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چهارش��نبه  23اس��فند 1396

 14مارس 2018

 25جمادی الثانی 1439

س��ال س��وم

ش��مــاره پیاپی 292

رئیس جمهوری:

دوره جدید چاپ ش��مــاره 263

 12صفحه

 1000تومان

ثروت بررسی می کند

پیش به سوی
حمایت از تولید داخلی

تهران  -باکو می توانند
شاهراهی برای اتصال
آسیا به اروپا باشند

رییس جمهوری در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان
گفت :تهران  -باکو می توانند در آینده به ش��اهراهی برای
اتصال مناطق آسیا و آفریقا به شمال اروپا تبدیل شوند...
صفحه 2

ربیعیباردیگرازمجلس
رأی اعتماد گرفت

روزهای آخر س��ال که به طور س��نتی به مناسبت آغاز سال نو
تقاض��ا در بازارهای مختلف به ویژه پوش��اک و تهیه لوازم منزل
افزایش مییابد ،میتواند فرصتی باشد تا با یک حرکت جمعی
خری��دار برندها و نش��انهای تجاری ایرانی باش��یم تا با وجود
حمایت از تولیدات داخلی بدون اتکا به سیاس��ت های حمایتی
دولت به افزایش اش��تغالزایی در کشورمان کمک کنیم .حمایت

صفحه 2

یادداشت مدیر مسئول

از تولی��د ملی باید دغدغه اصلی همه مردم و مس��ووالن باش��د
ت��ا مصرف کنن��ده ایرانی هم با اختیار خ��ود کاالی ایرانی را بر
موارد مش��ابه خارجی ترجیح دهد .هرچه به طرف تقویت تولید
حرکت کنیم ،حضور و ظهور بیشتری در عرصه بین المللی پیدا
میکنیم و در آن صورت تولید ملی نشان اقتصاد ایرانی در جهان
خواهد شد...
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مسير متفاوت دو بازيگر بزرگ اوپك

ضرورت بازنگری
ساختارهای اقتصادی

ب��ه دنب��ال شكس��ت داعش
در عراق ،دولت اين كش��ور،
در ي��ك اق��دام س��نجيده،
حشدالشعبي را در ارتش ادغام
ك��رد .اين اقدام در راس��تاي
كاس��تن از ش��مار نيروه��اي
نظامي و كمك به بازس��ازي
كشور صورت گرفت .اصوال در
پايان جنگها همواره خسارات
اکبر نعمت الهی
ناشي از اداره يك ارتش بزرگ
بيش از خود جنگ مي تواند خس��ارت به بار آورد .نيروهاي
نظامي بنا بر ضرورتهاي دوره جنگ شمار كثيري مي شوند
و همين نيرو مي تواند در صورت مديريت درس��ت نداشتن
به ساختار كلي كشور ضربه بزند .تشكيل واحدهاي مردمي
براي دفاع از كشور بر حسب ضرورت انجام مي شود و پس
از دورانئ حس��اس ديگر نيروهاي غيرمتش��كل مردمي در
صفحه2
كشورها تشكيل نمي شود...

خطر خشک شدن
چشم ه علی شهر ری

آخوندی وزیر راه و شهرسازی
باقی ماند

"با مصرف بهینه آب در تابستان در آسایش همدیگر بکوشیم"

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي
استان قم

احداث مخزن ،خط انتقال و تجهیز چاه جدید روستای ورزنه

ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای" احداث مخزن ،خط انتقال و
تجهیز چاه جدید روستای ورزنه " را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت(س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1396/12/19میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت 1396/12/19 :لغایت 1396/12/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :پایان وقت اداری مورخ 1397/01/16
زمان بازگشایی پاکت ها 1397/01/18 :ساعت  8/30صبح
هزینه خرید اسناد :مبلغ  545,000ریال به شماره حساب  2175213505006بانك ملي مركزي به نام شركت آب
و فاضالب روستايي استان قم
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقص��ه و ارائه پاکتهای
الف :قم ،بلوار  15خرداد 20،متری ش��هید تقوی ،ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان قم و تلفن 37780172 :و
025 -37780171
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه  :مرکز تم��اس 021 41934دفتر ثبت نام:
021 85193768- 88969737
برآورد مناقصه 5.077.032.000 :ریال
م .الف152038 :
روابط عمومی شركت آب و فاضالب روستايي استان قم
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مديري��ت بازار نف��ت كه در پ��ي توافق كاهش تولي��د نفت ،از
س��ال  2016به دس��ت اوپك افتاده اس��ت ،ح��اال وارد چالش
جديدي ش��ده كه يك سوي آن ايران و س��وي ديگر عربستان
ايستاده است.به گزارش روزنامه ثروت« ،ايران ميخواهد اوپك

قيمتهاي نفت را حدود  60دالر در هر بش��كه نگه دارد» ،اين
جمله وزير نفت در مصاحبه با «والاس��تريت ژورنال» است كه
موجب شده نگرانيهايي براي شروع يك شكاف عميق در ميان
اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت ايجاد شود...

افزایش سهم کشور از
اقتصاد جهانی

ایران یک قاره
کوچک است

در حالی به پایان س��ال  ۱۳۹۶نزدیک میشویم که به گواه ارقام و
آمار سال  ۹۶سال خوبی برای مردم نبود .وضعیت اقتصادی و رکود
موجود در بازار ،اعتراضات کارگران برای مطالبات عقبافتادهشان
و گرانی و تورم و باالرفتن قیمت دالر همه و همه نشان از آن دارد
که وضعیت اقتصاد در کشور به بیماری دچار شده که با روشهای
منسوخ و قدیمی درمان نخواهد شد...
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نخستین نمایشگاه بوم گردی و صنایع دستی برج میالد با حضور
معاون گردش��گری و مدیرعامل ب��رج میالد و همچنین جمعی از
مدیران گردشگری و شهری در سایت نمایشگاهی برج میالد افتتاح
شد .به گزارش روابط عمومی برج میالد،علی درویش پور مدیرعامل
برج میالد تهران در ابتدای این مراسم که صبح دیروز ( ۲۱اسفند
ماه) در سایت نمایشگاهی برج میالد ،برگزار شد...

صفحه 11

