گرانــی ارز را پیشبینــی و دربــاره شــکلگیری یــک رژیــم جدید در
مناســبات ارزی علیه ایــران در منطقه خلیــج فارس هشــدارهایی داده
بودند.
* در مقابل ،مســئوالن دولتی مدعی بودند در اثر برجام ،همه چیز بر وفق مراد
است و همه دالرهای ناشی از فروش نفت به کشور بازمیگردد!

* ما در یک نبرد تمام نشــدنی با دشمن هستیم و اکنون در جنگ ارزی،آنها از مردم
انتقام میگیرند .تروریستهای اقتصادی با همه توان در کار اخالل در زندگی مردمند.
* اینکه شبکهای رخنه کرده در شریانهای کلیدی و مهم کشور بتواند در یک
پروسه مرموز و حساب شده ،ارزش پولملی را تا این حد کاهش دهد چیز کمی
صفحه2
نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

با پلمپ و اخطار مواجه
* یک مقام آگاه :در ادام
مسدود شد که مجموع
* حســین رحیمی ،رئ
تا االن  90دالل دستگیر

جاسوسی در پوشش
بازخوانی هشدارهای
*بخشهایی از گزارش  12اســفندماه  93کیهان با عنوان «مجوز شــکار حیوانات یا
جمعآوری اطالعات»:
✔ موسســه «حیات وحش پارسیان» از ارتباطات بسیار جدی با سازمان محیطزیست کشور و
شــخص معصومه ابتکار برخوردار است به نحوی که میتوان مدعی شد مهمترین کالن NGO
پارسیان «مراد طاهبا ِز» مشهور است!
همکار سازمان محیط زیست ،حیات وحش
ِ
✔ همین موسسه بود که طرح تبدیل تصویر یوزپلنگ ایرانی به نماد محیط زیستی ایران را ارائه
کرد و مورد تقدیر ویژه دفتر عمران سازمان ملل و معصومه ابتکار قرار گرفت.
✔ با توجه به اســناد قابل بررسی افشا شــده درخصوص همکاری ویژه مجموعه ایران سافاری
(به مدیریت دیوید لیلین) و موسسه حیات وحش ایران در موضوع شکار خارجیها در زیستگاههای
حفاظت شــده کشورمان عالوه بر اهمیت نقش سازمان محیط زیست در این ماجرا و بیتوجهی
به سابقه ضد امنیتی دیوید لیلین و مراد طاهباز ،مهم است که بدانیم که هدف از همکاریهای
ویژه چنین افرادی در برنامههای محیط زیستی کشورمان چیست؟

ی تغییرات شرکت پوشش فلزی ایران
سهامی خاص به شماره ثبت 122444
و شناسه ملی 10101659471

ســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ

آگهی مناقصه مرحله اول واگذاری امور نگهداری فضای سبز شهرداری بروجن
شهرداری بروجن براساس بند پنج  35 -صورتجلسه شورای اسالمی شهر در نظر
دارد انجام امور نگهداری فضای ســبز را ازطریق مناقصه کتبی به صورت  2ســاله به
بخش خصوصی واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالع و دریافت فرم
شــرکت در مناقصه و تحویل اســناد تا آخر وقت اداری روز دوشنبه  96/12/07به امور
مالی شهرداری بروجن و یا به آدرس سایت  shborujen.irمراجعه نمایند.

علیرضا صادقی  -شهردار بروجن
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قدیم

آگهی مناقصه احداث فوند
 63کیلوولت پست مهرگان

شــرکت برق منطقهای یزد درنظر دارد مناقصه فوق را
فراخوان  200961071000025برگزار نماید.

1

نوع مناقصه

دازاده به شــماره ملــی  0052127710به

ت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره  -منا

به تج

2

شرایط اولیه

دازاده به شماره ملی  0083937171به سمت

 -1دارا بودن
این بند در ر
 -2داشتن س
صورتجلسه
 -3داشتن
سابقه انجام
 -4داشتن گ

هیئتمدیره  -ســمیرا لک به شــماره ملی

3

زمان دریافت اسناد

از تاریخ

 0076588به سمت نائبرئیس هیئتمدیره

4

نحوه دریافت اسناد
و ثبتنام در سامانه

واجدین
برای ثبت

قیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند.

5

وراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل
ســفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی و

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی
با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز
سهامی خاص به شماره ثبت 389592
و شناسه ملی 10320399471

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 0/000/000

6

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

ساعت

7

زمان گشایش پیشنهادها

ساعت

8

تسلیم پیشنهادها

کلیه مراحل
سامانه ستاد

9

نشانی و شماره تماس
دستگاه مناقصهگزار

یزد ،میدان
38250344

10

توضیحات

سایر مشخ

