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تفاهم نامه سرمایه گذاری
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منتظر خارجی ها نماندیم 
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محمدیاسر طیب نیا:  

 رسالت فوالد مبارکه
  حمایت از شرکت های

 دانش بنيان و نوآور است
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همزمان با پیشروی روس ها در اوکراین، ازبکستان به صحنه اعتراض  تبدیل شد؛   

 قالپاقستان، تهدید جدید
بیخ گوش مسکو

جهان 6

سياست 2

پارلمان بلژیک  بررسی الیحه جنجالی
استرداد مجرمان را آغاز کرد

بازی هایی
با پایان مبادله

بررسی معاهده دوجانبه تبادل احمدرضا 
جاللی و اسداهلل اســدی،  محکومان زندانی 
میان ایران و بلژیک، در فضایــی پر از تنش و 
هیاهو برگزار شــد. هرچقدر ایران سعی دارد 
در این زمینه با سیاست سکوت اهدافش را از 
کانال های حقوقی پیش ببرد؛ مخالفان ایران، 
جلسات و تظاهرات های پرسر و صدایی به راه  
انداخته اند. سه شنبه عصر اولین جلسه بررسی 
معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان 
بلژیک و ایران در یک کمیته پارلمان بلژیک به 
پایان رسید و به نظرمی رسد پارلمان این کشور 
تا روز پنج شــنبه نظر نهایی خود را اعالم کند. 

نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک با 
اشاره به مورد اسداهلل اسدی، دیپلمات بازداشت 
شده ایرانی نســبت به اقدام پارلمان اعتراض 
داشــتند. همزمان با آغاز روند بررســی این 
معاهده در پارلمان، معترضان ایرانی از گروه ها 
و ســازمان های مختلف در برخی کشورها در 
مقابل ســفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست 
به اعتراض زدند. ونسان ون کیکنبورن، وزیر 
دادگستری بلژیک در جمع نمایندگان کمیته 
روابط خارجی پارلمان بلژیک درباره معاهده 
دوجانبه تبادل مجرمان با ایران توضیح داد و از 

اقدام دولتش دفاع کرد...

اردوغان ۲۸ تیر 
به ایران سفر می کند 

 آغاز روند الحاق سوئد
و فنالند به ناتو

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

قاچاق داروهای بیماران 
 خاص با کمترین قیمت
به کشورهای همسایه

چرا قربان بردی اف می تواند کلید تحول
تراکتور باشد؟

 دست به مربی ات نزن!

قوانین برای کسب چند ریال بیشتر
 کنار گذاشته می شوند  

نان درآوردن
زیر هرم داغ خورشید 

فرمانده نیروی دریایی سپاه:   

 گلوی کشوری که با قلدری
 رفتار کند را می گیرم
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جهان 6

رئیس جمهور گفت: در سال های اخیر سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی 
کشور اعم از ریل و برق و امثال آن، به خصوص نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام 
نشد، ولی در دولت مردمی منتظر خارجی ها نماندیم و لذا مردم نتایج امیدبخش و 

غرورآفرین این سرمایه گذاری ها را به زودی مشاهده خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیســی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم امضای 
»تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان« بین شرکت ملی نفت 
ایران، بانک ها و شرکت های اکتشاف و تولید جذب سرمایه و سرمایه گذاری در زمینه 
رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین ضرورت های امروز کشور دانست و گفت: 
یکی از اهداف و دالیل اجرای اصالحات اقتصادی فراهم کردن زمینه برای جذب 
سرمایه در عرصه تولید است. وی تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را نیز در گرو 
افزایش سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: کاری که امروز در نتیجه هم افزایی و 
کنار هم قرار گرفتن شرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد برای 
اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول در 

ایجاد زمینه های جذب سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی است.
رئیس جمهور گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک ها دانست و تصریح 
کرد: صاحب نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی 
است که به سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و تقویت 

بسترهای تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد.
رئیسی یکی از مهمترین بخش ها برای جذب ســرمایه گذاری و رونق تولید را 

خبر
رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه 

سرمایه گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان:

منتظر خارجی ها نماندیم 

   فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای   خريد ، بارگيري ، حمل ، باراندازي و تحويل لوله 
پلي اتيلن به سايزهاي 200 و 250 ميليمتر و با مواد اوليه PE100  با فشارهاي كاري 16 بار جهت تامين آب مجتمع 7 روستايي ديزج شهرستان نقده به شماره 
فراخوان 2001005390000084  را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا ساير مراحل 
مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا تمام اسناد مناقصه بايد به 
مهر و امضاي الکترونيکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پيشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونيکی )دارای مهر گرم( به هيچ وجه مورد 

پذيرش نيست. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/04/15 می باشد.
 

قیمت اسناد 
مناقصه )ریال(

صالحیت های مورد 
نیاز

تضمین 
شرکت در 
مناقصه)ریال(

مدت 
اجرا
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
)ریال(

موضوع مناقصه

500,000 تمام  تولید کنندگان 
مجاز   320,000,000 2 6,398,250,000

خرید ، بارگیري ، حمل ، باراندازي و تحویل لوله 
پلي اتیلن به سایزهاي 200 و 250 میلیمتر و با 

مواد اولیه PE100  با فشارهاي کاري 16 بار جهت 
تامین آب مجتمع 7 روستایي دیزج شهرستان 

نقده

محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی ) طبق نوع تخصیص اعتبار ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه (

مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاريخ 1401/04/21
مهلت ارسال پاسخ مناقصه  : تا ساعت 13:00 روز يکشنبه  تاريخ 1401/05/02  

گشایش پاکات مناقصه : ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاريخ 1401/05/03  خواهد بود.
توجه : الزم  بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر ، در  سامانه تدارکات الکترونيکی دولت درج گرديده و پاکت الف )تضمين 
شرکت در مناقصه ( عالوه بر  بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فيزيکی  نيز  بايستی  قبل از آخرين مهلت ارسال پيشنهاد ها پس از رويت دفتر قراردادها تحويل 

دبيرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس اروميه خيابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363  شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربی دفتر قراردادها 

و تلفن 04431945374
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

تاریخ نشر آگهی نوبت اول :  1401/04/15     
تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/04/18

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(   روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم  

 نوبت اول  آگهی مزایده فروش امالک تجاری

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم در نظر دارد تعداد 10 باب واحد تجاری در شهرک اسالميه 
شهرستان مهران را به اهالی بومی و واجد شرايط روستا واگذار نمايد، لذا متقاضيان محترم واجد شرايط می 
توانند از تاريخ نشر اين آگهی حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 جهت دريافت اسناد مزايده 

به بنياد مسکن شهرستان مهران واقع در بلوار وليعصر مراجعه نمايند.
آخرین مهلت تحویل و تسلیم پیشنهادات :   ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/5/4 

نشانی محل تسلیم پیشنهادات :   بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهران 
 بازديد از ملک با هماهنگی بنياد مسکن شهرستان امکان پذير است.

ميزان سپرده شرکت در مزايده به مبلغ 10 درصد از مبلغ کل )پايه( که در اسناد مزايده ذکر شده است.
بديهی است بنياد مسکن در رد و يا قبول هريک از پيشنهادات متقاضيان بدون آنکه نيازی به ذکر دليل و يا ارائه

 مستندات باشد مخير است.
پيشنهادات واصله در مورخ 1401/5/5 راس ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات بنياد مسکن انقالب اسالمی 

استان ايالم افتتاح خواهد گرديد.

استان ایالم

بخش نفت و پتروشیمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اتفاق امروز در انعقاد تفاهم نامه 
مشارکت بانک ها و شرکت های بزرگ اقتصادی و فنی، برای اجرای یک طرح بزرگ 
نفتی، عالوه بر تامین منابع اجرای یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی بوده و 
زمینه ارتقای اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی و مردم برای مشارکت در چنین 

طرح های بزرگی را نیز فراهم می کند.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای بهره وری نیز باید توامان با جذب سرمایه مورد توجه 

قرار گیرد، ابراز داشت: افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری باعث رشد اقتصادی 
خواهد شد. رئیس جمهور با بیان اینکه انعقاد این تفاهم نامه را باید در راستای هم افزایی 
منابع و توانمندی های داخلی به فال نیک گرفت، عنوان کرد: وقتی بانک های بزرگ 
و مورد اعتماد مردم در اجرای چنین طرح هایی پای کار بیایند، اعتماد مردم و بخش 
خصوصی نیز به چنین طرح هایی جلب شده و سرمایه های خرد و کالن سرگردان در 

جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار کشور به این طرح ها جذب می شود. 

رانیها
گ

افقه با اشاره به نارضایتی خانوارهای ایرانی از گرانی ها: 

 امنیت غذایی مردم در معرض تهدید است

چرتکه 3


