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نشستمشورتیرئیسجمهورمنتخب
بامسئوالننظامواکاویشد
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«رسالت»ازبازدیدسرزدهرئیسقوهقضائیه
اززندانرجاییشهرگزارشمیدهد

امیدخوزستانیها
به دولت سیزدهم

روحهللامتفکرآزاد
عضوهیئترئیسهمجلس:

بازدیدهایادامهدار
رئیس عدلیه
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انتشار آخرین گزارش مرکز آمار از تورم

تورم تابستانی
از مرز  44درصد عبور کرد
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پروژه بایدن در کوبا و پرو شکست خورد

دو شکست بزرگ کاخ سفید
در آمریکای التین
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آخرین وعدههای روحانی بررسی شد

توجیه
تا روز آخر

حنیف غفاری

دکترینهزارتکهبایدن!

خوزستانوسیستانوبلوچستان
در بودجه۱۴۰۰جایگاهخوبیدارند
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تأکید رهبر انقالب بر به حق بودن گالیههای مردم خوزستان و لزوم جدیت و پیگیری
دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای حل مشکالت

دولتبعدباجدیت
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2

پ
رون
ده

3

بررسی ارکان حکومت عدل علوی
در ایام دهه والیت

دولتغدیری
مصافعدالتبااشرافیت
12
دو برابر کردن خروجی سد کرخه
کمکی به احیای واقعی تاالب نمیکند

هورالعظیم
درکانونبحران
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سرمقاله
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ب����ا گذش����ت6م����اهاز حض����ور جوبای����دندر رأس
مع����ادالتسیاس����یواجرای����یواش����نگتن،این
س����ؤالمهممطرحاس����ت کهچارچوبفکریو
محاسباتیرئیسجمهوردموکراتآمریکادر کاخ
سفید ،بر چه مبانی و اصولی استوار بوده و این
مبانی،چگونهازحوزهتئوریکوانتزاعیبهحوزه
عملیاتی و کاربردی قابل انتقال میباشد؟
ط����ی  6م����اه اخی����ر ،مصادی����ق و نماده����ای
شکس����تسیاستخارجیدولتجدیدآمریکا
(بهماننددولتترامپ)قابلمشاهدههستند.
از نا کام����ی بای����دن در تحمیل توافقی یکطرفه
( با اسم رمز احیای توافق هستهای ) به ایران ،
شکست در راهاندازی شورشهای گسترده در
پ گرایانضدآمریکاییدر
کوبا،پیروزیبزرگچ 
انتخابات ریاست جمهوری پرو ،ترک جنجالی
و بیس����روصدای افغانس����تان توسط نیروهای
آمریکایی ،رش����د تصاع����دی هزینههای حضور
اشغالگرایانهآمریکادرعراقو...جملگیمواردی
هس����تند که رئیسجمهور آمریکا و همراهانش
قدرت انکار آن را ندارند.
رئیسجمه����ور جدی����د آمریکا در ای����ن میان  ،به
دکترینه����ای شکس����تخورده ی����ا محک����وم به
ی کند که تا قبل از تحوالت اخیر
شکستی فکر م 
در نظامبینالملل،سعیداشتبازیخود رابر
آنهااستوارسازد.بایدنامروزنمیداندبایددر
قبالتحوالتجاریجهان،چهدکترینخاصی
راتدوی����نی����ابازس����ازی کند!دکتری����نمونروئ����ه
ی����کدکتری����نسیاس����یآمریکای����یب����ود ک����هدر
دسامبر  1823توس����ط مونروئه ،رئیسجمهور
وقتآمریکااعالمشد.برپایهایندکترین،دولت
ایاالتمتح����ده آمری����کا تصمی����م گرف����ت ک����ه از
دخالتدر جنگهایبینقدرتهایاروپایی
و مس����تعمرات آنها خودداری و از س����وی دیگر
وق����وعجن����گدر قارهآمری����کارابهعنوانحرکتی
خصمانه تلق����ی کند.دکترین مونروئه تا حدود
ی����ک قرن جایگاه ویژهای در سیاس����ت خارجی
آمریکاداش����ت،تااینکه«ویلسون»باواردکردن
آمریکا به جنگ جهانی اول خط بطالنی بر این
دکترین کشید.درهرحال،جهانامروزباجهان
سال1823بسیارمتفاوتاست.امروزهآمریکادر
مقامیقرارندارد کهبخواهدمیان«کنشخود»
و«وا کن����شدیگران»نوعیتوازنایجادنمودهو
ای����نت����وازنرامبناین����گاهوعملخوددر نظام
بینالملل قرار دهد.
1

دکترین هزار تکه بایدن!
ادامه از همین صفحه
در قالب یک نتیج ه گیری کلی میتوان گفت که دکترین مونروئه در
«آمریکایمحدودشده»نمودیندارد.بهعبارتبهتر،چنانچهافرادی
نظیر جیمی کارتر و بیل کلینتون اذعان کردهاند ،واشنگتن ا کنون در
جایگاهی قرار ندارد که بخواهد با استناد به یکجانب ه گرایی ،پاز لها و
معادالت جاری در حوزه روابط بینالملل را تدوین و تعیین کند!
دکترین«دیویدآیزنهاور»دکتریندیگریاست کهجوبایدندر مواردی
قصد بازتعریف آن را در حوزه سیاست خارجی آمریکا دارد .آیزنهاور
ن که یک جمهوریخواه بود ،طی دو دوره تصدیاش در
علیرغم ای 
پست ریاست جمهوری سیاستهای داخلی را تعدیل کرد .او درصدد
بود تا اتحاد آمریکا را با کشورهای همپیمان تقویت کرده و واشنگتن

را برای مقاومت در برابر تهاجم «سرخ» به اروپا ،آسیا و آمریکای التین
مهیا نگه دارد .حتی دکترین آیزنهاور در سال  1957سطح تعهدات
کشورش را در قبال منطقه غرب آسیا ا فزایش داد،اما امروزه «تهاجم
سرخی»وجود ندارد که آمریکا بخواهد دکترین آیزنهاور را در خصوص
آناعمالنماید.متعاقبا،آمریکادر بسیاریاز نقاطجهان،دیگرقدرت
مانور خود را ازدستداده و چشماندازی نیز برای احیای این قدرت
ازدسترفته متصور نیست .بدون شک در چنین شرایطی دکترین
ابداعییاترکیبیبایدن،نهتنهامنتجبهتسلطواشنگتنبرنقاطمختلف
ع کنندهدر مسیر
دنیانخواهدشد،بلکهبهمثابه کاتالیزوروعاملیتسری 
انزوایبینالمللیآمریکامحسوبمیشود.حقیقتی کهدیریازودبایدن
و همراهانش با آن مواجه خواهند شد.

دیدار سردار قاآنی با مراجع عظام تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
فرمانده سپاه قدس در سفری از پیش اعالمنشده و یکروزه با اعضای
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،مراجع عظام تقلید و تولیت آستان
مقدس کریمه اهلبیت علیهمالسالم ،دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش فارس ،سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی ،فرمانده سپاه
قدسدرسفریازپیشاعالمنشدهویکروزهبااعضایجامعهمدرسین
حوزه علمیه قم ،مراجع عظام تقلید و تولیت آستان مقدس کریمه
اهلبیت علیهمالسالم ،دیدار و گفتوگو کرد.وی در دیدار با حضرات
آیاتنوریهمدانی،سبحانی،مکارمشیرازی،علوی گرگانیودیگرمراجع

خبر

عظامتقلیدوهمچنینآیتاهللسعیدی،تولیتآستانمقدسحضرت
معصومهسالماهللوآیتاهللاعرافی،مدیرحوزههایعلمیهونیزاعضای
جامعه مدرسین ،گزارشی از آخرین تحوالت منطقه و وضعیت محور
مقاومت ارائه داد.علمای برجسته و اعضای جامعه مدرسین و مراجع
عظام تقلید نیز در این دیدارها ضمن یاد و خاطره سیدالشهدای جبهه
مقاومت ،سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،از تالشهای رزمندگان
بدونمرزدرمنطقهومحورمقاومتتقدیرودرسخنانیبراقتدارجمهوری
اسالمی ایران در منطقه و عرصه بینالملل تأ کید کردند.

آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت اول (یك مرحلهای)

اجرا و بازسازی پیادهروسازی معابر سطح شهر

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز شماره  4/33مورخ  1400/4/15شورای اسالمی شهر پروژه مشروحه ذیل را به شركتهای واجد شرایط وا گذار نماید.
مشخصات پروژه:
ردیف

پروژه

مبلغاولیه–ریال

میزانسپرده–ریال

مبلغخریداسناد–ریال

رتبهموردنیاز

1

اجراوبازسازیپیادهروسازیمعابرسطحشهربراساسفهرست
بهایابنیه1400

10/000/000/000

500/000/000

8/000/000

5ابنیه

شرایط مناقصه:
ت خرید آ گهی نوبت اول و دوم) نسبت به خرید اسناد و شركت در مناقصه اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  1400/5/2لغایت ( 1400/5/14مهل 
 -1شركت كنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاكات جدا گانه ،الك و مهر شده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهی تایید صالحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاری و
قراردادهای عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی ( HSEصالحیت ایمنی پیمانكاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و ماشین آالت مرتبط همراه با اسناد مالكیت در (پاكت
ب) و پیشنهاد قیمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند ،درج شماره تلفن در اسناد الزامی می باشد.
 -2محل اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی – جاری شهرداری پیش بینی شده است و پرداخت براساس میزان تخصیص صورت خواهدگرفت.
 -3تضمین حسن انجام كار به میزان  %10از مبلغ كل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكی پس از بارگذاری در سامانه تحویل شهرداری دهند.
 -5مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت می باشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -8كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -9برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به صورت ضمانتنامه بانكی تحویل شهرداری نماید.
 -10برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم
قرارداد منعقد می گردد در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد ،همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -11مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0106080975006شهرداری نزد بانك ملی واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -12شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -13این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی می باشد.
 -14كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهرستان الیگودرز – بلوار شرقی بلوار شهید روشنی شهرداری الیگودرز –
واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره  066-43325692داخلی 112تماس حاصل نمایند.
 -15تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه) 1400/5/25می باشد.
 -16تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم  1400/5/9می باشد.
 -17تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/5/26می باشد.
تاریخ انتشار 1400/5/2
خ ش 1400/5/2

عباس ملك محمودی –شهردار الیگودرز

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان سیستان و بلوچستان

( آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)
نوبت اول

مناقصه گزار :اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان
الف :موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:
احتراما اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به برون سپاری خدمات مشاوره و هدایت شغلی ،راهبری و
کاریابی مشتمل بر شناسایی ،استعداد سنجی ،مشاوره ،اجرا  ،بازدید و نظارت خود را مطابق اسناد بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس www.setadiran.ir :به شماره مناقصه  2000004423000001مورخ 1400/5/28به شرکت های واجد الشرایط دارای طرح طبقه بندی مشاغل و گواهی
صالحیت انجام کار از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را دارا می باشد با رعایت دستورالعمل آیین نامه برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای در
سال  1400بشرح ذیل اقدام نماید.
ب :نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
توانایی ارائه تضمین سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر با واریز نقدی به مبلغ
 3/595/260/000بابت مناقصه خدمات مشاوره و هدایت شغلی به شماره حساب شماره  0107073030002بانک ملی شعبه زاهدان ( کمیته امداد ) بنام
حساب وجوه عمومی اعتبارات اختصاصی غیردولتی کمیته امداد امام خمینی ره استان س وب که در زمان برگزاری مناقصه می بایست ارائه گردد .الزم
است ضمانتنامه یا فیش واریزی شرکت در مناقصه در پا کت الف  :اسناد شرکت و اسناد ارزیابی در پا کت ب :پیشنهاد قیمت و آنالیز در پا کت ج :و همه پا کت
ال ک و مهر شده تحت عنوان پا کت (د) طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قرار داده شود ضمنا تحویل پا کت (الف) تا پایان وقت اداری مورخه 1400/5/18
الزامی می باشد.
شماره شبا IR700170000000107073030002
ج :مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم به مناقصه گران:
تحویل فرم های تکمیل شده به همراه مستندات تا  2هفته بعد از تاریخ درج نوبت دوم آ گهی به آدرس سایت مناقصات تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:
 www.setadiran.irو به اداره پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در زاهدان -خیابان امام خمینی (ره) غربی مقابل ورزشگاه شهید بهشتی مراجعه
نمایند.
د :تاریخ دریافت اسناد :تسلیم پیشنهادات ،بازگشایی پا کات
مهلت دریافت اسناد از تاریخ  1400/4/29لغایت  1400/5/5می باشد.
مهلت تسلیم پیشنهادات :از تاریخ  1400/5/6لغایت  1400/5/18می باشد ( تا پایان وقت اداری )1400/5/18
ساعت ،روز ومحل بازگشایی پا کات قیمت (ج) ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/5/20در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان س و
ب می باشد و از کلیه مناقصه گران یا نماینده رسمی آنان جهت شرکت در جلسه بازگشایی پا کات دعوت بعمل می آید.
تلفن تماس جهت پاسخگویی  05433520003و 05433518030
آدرس :زاهدان – خیابان امام خمینی غربی روبروی ورزشگاه شهید بهشتی -اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کدپستی 9818617831

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/3
م الف 319
شناسه آ گهی 1167947

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر محلی شماره سی و نه ارومیه به شماره ثبت 9501
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر محلی سی و نه ارومیه راس ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه  1400/5/13در محل دفتر
ی گردد.
شرکت تعاونی واقع در ارومیه ،خیام جنوبی نرسیده به چهارراه دانش ،ساختمان تخت جمشید ،طبقه  ،4واحد  5تشکیل م 
از عموم سهامداران و اعضاءمحترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه
تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاءوا گذار نماید در
این صورت هر عضوی میتواند عالوه بر رای خود حدا کثر حق سه رای را با وکالت و هر شخص غیرعضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد .توضیحا اینکه وکالتنامههای عادی بایستی یک روز بعد از انتشار
آ گهی مذکور و تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از روزهای تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط هیات مدیره/بازرس/بازرسان بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی
حضور می بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
-1انتخاب اعضای هیات تصفیه در صورت تصویب انحالل شرکت
-2طرح و تصویب حق الزحمه هیات تصفیه
هیات مدیره شرکت تعاونی
تاریخ انتشار1400/5/2:
مسکن مهر محلی سی و نه ارومیه
خ.ش 1400/5/2

