبی در خصــوص وضعیت رفاهی 
کارکنان و اهــداف آتی بانک بیان کــرد و گفت: 
همکاران با حضور در دوره های آموزشی می توانند 
عالوه بر باالبردن سطح دانش خود، سرویس های 
بانک را به بهترین شکل به مشتریان معرفی کنند 

و این موضوع از اولویت های سرمایه انسانی است.

رپرتاژ
در همایش استانی شعب مطرح شد؛

ارائه خدمات مناسب اولویت بانک ایران زمین است

 همکاران به عنوان امانت داران سرمایه مردم
در بانک ایران زمین هوشیار باشند

نماینده تهران در مجلس:  

تبعیض در افزایش حقوق 
 بین اقشار مختلف جامعه

قابل قبول نیست

 اوضاع سدهای تهران
خوب نیست

هشدار روسیه به اسرائیل 
درخصوص انتقال سالح به اوکراین

 نفس صید و صیاد در شمال کشور 
به شماره افتاده است 

خوان گسترده خزر، آرام آرام  
جمع می شود 

زلنسکی خواستار شد؛

تحقیق بین المللی درباره 
همکاری نظامی تهران و مسکو

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 01/407 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر 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 . 

مبنای قیمت محل تامین اعتبارمبلغ برآورد مصوب )ریال(موضوع مناقصهردیف
پیشنهادی

مدت 
اجراء

مبلغ تضمین شرکت 
توضیحاتدر مناقصه )ریال (

اجرای پروژه احداث و ساماندهی بوستان های 1
ردیف بودجه داخلی 50/000/000/000محله ای سطح شهر )پارک شهدای آبشناسان(

شهرداری 20101001
براساس فهرست بهای 

داشتن حداقل صالحیت 52/500/000/000 ماهابنیه سال 1401
پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5

 نوبت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی

 یونس غفاری- شهردار رباط کریم   

شرایط :
1- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز نقدی به 
شبا  حساب  )شماره   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ایران  ملی  بانک  نزد   0106625206008 حساب  شماره 
IR 280170000000106625206008 تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه 
گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد 

قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی )از پایان وقت ادارای روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 به مدت یک 

هفته( محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

تنظیم  مناقصه  کاربرگ  در  مندرج  شرایط  برابر  که  را  خود  قیمت  پیشنهاد  های  پاکت  بایست  می  متقاضیان   -5
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   1401/09/06 مورخ  شنبه  یک  روز   14/30 ساعت  تا  حداکثر  را  است   شده 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
6- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره 0106624819004 نزد بانک 
ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به 

شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 
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