تیترها
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فادیبودیه،مدیرمسئولمجلهالمرایا
درگفتوگوبا«رسالت»:

حضور اشغالگران در عراق
برای کاخ سفید پرهزینه
خواهد بود
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درجریانسفریکروزهمحمدمخبربهبوشهروفارسصورتگرفت

آغاز بهرهبرداری آزمایشی

بزرگترین طرح استحصال اتان
در کشور توسط ستاد اجرایی
فرمان امام
4

طرح شفافیت آرای نمایندگان
مجلس شورای اسالمی واکاوی شد

شفافیت
در رأس امور

پ
رون
ده

2

ترجمه و تحلیل

آمریکادرنقطهصفر
سیاسی!
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«رسالت» از آغاز ششمین دوره جشنواره
ملی اسباببازی گزارش میدهد

«اسباب»بازی
درفضایمجازی

3

محمدصالحجوکار،رئیسکمیسیون
امور داخلیکشور درمجلس:

یکتیرودونشانمجلس
باتصویب کلیاتبودجه

یکگامدولت
با 10گاممجلس
همراهشد

ردشد،بهدولتدوهفتهفرصتدادهشدتااصالحیه
الیحهرابهمجلسارسال کند .کمیسیونتلفیقدر
الیحهبودجهسالآیندهاصالحاتفراوانیرادرنظر
گرفته بود که با اماوا گرهای اجرایی از سوی دولت
ی کهاس ��حاقجهانگیری
مواجهش ��دهبودبهطور 
معاوناولرئیسجمهور در نامهایبهرهبرمعظم
انقالب خواس ��تار توقف یا اصالح در جزئیات برخی
از ای ��نتغیی ��راتش ��دهب ��ود.باایناوص ��افدولت
تغییرات ��یرادر چن ��دمح ��ور بودجهاعمالومجددا
به مجلس ارسال کرد.
اصالحات در  ۹تبصره از مادهواحده الیحه بودجه
بودجه۱۴۰۰ازحیثمنابعومصارفبالغبر۲۴میلیون
ً
و۴۹۹هزار و۵۶۸میلیاردو۸۰۰میلیونریال(تقریبا
 ۲۴۵۰هزار میلیارد تومان) است .همچنین منابع
عمومیبودجه۸۵۴هزارمیلیاردتومانلحاظشده
ودرآمداختصاصیدس ��تگاههانیزنزدیک ۸۵هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

کلی ��اتالیح ��هبودجه1400در نشس ��تعلنی
دیروزمجلسشورایاسالمیبا211رأیموافق،
 28رأی مخال���ف و  6رأی ممتن ��ع از مجم ��وع
 252نماینده حاضر در جلسه تصویب شد .دولت
الیحه اصالحی بودجه سال  1400را یک شنبهشب
بهمجلسارائه کردوبررسی کلیاتآندر دستور کار
مجلسدرجلسهعلنیدیروزقرار گرفت کهدرنهایت
با رأی ا کثریت نمایندگان به تصویب رسید.
محمدباقرنوبخت ،رئیسسازمانبرنامهوبودجه
کل کش ��ور وحس ��ینعلیامی ��ری ،مع ��اونپارلمانی
رئیسجمه ��ور بهعنواننمایندهدولتوبهمنظور
دفاعاز کلیاتالیحهبودجهدرمجلسحضوریافته
بودن ��د ک ��هپسازنطقموافقانومخالفان ،کلیات
الیح ��هاصالح ��یبودجهواظهاراتنمایندهدولت
به رأی گذاشته شد.
پسازآنکه کلیاتالیحهبودجهسال1400درجلسه
علنیچهارش ��نبه14بهمنماهاز سوینمایندگان

دراربیل
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«رسالت» از برگزاری رزمایش ایران و روسیه
در اقیانوس هند گزارش میدهد

تحکیمکمربندامنیتدریایی
درسایهرزمایشمشترک
ایرانوروسیه

باعنایتبهپذیرششرکتفوالدشاهروددر بازار فرابورسایرانوهمچنینباتوجهبهماده3دستور العملثبتوسپرده گذاریاوراقبهادار مبنی
بر لزوم ثبت اطالعات سهامداران شرکت در سامانه مربوطه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سمات ) خواهشمند
است حدا کثر ظرف مدت ده روزاز زمان درج این آ گهی  ،نسبت به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان ( سجام ) به نشانی مندرج
در ذیل این آ گهی و همچنین ارسال اطالعات کامل خود شامل  :نام و نام خانوادگی  ،نام پدر  ،شماره شناسنامه  ،تاریخ تولد  ،سری و سریال
شناسنامه  ،کد ملی  ،جنسیت  ،محل صدور  ،تلفن ثابت و همراه  ،آدرس  ،کد پستی  ،و کد پیگیری ارائه شده توسط سامانه سجام در پایان
فرایند ثبت نام  ،به این شرکت از طریق یکی از روش های زیر اقدام فرمایید .
 - 1مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی مندرج در ذیل آ گهی
 - 2ارسال اطالعات از طریق پست به نشانی شرکت مندرج در ذیل آ گهی
 - 3ارسال اطالعات از طریق نمابر به شماره 023 - 23511326
 -4ارسال اطالعات از طریق واتساپ یا سروش به شماره 09022734342 :
 - 5ارسال اطالعات از طریق پست الکترونیکی به آدرس fshahrood@gmail.com
بدیهی است مسئولیت تمام و کمال کلیه عواقب ناشی از عدم ارائه کامل اطالعات فوق الذکر ظرف مدت قانونی مقرر  ،از هر حیث به صورت
مستقیم بر عهده سهامدار مربوطه می باشد .
نشانه سامانه سجام /https://profilesejam.csdiran.com :
آدرس شرکت  :کیلومتر  12جاده شاهرود – دامغان کارخانه فوالد شاهرود
تاریخ انتشار 99/11/29
خ ش 99/11/29

شرکت فوالد شاهرود

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی كیفی (فشرده) یك مرحله ای
نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی تكمیل تقاطع غیرهمسطح محمدیار در محور ارومیه – مهاباد
– میاندوآب را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/27می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 99/12/2
مهلت زمانی ارائه مدارك :ساعت  19مورخه 99/12/12
اطالعاتتماسدستگاهمناقصه گزار جهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا كتهاآدرسارومیهبلوار شهیدبهشتی
نرسیده به چهارراه شورا اداره كل راه و شهرسازی تلفن 33479821-25 :اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مجل����سپ����ساز رد کلی����اتالیحهبودجهس����ال
 ۱۴۰۰در  ۱۴بهم����ن ،دی����روز  ۲۸بهم����ن کلی����ات
الیحهاصالحیراتأیید کرد.جدااز بعدسیاسی
ای����نداس����تان(یعن����یتمکیندول����تبهاصالح
س سازمان
جزئی الیحه و تغییر کامل لحن رئی 
برنامهوبودجه در صحن علنی مجلس مبنی بر
پذیرشانتقادات) کهدرسالهایاخیر کمنظیر
وحائزاهمیتاست،بعداقتصادیو کارشناسی
ماجرا نیاز به تبیین دارد.
واقعی����تآناس����ت کهاز مجم����وعنقدهایی که
ب����هالیح����هاولیهواردبود۹۰درصدآنهابهمتن
اصالحی نیز وارد است و تنها  ۱۰درصد از اهداف
مدنظرمجلسازرد کلیاتحاصلشدامابهنظر
میرس����د سقف تغییری که دولت بنا داشت در
بودجهاعمال کندبیشترازایننبود.بهبیاندیگر
بهطور مشخص:
•از کسریتراز عملیاتیبیشاز ۱۰درصد کاسته
شد ،معادل  ۳۵هزار میلیارد تومان.
•صرفهجوی����ی۴۰ه����زارمیلی����اردتومان����ی کهدر
نام����هآق����ایروحان����یآم����دهبوددر مت����نالیحه
اعمال گردید.
•  ۲۵ه����زار میلیارد توم����ان به درآمدهای پایدار
مالیاتی افزوده شد.
2

محمدكاظم انبارلویی

وظیفهبرزمینماندهانقالب!

علل هجوم گردوغبار در سیستان و بلوچستان با نگاهی مختصر به تبعات
آبگیری سد «کمال خان» واکاوی شد

غوغایخاکدرهامون

درستیكهفتهاز پیروزیانقالب گذشتهبود،
بیانیهایازسوی5تنازفقهایبنام كشورصادر
ّ
ش����دوض����رورتتح� ّ���زبوتهذبراب����هنیروهای
پ����ای کار انق��ل�ابیادآورش����د.ح����زبجمهوری
اسالمیتوسطپنجتناز اعضایشورایانقالب
حضرات آیات ش����هید بهش����تی ،ش����هید باهنر،
مرحوم هاش����می رفس����نجان ،مرحوم موسوی
اردبیلیورهبرمعظمانقالبتأسیسشدوسیل
عالقهمندانبهانقالببراینامنویسیبهدفاتر
حزبس����رازیرش����دند.حزبجمهوریاسالمی
در مركزیت خود نخبگان سیاسی را جمع كرد و
لذا در سراسر كشور نخبههای عالم سیاست در
سطحی وسیع به حزب روی آوردند.
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فراخوان تکمیل اطالعات سهامداران حقیقی و حقوقی
شرکت فوالد شاهرود

شناسه آ گهی 1095026

@ Resalatplus

تصویب کلیات الیحه بودجه سال  1400با رأی اکثریت نمایندگان

غافلگیریبایدن

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/29
خ ش 99/11/27

ماجراییکردویکتأیید
برکلیاتبودجه

چهارشنبه  29بهمن  5 1399رجب 17 1442فوریه  2021سال سیوششم شماره 12 9985صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com

پایگاه نیروهای آمریکایی
موردحمله راکتی قرار گرفت
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سید احسان خاندوزی

وحیدجاللزاده،عضوکمیسیونتلفیق
الیحهبودجه1400درمجلسمطرحکرد:

طرحشفافیت،ریلگذاری
برایسایرنهادهاوقوای کشور است

سرمقاله
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فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
عملیات احداث آبنمای كف خشك پارك فردوسی نوبت اول
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات احداث آبنمای كف
خشك پارك فردوسی) به شماره  2099090549000017را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 99/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز شنبه تاریخ 99/12/23
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز یكشنبه تاریخ 99/12/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها الف :آدرس
سیرجان بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 03442338102 -3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
انجام عملیات آالیش و پاكسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز كردن آن از زمان
جداسازی از الشه و بسته بندی بهداشتی آن در كشتارگاه صنعتی دام نوبت اول
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح
مختصر :انجام عملیات آالیش وپا كسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز كردن آن از زمان جداسازی از الشه و بسته بندی بهداشتی آن
در كشتارگاه صنعتی دام به شماره  2099090872000004را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل
برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه
تداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدم
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10روز شنبه تاریخ 99/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  10/30روز سهشنبه تاریخ 99/12/19
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  11روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها الف :آدرس
سیرجان بلوار زندی نیا مجتمع سازمانی تلفن 034-42330055
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

