سیاست و اقتصاد

سال پنجم -شماره 1111
وزیر نفت:

ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح
تولید اوپک مستثنی باشد

ایرنا :وزیر نفت به سابقه تاریخی ایران
در حمایت از اوپک و مواضع آن برای
ثبات بازار اشاره کرد و گفت :همانطور
که پیشتر نیز گفتم ،در این مقطع و تا
زمانی که تحریمها ادامه دارد ،ایران در
هیچ توافقی درخصوص تولید نفت اوپک
شرکت نمیکند و باید از هر تصمیمی
درخصوص سطح تولید مستثنی باشد.
بیژن زنگنه در بدو ورود به وین در جمع خبرنگاران درباره مواضع
ایران در نشست  175اوپک اظهار داشت :ایران همیشه از اوپک و
مواضع آن برای ثبات بازار حمایت کرده است ،اما در این مقطع
همانطور که پیشتر نیز گفتم تا زمانی که ایران با تحریم روبهروست در
هیچ توافقی برای تولید شرکت نمیکند.وی با تاکید بر اینکه ایران باید
از هر تصمیمی درباره سطح تولید مستثنی باشد،تصریح کرد :پیشنهادهای
زیادی درباره کاهش تولید مطرح است و اعضایی که میخواهند تولیدشان
را کاهش دهند باید درباره آن تصمیم بگیرند.
وزیر نفت درباره میزان تولید و صادرات نفت ایران هم پاسخی نداد و
گفت :این موضوع سبب میشود فشار آمریکا بر روی ایران افزایش یابد.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که تولید اوپک چه میزان کاهش مییابد،
افزود :عددهای مختلفی بیان شده است و باید منتظر ماند و دید اعضای
اوپک در نشست این سازمان ( )175چه تصمیمی درباره آن خواهند گرفت.
وی قیمت مناسب برای هر بشکه نفت را  60تا  70دالر عنوان کرد
و درباره دیدار نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم گفت:
اگر برایان هوک برای درخواست عضویت آمریکا در اوپک به وین
آمده و به همین دلیل با اعضای اوپک مالقات میکند ،این درخواست
قابل بررسی است ،اگر میخواهد از طریق اوپک فشار بیشتری به
تهران وارد کند،غیرحرفهای است.
زنگنه تصریح کرد :اوپک سازمانی مستقل است و بخشی از وزارت
انرژی آمریکا نیست که از واشنگتن دستور بگیرد.
وزیر نفت در ادامه درباره خروج قطر از اوپک هم گفت :ایران از
خروج قطر از اوپک خوشحال نیست و از دلیل این تصمیم بیخبر است.
وی همچنین در واکنش به پرسشی درباره خروج تهران از سازمان
کشورهای صادرکننده نفت اظهار داشت :ایران از بنیانگذاران اوپک
است و از این سازمان خارج نمی شود.
زنگنه درباره مالقات با وزیر انرژی روسیه نیز گفت :از این مالقات
برای تبادل دیدگاه دو کشور استقبال میکنم.
وزیر نفت همچنین درباره پیوستن ایران به کمیته وزارتی نظارت بر
توافق اوپک و غیراوپک ( )JMMCتصریح کرد :این تصمیم نیاز به
بررسی دارد.وی با بیان اینکه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و
غیراوپک سال گذشته فراتر از اختیارات این کمیته عمل کرده است،
درباره این که آیا ایران سال آینده به این کمیته میپیوندد پاسخ منفی داد.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیته باید
فعالیت خود را متوقف کند؟ ،تاکید کرد :بهتر است این کمیته در
حیطه اختیاراتی که اوپک به آن محول کرده است ،عمل کند.

مفقودی کارت دانشجویی

کارت دانشجویی معصومه حیدری تیل به شماره ملی
 0311736270و شماره دانشجویی  9618771027در مقطع
کارشناسی در رشته مدیریت امور بانکی از موسسه آموزش
عالی راهبرد شمال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت آبرفت آروند خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 21335و شناسه ملی  14007804574به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء
هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی به قرار ذیل انتخاب گردیدند- :آقایان فرزاد
فرزد ( )2595989251و جواد ابراهیم زاده بیشه گاهی ( )2679847784و
فریدون نوری () 2659282986انتخاب گردیدند.
تاریخ انتشار97/9/17 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری رشت ()308207

آگهی تاسیس

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی جهان گستر توسکا
درتاریخ  1397/09/08به شماره ثبت  21454به شناسه ملی
 14007973075ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و
فروش و پخش و تولید و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
و ترخیص کاالهای مجاز از بنادر و گمرکات داخلی و مناطق آزاد کشور
و انجام امور پیمانکاری در زمینه نوسازی اراضی و جاده سازی و پل
سازی و ابته و شبکه های بتنی و لوله کشی و آبیاری قطره ای و شرکت
در مناقصه ها و مزایده ها اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات
دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
استان گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش مرکزی  ،شهر رشت ،گلسار ،
خیابان هدایت  ،خیابان  ، 155پالک  ، 0ساختمان بنفشه یک  ،طبقه اول ،
واحد  2کدپستی  4164834648سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  558190524مورخ  1396/09/18نزد بانک
تجارت شعبه بلوار امام خمینی با کد  8190پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره آقای حافظ کریمی ویشانی به شماره ملی 5940025080و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال آقای آرش کریمی به شماره ملی 5949927664و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم آزاده کریمی
ویشانی به شماره ملی 5949990420و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان خانم متین عبدالهی طارمسری به شماره ملی
 2580780696به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
آقای امیر عطائی پورعمارلوئی به شماره ملی  2710135035به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار سوال جواب
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
تاریخ انتشار97/9/17 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری رشت ()309057
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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

خانواده ها در سال  ٩٨مایحتاج را با ارز
 4200می گیرند

ایرنا :رئیس سازمان برنامه و
بودجه گفت :در سال آینده خانواده
ها برای تامین مایحتاج خود در حد
 25قلم ،این اقالم را با ارز 4200
تومانی می گیرند.
محمد باقر نوبخت در جلسه
بررسی ویژگی های بودجه سال ٩٨
در نشست با خبرنگاران با اعالم این
که الیحه بودجه  98به مجلس تقدیم
شده است ،افزود :ما آثار تحریم در
مصارف را در الیحه دیده ایم و آنچه
توان ما بود  ٢٠درصد است و درباره
تاثیر تحریم بر رکود تالش شده است
کشور با رشد اقتصادی مواجه شود.
وی تصریح کرد :حتی اگر ارز
هم زیاد یا کم شود تالش می کنیم
خانواده ها و مردم را مصون نگهداریم.
نوبخت ادامه داد :برای بنگاه ها
هم تالش کردیم؛ مابهالتفاوت سود
تسهیالت در حد  65هزار و ٣٠٠
میلیارد تومان است در قالب 14
برنامه در حوزه اشتغال داشته باشیم.
وی اضافه کرد :اینکه می گویند
تحریم می خواهد رکود را افزایش و
اشتغال را کاهش دهد ما با این موضوع
مقابله می کنیم.
نوبخت افزود :در منابع ،مصارف
و اهداف کامال با شرایط تحریمی
پیش بینی و محاسبات را انجام داده
ایم و فکر می کنیم با این بودجه
هرچند در فضای تنگ و محدود
مالی ،با سرافرازی عبور می کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه وابستگی
ما به نفت حدود  ٢٧درصد است،
اظهار داشت :در مصارف هم آثار
تحریم را مورد توجه قرار داده ایم.
نوبخت درباره افزایش حقوق
کارمندان دولت و اینکه برخی
نمایندگان مجلس گویند این میزان
کم است ،افزود :در بودجه ها
جاری و سایر رشد صفر درصد
دارد و بیشترین رشد که با این منابع

محدود برای حقوق و مزایا است که
 ٢٠درصد تعیین شده است.
* حذف خانوارهای پردرآمد
از یارانه نقدی در دستور کار است
رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور در پاسخ به این سوال که چرا
دولت برای حذف افرادی که مستحق
دریافت یارانه نقدی نیستند ،وارد عمل
نمی شود ،گفت :در سال  98پیش بینی
شد که ما منابعی که باید بین خانوارها
را توزیع کنیم به استان ها تخصیص
بدهیم؛ استان ها با توجه به این که از
طریق استاندار ،فرماندار ،بخشدار و
دهیار خانوارها را بهتر از وزارت رفاه
و سازمان هدفمندی شناسایی می کنند،
بتوانند حذف و صرفه جویی در این
بخش داشته باشند.
وی افزود :همچنین از محل
صرفه جویی یارانه ،استان ها می
توانند عالوه بر کاهش فقر (از اغنیا
گرفته و به فقرا بدهند) پاداشی برای
اجرای طرح های عمرانی خود از
این محل استفاده کنند.
نوبخت گفت :منابع ما  98هزار
میلیارد تومان است که در بخش های
مختلف توزیع می کنیم فرض کنید
که سهم خانوارها از این  42یا 44
هزار میلیارد تومان بشود ما به راحتی
از این مبلغ می توانیم با تخصیص
بهینه این مشکل را حل کنیم به هر
میزان کمتر منابع بوجود بیاید همان

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت آبرفت آروند خزر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  21335و شناسه ملی 14007804574
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/11
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای جواد ابراهیم زاده بیشه
گاهی ( )2679847784به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره و آقای فرزاد فرزد ( ) 2595989251به عنوان رئیس
هیئت مدیره و آقای فریدون نوری ( ) 2659282986به
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند .حق امضاء
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مالی از قبیل چک و سفته
و بروات و عقد عقود اسالمی و قرارداد ها و نیز و سایر نامه
های عادی و اداری باامضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت اعتبار دارد.
تاریخ انتشار97/9/17 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری رشت ()308206

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوازه گستر هونامیک درتاریخ
 1397/09/13به شماره ثبت  21464به شناسه ملی 14007984807
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید و ارائه رایانه  ،تولید و
ارائه دستگاههای جانبی ،تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری
به استثناء نرم افزارهای فرهنگی و رسانه ای  ،ارائه و پشتیبانی بستههای
نرمافزاری و سی  -دی اطالعاتی تولید داخل به استثناء نرم افزارهای
فرهنگی و رسانه ای ،خدمات شبکههای اطالعرسانی  ،ارائه بسته های
نرم افزاری به استثناء نرم افزارهای فرهنگی و رسانه ای درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش
خشکبیجار  ،شهر خشکبیجار ،بازار  ،خیابان امام خمینی(ره)  ،بلوار شهید
مطهری  ،پالک  ، -223طبقه همکف کدپستی  4339113973سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی میزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی باالزاده مجیدی به شماره
ملی  2580535462دارنده  5000000ریال سهم الشرکه خانم شبنم
غزنوی به شماره ملی  2620204976دارنده  5000000ریال سهم
الشرکه آقای معین رنجبر نوشری به شماره ملی  5180082161دارنده
 90000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی باالزاده
مجیدی به شماره ملی 2580535462و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود خانم شبنم غزنوی به شماره ملی 2620204976و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای معین رنجبر
نوشری به شماره ملی 5180082161و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء آقای معین رنجبر نوشری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سوال جواب
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
تاریخ انتشار97/9/17 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری رشت ()309065

میزان هم صرف جویی می شود.
وی اظهارداشت :با توجه به مدیریت
سازمان برنامه و بودجه و سازمان
هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال
تاکنون ما یک ریال برای پرداخت یارانه
های خانوارها از خزانه دولت برداشت
نکرده ایم درحالی که در سالهای گذشته
مجلس به ما اجازه می داد  13تا 14
هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت
کنیم با این سازو کاری که ما
طراحی کردیم ،نیازی به برداشت از
خزانه نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور تصریح کرد :آن بخش از یارانه
های مستقیم که در چارچوب قانون
هدفمندی یارانه ها برای سال ١٣٩٨
لحاظ شد در تبصره  ١٤منظور کردیم
در اینجا منابعی که از محل افزایش
قیمت ها تسهیل می شود در مجموع
در حد  ١٤٢هزار میلیارد تومان است.
وی اظهارداشت :طبق تبصره ١٤
این مبلغ از یک سو از منابع افزایش
برق ،گاز و بنزین و از سوی دیگر
مصادیق مصرف نقدی برای هر
ایرانی  ٤5هزارو  ٥٠٠تومان پرداخت
می شود که مجموع ان  ٤٢هزار
میلیارد تومان است :.همچنین در
بخش دیگر  ٧هزارمیلیارد تومان برای
کاهش فقر مطلق و  ٤هزارمیلیارد
تومان برای بیمه سالمت خواهیم داد
و بخشی مرتبط به پرداخت کمک

زنان سرپرست خانوار است.
وی در باره یارانه غیرنفتی و پنهان
گفت :ما با محاسباتی که انجام دادیم و
نهایی شد به طور حتم رقم قابل توجهی
است که قبل از این که بودجه در
مجلس بررسی شود ،منتشر خواهیم کرد.
نوبخت اضافه کرد :با سقفی که
برای نفت تعیین شد ،مکانیزمی طراحی
کردیم به صورت یک دوازدهم بتوانیم
رقمی را که اگر کم است را از محل
ورودی صندوق به نوعی تامین کنیم
همه اینها محاسباتمان ما را دقیق می
کند و امیدواریم که همچنان تکالیفی
که برای صندوق توسعه ملی برای
سال  1398است به انجام برسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای
برای افزایش بودجه آموزش و پرورش
دارید که مدارس فشار کمتری برای
دریافت پول به خانواده دانش آموزان
بیاورند گفت :در بودجه  98اعتبار
مناسبی بین  25تا  50درصد در بخش
های مختلف در نظر گرفته ایم.
وی تصریح کرد :با افزایش اعتبار
آموزش و پرورش در سال  98به
نظر می رسد هیچ کمبودی در بودجه
نداشته باشیم تا مدارس بخواهند به
خانوارها و دانش آموزان فشار بیاورند.
* نرخ بنزین در بودجه سال
آینده  1000تومان است
رییس سازمان برنامه و بودجه
کشور در ادامه گفت :در الیحه بودجه
سال  ،٩٨قیمت بنزین  ١٠٠٠تومان
دیده شده و برنامه ای برای افزایش
قیمت حامل های انرژی نداریم.
محمد باقر نوبخت درباره شایعاتی
مبنی بر افزایش نرخ بنزین افزود :آنچه
در این الیحه بودجه برای افزایش
قیمت حامل های انرژی منظور
کنیم باید در تبصره  ١٤خود رانشان
بدهد؛هیچ افزایش قیمتی بیش از ١٠٠٠
تومان برای بنزین محاسبه نشده است.

مفقودی

اینجانب سید اکرم موسوی مالک خودرو مالک
به شماره شاسی  82641724و شماره موتور
 J54527363بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.لذا
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران
خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران
کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه1
مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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اخبار کوتاه سیاسی و اقتصادی
رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:

ضرورت بهره مندی ایران از شرایط
اقتصادی برجام

ایسنا :رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :اروپا متعهد شده راهکاری را
برای جبران خالی به وجود آمده ایجاد کند تا ایران از شرایط اقتصادی
برجام بهره مند شود.
علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم دوازدهمین مجمع عمومی حزب
موتلفه اسالمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
سرانجام تعهدات اروپا به کجا رسیده است؟ گفت :اروپاییها مدتی است
که متعهد شده اند راهکاری را برای جبران خالی به وجود آمده ایجاد
کنند تا بهره مندی ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق شود .یکی از
راهکارهایی که پیشنهاد کردند تحت عنوان « »spvاست که مراحل آخر
آن طبقه گفته خودشان در حال طی شدن است .آنها به ما گفته اند ایجاد
اجماع بین بیست و هفت کشور کار آسانی نیست ضمن اینکه آمریکاییها
هم همه تالششان را کرده بودند که نگذارند این راهکاری که اتحادیه
اروپا اتخاذ کرده به سرانجام برسد ،اما مراحل آن در حال طی شدن است.
وی با بیان اینکه «بنده در بروکسل بودم و همکاران دیگر از جمله
وزارت امور خارجه نیز در تماس هستند» ،افزود :با توجه به قول و
وعدهای که داده اند امیدواریم تا قبل از سال جدید میالدی این وعده
عملی شود.البته در بروکسل ،آقای کِنیته کمیسیر اتحادیه اروپا و آقای
ریستوری هر دو گفته بودند که اروپا در نظر دارد برای معامالت نفتی
خود با کشورهای دیگر غیر از ایران که حجمی باالی سیصد میلیارد یورو
هست از این به بعد این معامالت را با یورو انجام دهد.
وی ادامه داد :آقای کنیته این را اعالم کرد و قبال هم به ما گفته بودند ،اما
اعالم رسمی آن را امروز دیدم .این اتفاق بزرگی است یعنی اتحادیه اروپا
تصمیم گرفته نفتی را که از سرتاسر دنیا وارد میکرده و  ۸۵درصد پرداخت
آن را به دالر میداده میخواهد به یورو انجام دهد و این اگر محقق شود
اتفاق بزرگی است که دالر در شرایط دشواری به عنوان یک واحد پول
جهانی قرار میگیرد و آمریکا از این شرایط یکه تازی خود جدا خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی سریعا حادثه تروریستی
چابهار را رسیدگی می کند

ایرنا :رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :این
کمیسیون در اولین فرصت حادثه تروریستی چابهار را رسیدگی می کند.
حشمت اهلل فالحت پیشه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار
اظهار داشت :این حادثه منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از
هموطنانمان شده است.
وی ادامه داد :در این حادثه عامل انتحاری قصد ورود به مقر انتظامی را
داشته که موفق نشده است از این رو اقدام به انتحار در بیرون از مقر انتظامی
کرد .وی گفت :عامل این گونه حوادث گروه های وابسته به کشورهای
مرتجع هستند .فالحت پیشه با بیان این که موضوع این حادثه را با حضور
مسووالن ذی ربط در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می کنیم ،تاکید
کرد که باید در بودجه به موضوع صیانت از مرزها بیشتر توجه شود.

دستگیری مدیر مالی هوآوی در کانادا
به اتهام تخطی از تحریم علیه ایران

ایسنا :مدیر عامل شرکت چینی هوآوی در کانادا به اتهام دولت
آمریکا تحت عنوان تخطی از تحریمهای ایران بازداشت شد.
وانژو منگ ،مدیر مالی بینالمللی شرکت چینی هوآوی که به تخطی
از تحریمهای آمریکا علیه ایران مظنون است،روز شنبه در ونکوور کانادا
بازداشت شده است و به دولت آمریکا استرداد داده میشود.
سفیر چین در کاندا ،ایاالت متحده آمریکا و همچنین کانادا را برای این
بازداشت مورد انتقاد قرار داده و خواستار آزادی هرچه سریعتر منگ شد.
وی در این باره گفت که به طور مصمم با بازداشت منگ مقابله میکند
و درخواست آزادی زودهنگام او را دارد.
سفیر چین در کانادا در بیانیهای در این باره گفت :پلیس آمریکا یک
شهروند چینی را بازداشت کرده است که هیچگونه تخطی از قوانین
ایاالت متحده آمریکا و یا کانادا انجام نداده است.
چین در توضیحاتی جدی به آمریکا و کانادا خواستار اصالح هرچه
سریعتر رفتار نادرست آنها و باز گرداندن آزادی منگ وانژو شدهاند.
سخنگوی وزارت دادگستری کانادا در این باره گفت :منگ که از اعضای
هیئت رئیسه این شرکت فناوری بوده و دختر رن ژنگفی ،بنیانگذار این
شرکت است ،در یکم ماه دسامبر بازداست شده و جلسه استماعی در روز
جمعه برای او ترتیب داده شده است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای

حوزه هنری استان گیالن به نشانی استان گیالن ـ رشت ـ خیابان ملت ـ روبروی
پردیس دانشگاه گیالن در نظر دارد برای طراحی و تولید سامانه نرم افزاری تجربه
نگاری خود ،طبق اسناد درخواست پیشنهاد ،اقدام به شناسایی و انتخاب تامین کننده
معتبر و واجد صالحیت نماید.
بنابراین با مطالعه دقیق مندرجات سند مذکور ،و طبق مفاد آن ،پیشنهادات خود را حداکثر
ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اسناد که در متن همین آگهی آمده است از طریق
سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی www.setadiran.ir :به این حوزه ارسال نمایید.
سپرده شرکت در این مناقصه  50/000/000ریال می باشد که می بایست به
صورت واریز وجه نقد به حساب 1ـ269593ـ810ـ 1502بانک پاسارگاد به نام
حوزه هنری گیالن می باشد.
پیشنهادات قیمت از طرف پیشنهاددهندگان باید تا تاریخ  97/10/30باید دارای
اعتبار باشد.
مهلت دریافت اسناد ساعت  19مورخ 97/9/27
مهلت ارسال پاکات ساعت  14:30مورخ 97/10/09
پیشنهادات در تاریخ  97/10/10ساعت  11صبح بازگشایی و خوانده خواهد شد.

