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حسنهمتی،عضوکمیسیون
امنیتملیمجلسشورایاسالمی:

حجتاالسالم رئیسی:

سامانه جامع تجارت را پیگیری کند

غربوسراب تحمیل
برجامیکطرفه
@ Resalatplus

«رسالت» مأموریتهای جدید وزیر کشور را بررسی میکند

فصلیتازهبرای
ستادمقابلهباکرونا

اولویت پیشگیری از جرم
در حوزه اقتصاد
2

تسهیل در ارائه مجوزهای آغاز به کار
مهمترین اقدام برای مانع زدایی در تولید است

فرآیندفرسایشی
کسبوکار

حنیف غفاری

حذفدستورالعملهایزائد
بهریشه کنشدنفساد
کمکخواهد کرد
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اژهای در نشست با فعاالن اقتصادی مطرح کرد:

صدورمجوز

علیاکبرعلیزاده
عضوکمیسیونکشاورزیمجلس:

اولویتدولت
رفعمشکالتمعیشتی
مردماست

معاون اول ،اجرای کامل

پ
رون
ده

ی گرفت که
چه���ارم و پنجم ت���ازه تصمیماتی را م 
مانند نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.
علتاصلیتصمیماتنامناسبونسنجیدهاین
س���تادمیتواندبهدلیلناهماهنگیمس���ئوالن
دولتقبلباشد.ناهماهنگیولجبازیسیاسی
ک���هب���هقیمتجانمردمتمامش���دوحال کاری
ک���رده ک���ه هنوز هم بیش���تر جمعیت کش���ورمان
وا کسینه نشدهاند.
ا کنوناماشاهدسرعت گرفتنروندوا کسیناسیون
در دولت جدید هس���تیم و هرچقدر دولت قبلی
درواردکردنوا کسنبرایجلوگیریازشیوعاین
ویروس ناتوان بود ،دولت سیزدهم در روزهای
آغازین کار خود میلیونها دز وا کسن وارد کشور
کرده است.
وزیر کش���ور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مبارزه با کرونا
در همی���ن ح���ال حجتاالس�ل�ام س���ید ابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان برای مدیریت
هرچ���هبهت���رای���نوی���روسو کنت���رلش���یوعآن
ورعای���تش���یوهنامههایبهداش���تیب���اص���دور
حکم���ی احمد وحیدی ،وزیر کش���ور را بهعنوان
فرمان���دهق���رارگاهعملیاتیس���تادمل���یمبارزهبا
کرونا منصوب کرد.

بیشاز یکس���الاس���ت کهش���یوعویروس
کروناتمامدنیارادرگیر کردهوهرازچند گاهی
ی کند .این وی���روس در ابتدا
جه���ش نیز پی���دا م 
قربانیهای بس���یاری گرفت و اقتصاد کشورها را
تحت تأثیر قرارداد .اقتصاد خرد و کالن را کد شد
و معیشت مردم مستقیما تأثیر پذیرفت.
شیوعاینویروسدر کشورمامانندسایر کشورها
همچنانادامهدارد.اماا کنونبهواسطهسرعت
گرفتنوا کسیناسیوندردولتسیزدهم کورسوی
امی���دیب���رای کنترلای���نبیماریو کاهشآمار
مرگومیر آن ایجادشده است.
همانطور که این ویروس جدید در سال 1399
ه گیرش���د،س���تادملیمبارزهبا کرونادرایران
هم 
تشکیلومأموریتیافتتادستوراتالزمرابرای
کنترل بهتر و کاهش و متوقف کردن ش���یوع این
ویروس اتخاذ کند.
ازضرباالجلدولتسیزدهمدر کنترل کرونا
ووارداتوا کسنتاتصمیماتنسنجیدهستاد
ملی مبارزه با کرونا در دولت قبل
اماازابتدایشیوعویروستاکنونشاهدتصمیمات
گاهانسنجیدهستادملیمبارزهبا کرونابودهایم.
تصمیماتی که بس���یاری از جوانب را مدنظر قرار
نمیدادوحتیبعداز آغاز پیکهایدوم،سوم،

4
قالیباف در صحن مجلس:

طرح امنیت غذایی در افزایش

سالمت و کنترل قیمتها مؤثر است
2
ترجمه و تحلیل

جدالسیاسی
درسرزمینژرمنها
5
زخم کاری داستان دوزخی است که
هیزم آن انسانها هستند

زخم

سرمایهداری

3

جان افغانها اهمیتی برای پنتاگون ندارد

الپوشانیجنایتبزرگآمریکا
درافغانستان

8

سرمقاله

2

سعید ساداتی

چرارئیسیتوانست
روحانینتوانست؟!

درد واکسنگریزی
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آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکتتوزیعنیرویبرق
استانکهگیلویهوبویراحمد(سهامیخاص)

به كارمندان ذیل الذکر که به مجازات اداری محکوم شده اند بنا به تجویز تبصره ماده  302ق.آ.د.م .دریك نوبت ابالغ میگردد كه از تاریخ نشر این آ گهی ظرف مدت سی روز می توانند به نشانی
هیأت واقع در اهواز  -كوی فدائیان اسالم  -نبش خیابان شهریور  -جنب درمانگاه شهید بهشتی  -ساختمان شماره  105و یا واحد امور اداری ذیربط مراجعه و نسبت به رأی صادره اعتراض
نمایند .درصورت عدم مراجعه ،پس از انقضای مهلت (سی 30/روز) رأی صادره قطعی و الزماالجرا میباشد.

کرونادارددوسالهمیشود.حاال یاغیترهمشده
اس����ت.هرچهدنیابهمهارشنزدیکمیش����ود
او روی دیگ����رش را نش����ان میده����د و بازه����م از
دس����ت محققان و کاوشگران تولید وا کسن ُسر
میخ����ورد.ام����احکایتتول����دشدر ایران کمی
متفاوت اس����ت .از همان اول س����ردرگم بودیم.
قم قرنطینه بش����ود یا نش����ود ،وا کس����ن خارجی
آری یا نه ،دستکش دست کنیم یا نکنیم ،مواد
ی کنندهجوابمیدهدیانه،از طریق
ضدعفون 
سطوح منتقل میشود یا نمیشود و چندین و
چندسؤالدیگر کهشایدپاسخهایشهیچوقت
هم مشخص نشود.

«رسالت» از تبعات اشاعه تبلیغات منفی درباره واکسیناسیون گزارش میدهد
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«آ گهی ابالغ رأی»

س����فراخی����ررافائ����ل گروس����ی،مدی����رکلآژان����س
بینالملل����ی ان����رژی اتم����ی و ش����انتاژ هدفمن����د
ویدر نشس����تاخی����رش����ورایح����کامب����ار دیگر
نش����ان داد که اس����تقالل این نهاد بینالمللی،
وجهالمصالحهوابستگیمدیرانآنبهالبیهای
آمریکای����یواروپای����یقرارگرفت����هاست.ترس����یم
مختصات بازی ناشیانه آمریکا ،اتحادیه اروپا و
آژانسچنداندشواربهنظرنمیرسد!بازیگران
غرب����ی و آژانس در حال تقویت اهرمهای فش����ار
علیهایرانباهدف«پذیرشتوافقییکطرفه»
از سوی کشورمان هستند.
مقام����اتآمریکای����یواروپاییدر مذا کراتوین
عنوان کردهاند کهنهتنهاارائهتضمیندرخصوص
آیندهتوافقهستهایوراستیآزماییدرپروسه
بازگش����ت خود به برجام ب رانمیپذیرند ،بلکه
قص����د ندارن����د همه تحریمهای مغای����ر با توافق
هستهای سال  1394را نیز رفع کنند!
از س����ویدیگ����ر،افرادیمانن����د«ریچاردنفیو»و
«راب����رتمال����ی» ک����هدر وزارتخارج����هآمری����کاو
در بخ����ش ایران مش����غول به فعالیت هس����تند،
تأ کیددارند که هندسه تحریمهای ضد ایرانی
باید در هر شرایطی حفظ شود!

نوبتدوم

شرکتتوزیعنیرویبرقاستان کهگیلویهوبویراحمددر نظردارداجناسذیلرااز طریقمناقصهعمومیخریدارینماید،لذااز شرکتهای
تولیدکننده ای که تاییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند ،دعوت به عمل می آید.

ردیف

نام و نامخانوادگی

نام پدر

شماره كارمندی

تاریخ رأی

شماره رأی

مجازات

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

مقدار کاال

واحدکاال

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل تامین
اعتبار

مشخصات فنی
کاال

مدت اجرای
تعهد

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)

1

عباس موثق

غالمعلی

569330

1400/4/27

70011

بازخریدخدمت با پرداخت30روزحقوق مبنای
مربوط در قبال هرسال خدمت

1400-60

انواع سیم آلومینیوم  ،کابل
خودنگهدار و مسی (به شرح
جدول ضمیمه اسناد مناقصه)

به شرح جدول
ضمیمه اسناد

-

یک مرحله ای

طبق اسناد

عوارض برق

برابر
استانداردها و
الزامات توانیر

سه ماه

7/737

2

مرتضی كنعانی

اصرافیل

593924

1400/4/27

70851

بازخریدخدمت با پرداخت30روزحقوق مبنای
مربوط در قبال هرسال خدمت

تاریخ انتشار1400/6/24
د ت1400/6/24
شناسه آ گهی1189287

هیأت هفتم بدوی وزارت نفت

آ گهی مزایده عمومی

شرکت سیمان تهران – سهامی عام در نظر دارد اقالم و ماشین آالت سنگین مازاد بر نیاز و فرسوده ذیل موجود در مجتمع خود
را از طریق مزایده به فروش رساند.
 بلبرینگ و یاتاقان  ،تانکر آب ،رولیک آهنی و الستیکی  ،بشکه  ،لوازم برقی اداری ،تایر غلطک آسیاب سیمان  ،نورد  4غلطکی ،آسیاب مواد  ،الستیک ماشین آالت سبک و سنگین  ،فیلتر هوا و روغن ،کابل  ،سفاله تراشکاری  ،قطعات منگنزی  ،قطعات نسوز ،
تیرآهن  ،پالت آهنی  ،نوار نقاله  ،باتری ماشین آالت و  ، UPSگلوله و شارژ کرمی و ماشین آالت سنگین
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد بهآدرس سایت شرکت  www.tehrancement.co.irمراجعه نمایند.
زمان تحویل پا کتها تا ساعت  15/45روز سه شنبه مورخ  1400/7/6به دبیرخانه محرمانه حراست شرکت سیمان تهران
می باشد.

تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ت 1400/6/24

شرکت سیمان تهران – سهامی عام

زمانومکاندریافتاسنادمناقصه:از تاریخ1400/6/27وحدا کثرتاتاریخ1400/6/31ساعت19بامراجعهبهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت (ستادیران) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
زمان و مکان تحویل پا کت ضمانت نامه  :تا اول وقت اداری روز یکشنبه  1400/7/11قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس  :یاسوج – بلوار
شهید مطهری – شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد – امور تدارکات و قراردادها – خانم رضایی  ،پا کت الف (اصل
ضمانت نامه و فیش واریزی) را تحویل نمایند.
تبصره:متقاضیانمجازندتاساعت19روز شنبه1400/7/10نسبتبهبارگذاریاسنادوپیشنهادقیمتاز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت «ستادیران» و اصالح یا انصراف اقدام نمایند.
تاریخ افتتاح پا کات  :روز یکشنبه مورخ  1400/7/11ساعت  8صبح
مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پا کتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد.
مبلغ خرید اسناد مناقصه  500/000 :ریال واریز الکترونیکی «از طریق سامانه ستادیران» به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه
یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و اصل فیش پرداختی را به همراه ضمانتنامه در پا کت الف
ارائه نمایند .
** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد.
** برنده مناقصه براساس قیمت کل انتخاب می گردد.
** بهای کاال به صورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد.
** ارسال نمونه کاال با پال ک مشخصات الزامی است (طول نمونه  30cmمد نظر است)
** مناقصه براساس نرخ فلزات مشمول تعدیل قیمت کاال می گردد( .قیمت پایه آلومینیوم و مس براساس قیمت بورس کاالی ایرانی در
آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه می باشد).

فراخوان جهت تاسیس

آموزشگاهموتورسیکلت در شهرستان بروجن

*** تولیدکننده ملزم می باشد روی کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید.
 حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پا کتها بالمانع است. تولیدکننده بایستی در ویندور لیست توانیر باشد و همچنین برای هر کاال تاییدیه توانیر داشته و ضمیمه اسناد ارائه نماید. مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایی می گردد. -هزینه حمل کاال تا انبار خریدار بر عهده فروشنده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امتیاز آموزشگاه

 -به پیشنهادهای فاقد امضا ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا و مدت مقرر واصل گردد  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهدشد.

رانندگی موتورسیکلت در شهرستان بروجن را به افراد واجد شرایط وا گذار نماید  .لذا متقاضیان می توانند

 -پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیک (ستادیران) مردود و بررسی نمی گردد.

ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این آ گهی جهت کسب اطالعات بیشتر به ا مور آموزشگاههای رانندگی
پلیس راهنمایی و رانندگی استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد – جاده دانشگاه آزاد اسالمی
مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ش 1400/6/24

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی
استان چهارمحال و بختیاری

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهاد قیمت فقط از طریق سامانه ستادیران به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRقابل پذیرش می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
خ ش 1400/6/23

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع
نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

