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تصمیمات  اروپا برای بحران مهاجران

ایجادمشكالت    بيشتربراي 
جهان با بحران سوریه

در گذشته مذاکرات هسته ای پیشرفت نداشت

ميدان دادن به دلواپسان برای 

ارائه تحليل های سطحی 

3

9

اپرای عاشورا تک خوان زن نداشت؛

وزارت ارشاد:خواننده 
ممنوع الكار نداریم

12

9 2

منتجب نيا:
 برای افراطيون هيچ 
مكانی حرمت ندارد 

 نحوه و زمان پرداخت وام 25 میلیونی خودرو
 و خرید اقساطی کاال

الریجانی: برخی رفتارها 
ضعف و بی اعتمادی

 ایجاد می کند

گ��روه اقتصادی: م��ردم با گرفتن وام 25 میلیون تومانی تا 
هفت س��ال، باید هرماه 497 هزار تومان قس��ط بدهند. قرار 
اس��ت مردم ب��ا وام 25 میلیونی، خ��ودروی داخلی بخرند تا 
رون��ق ب��ه این صنع��ت برگ��ردد و انباره��ای کارخانه های 
خودروس��ازی خال��ی ش��ود. در بند چهاردهم بس��ته جدید 
اقتص��ادی دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو، گفته 
ش��ده افزایش مدت اقس��اط تس��هیالت جدید برای افزایش 
تمایل به استفاده از تسهیالت خرید خودرو در جلسه شورای 
پول و اعتبار هم، بندی با مضمون اجازه خرید اسناد ناشی از 
فروش خودرو و ماشین آالت کشاورزی )تراکتور و کمباین( 
توس��ط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون 
ریال )حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دس��تگاه( به مدت 
حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 
درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسس��ات اعتباری 

غیربانکی قرار خواهد داد. 
در همین رابطه مسووالن هم صحبت از افزایش وام خودرو 
تا 25 میلیون تومان کرده اند. محسن صالحی نیا، معاون وزیر 
صنعت درباره جزئیات پرداخت وام 25 میلیونی خودرو گفت: 
به طور قطع پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو می تواند 
تقاضا را برای خرید این کاال تحریک کند، این در حالی است 
که وقتی کس��ی بتواند با شرایط اقساطی مناسب و بازگشت 
وام طی 7 س��ال و با س��ود 16 درصدی خودرو بخرد، به طور 
قطع از این طرح اس��تقبال می کند، چراکه تا پیش از این، وام 
خ��ودرو 15 میلی��ون توم��ان و با س��ود 22 درصد پرداخت 
می شد. به این ترتیب در شرایط جدید مردم با گرفتن این وام 
تا هفت س��ال، باید هرماه 497 هزار تومان قسط بدهند. یعنی 
اگر 25 میلیون وام گرفته باش��ند، بعد از 7 سال، 41 میلیون و 
748 هزار تومان باید پس بدهند.  به این ترتیب، با 25 میلیون 
تومان حداکثر وام خرید خودرو، مردم می توانند با  داش��تن 6 
میلی��ون توم��ان پس انداز، در حداقل ش��رایط یک خودروی 
حدود 31 میلیون تومانی بخرند. خودرویی که در پراید، تیبا، 
 پ��ژو 206، پ��ژو 405، س��مند SE، س��مند ال ایک��س،
 MVM 110 خالصه می شود.                   ادامه در صفحه 8

آغاز پرداخت وام ۳ ميليون تومانی به مستمری بگيران
دلیل عدم پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده

تولیدكننده كارتن و ورق 3 و 5 الیه

  جهت بسته بندی در صنایع غذایی 

 دارویی-  بهداشتی-  شیمیایی -كشاورزی- خشكبار و...

کارتن اهواز

دفتر فروش تهران: 8-02166027156كارخانه اهواز: 06136552800-5

دانش�گاه کش�اورزی ومنابع طبيعی رامين خوزس�تان در نظر دارد عمليات تكميل فاز 
اول دیوار نرده س�ایت توس�عه  خود را با مش�خصات ذیل از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای 

به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان  عمومی  مناقصه  یک  مرحله ای )نوبت اول(

حداقل پایه

5

رشته

ساختمان

مدت زمان اجرای کار

۳ ماه

محل پروژه

مالثانی-س�ایت دانشگاه کش�اورزی و 

منابع طبيعی رامين خوزستان

برآورد اوليه )ميليون ریال(

2.07۳.008.568

موضوع

تكميل فاز اول دیوار

 نرده سایت توسعه

روش قرارداد

فهرست بها

متقاضيان جهت تهيه اسناد می توانند از تاریخ یكشنبه 94/08/10 تا روز چهارشنبه 
مورخ 94/08/20 با مراجعه به دانش�گاه به نش�انی خوزستان، شهرستان باوی، شهر 
مالثانی، دانش�گاه کش�اورزی و منابع طبيعی رامين خوزس�تان واحد فنی،  اس�ناد را به 

مبلغ 500/000 )پانصد هزار ریال( تهيه نمایند.
روابط عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

آگهی فراخوان  عمومی  مناقصه  یک  مرحله ای )نوبت اول(

دانش�گاه کش�اورزی و مناب�ع طبيع�ی رامين خوزس�تان در نظر دارد عمليات محوطه س�ازی 
دانش�كده کش�اورزی و س�لف س�رویس مرکزی خود را با مش�خصات ذیل از طریق فراخوان عمومی یک 

مرحله ای به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

حداقل پایه

5

رشته

ساختمان

مدت زمان اجرای کار

۳ ماه

محل پروژه

مالثانی-س�ایت دانشگاه کش�اورزی و 

منابع طبيعی رامين خوزستان

برآورد اوليه )ميليون ریال(

5.0۳2.9۳9.927

موضوع

محوطه سازی دانشكده کشاورزی و سلف 

سرویس مرکزی دانشگاه

روش قرارداد

فهرست بها

متقاضي�ان جهت تهيه اس�ناد م�ی توانند از تاریخ 94/08/10 تا روز چهارش�نبه 
مورخ 94/08/20 با مراجعه به دانش�گاه به نش�انی خوزستان، شهرستان باوی، 
ش�هرمالثانی، دانش�گاه کش�اورزی و منابع طبيعی رامين خوزس�تان واحد فنی،  

اسناد را به مبلغ 500/000 )پانصد هزار ریال( تهيه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز- ميدان شهيدبندر- 
ابت�داي بزرگ�راه اهواز س�ربندر در نظر دارد براس�اس قانون 
برگ�زاري مناقصات نس�بت ب�ه برگزاري مناقص�ه عمومي به 

شرح زیر اقدام نماید.
موضوع: 60 کيلومتر شبكه گازرسانی به روستاهای چم ليشان، 

چم قاسم آباد و... نقاط پراکنده شهری و روستایی رامهرمز
مهل�ت ارائ�ه اع�الم آمادگي: حداکث�ر 14 روز پ�س از تاریخ 

انتشار آگهي نوبت دوم
مهل�ت دریاف�ت و تكمي�ل اس�ناد اس�تعالم ارزیاب�ي کيف�ي 

مناقصه گران: 
                 حداکثر 14 روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

نام و نشاني مدیرطرح:
                                 اهواز- مدیر مهندسی- ساختمان مهندسی

نح�وه دریاف�ت اس�ناد مناقصه: حض�وري و هزین�ه خرید آن 
150000 ریال مي باشد.

محل توزیع اسناد: اهواز، ميدان شهيدبندر، شرکت گاز استان 
خوزستان، امور پيمان ها، اتاق 111

تاریخ توزیع اسناد: 

 10 روز کاري پس از اتمام مهلت اعالم آمادگي
ضمنا آگهي هاي این ش�رکت در ش�بكه اطالع رساني شرکت 
گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir و همچنين 

پایگاه ملي مناقصات درج شده است.
تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده 

ارزیابي و تائيد کميته ارزیابي مي باشد.
تذکر مهم: داشتن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي مرتبط با 
موض�وع مناقص�ه از معاونت برنامه ریزي و نظ�ارت راهبردي 
ریاس�ت محترم جمهوري و یا استانداري هاي مربوطه حسب 
م�ورد حداق�ل رتب�ه 4 تاسيس�ات و تجهي�زات و نامه آخرین 
تغييرات آن شرکت به همراه اعالم آمادگي و ذکر شناسه ملي 

حقوقي و ارائه کدپستي و تلفن تماس الزامي است.

آگهی  تجدید  فراخوان مناقصه  عمومی 94/138 
»یك مرحله ای- نوبت اول« شماره مجوز: 3960 . 1394

روابط عمومي شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان

عباس پورفاضل- دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خوزستان

اطالعیه: برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده )نوبت اول(

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن و ساختمان خوزستان
بدینوسيله از اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خوزستان به منظور شرکت در 
مجم�ع عموم�ی ع�ادی و فوق العاده )نوبت اول( جهت انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرس�ان و اعضای علی البدل هيات 
مدی�ره و همچني�ن بررس�ی افزای�ش حق ورودی انجمن و س�ایر موارد قاب�ل طرح در مجامع دعوت می ش�ود که در تاریخ 
دوش�نبه 94/08/18 راس س�اعت 17 )5 بعدازظه�ر( در مح�ل س�الن اجتماع�ات مخاب�رات واقع در خيابان 17 ش�رقی 

کيان پارس حضور بهم رسانند.
بدیهی اس�ت حق رای اعضاء برابر اساس�نامه منوط به تس�ویه حس�اب شهریه ساليانه تا پایان سال 9۳ می باشد. داوطلبين 
واجدشرایط که قصد کاندید شدن در انتخابات را دارند تا ساعت 12ظهر شنبه 94/08/16 فرصت دارند جهت تكميل نمودن 

فرم ثبت نام به دبيرخانه انجمن )واقع در کيانپارس ، خيابان وهابی، خيابان 17 شرقی کيان آباد، پالك 168( مراجعه فرمایند.

گمشد ه
صاح�ب عك�س ف�وق ابراهيم بهرامي حموله در تاریخ 1۳94/07/29 از من�زل خارج و تاکنون مراجعت ننموده 
است. الزم به ذکر است که ایشان در آن روز شلوار مشكي پارچه اي و پيراهن آستين بلند کرم بر تن داشت. از 
کس�اني ک�ه از ایش�ان اطالع�ي در دس�ت دارن�د خواهش�مند اس�ت ب�ا پلي�س 110 ی�ا ش�ماره  تلفن ه�اي 

0916۳211904 – 0916615۳۳74 و شماره تلگرام 09۳577۳0770 تماس حاصل فرمایيد.
                                                                                                                           با تشكر- خانواده بهرامي حموله
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