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شعیببهمن
کارشناسحوزهاوراسیا،قفقازوآسیایمیانه:

پازل تیم اقتصادی دولت
هنوز تکمیلنشده است

ک مرکزی
نقش محوری بان 
در دستگاه اقتصادی
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سیدمحمدجوادعسکری
نمایندهمردمدارابعنوانکرد:

رزمایشفاتحانخیبر
وا کنشیباپیا م
چندوجهیبود

جلسه سران قوا بررسی شد

هدفگذاری
برای نجات اقتصاد
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«رسالت» عملکرد بزرگترین
سازمان بیمهای و اجتماعی کشور و مسیر
پیشروی این سازمان را بررسی میکند

تأمیناجتماعی
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ده

زیرتیغچالش

مجتبی توانگر

مسدودسازی پرستیوی
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سرمقاله

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

هفتمالحظهدرباره

تداومممنوعیتوارداتلوازمخانگی

@ Resalatplus

صالحمنطقهدروجود
نیروهایمسلحمستقلاست
فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگی نیروهای مسلح فرمودند:
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ماکرون
وحشتزدهاست

5
توپ برجام در زمین آمریکا و اروپا

مذاکراتبه نقطه
صفربازنمیگردد
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«رسالت» از آخرین وضعیت
طرح شفافیت آرای نمایندگان گزارش میدهد

پارلمان
شیشهای
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اقتصاددانانمعتقدنددردرازمدتایجادبرخی
محدودیتهابرایرش����داقتصادنیازینیست
امادر کوتاهمدتومیانمدتبرایساماندهی
برخی شاخههای تولید و صنعت ،محدودیت
اقدام����یض����روریوالزماس����تچنانچهدر همه
اقتصادهاحتیدر کشورهایپیشرفتههماین
موضوع بهخوبی تجربهشده است.
طی ۳س����ال اخیر افزایش ش����دید نرخ ارز ضربه
س����نگینی ب����ه اقتص����اد خانواره����ا و بس����یاری از
فعالیتهایاقتصادیوارد کردوبهدلیل کمبود
منابعارزی،واردات کاالهایاساسیومواداولیه
تولیددر اولویتقرار گرفتووارداتمحصوالت
صنعتیساختهشدهازجملهلوازمخانگیممنوع
ش����د .همین مس����ئله موجب رش����د قابلتوجه
تولی����د لوازمخانگ����ی در کش����ور ش����د ب ه گونهای
ک����هتولی����دان����واعای����نمحص����والتدر س����ال۹۹
ب����ه نس����بت  ۹۸بی����ن  ۳۰ت����ا  ۵۰درص����د افزای����ش
یافت .در  ۵ماه نخس����ت س����ال جاری نیز تولید
ای����نمحصوالتبیشاز  ۱۰درصد افزایشیافته
است .این حجم از افزایش در شرایطی اقتصاد
کشور به دلیل سوء تدبیر دولت قبل ،تحریمها
وتبعات کرونابابیکاری گستردهدر بخشهای
مختلفمواجهشدهاست،نقطهامیدبخشیرا
نشانمیدهد کهچگونهدر برخیصنایعنظیر
لوازمخانگی امکان ایجاد اش����تغال باال و تولید
بیشتر فراهم است.
ای����ن روزه����ا و در پ����ی درخواس����ت تع����دادی از
ش����رکتهای داخل����ی لوازمخانگ����ی از رهب����ر
معظ����م انق��ل�اب ب����رای جلوگی����ری از واردات
لوازمخانگ����ی ،معظ����م له با اش����اره بهاحتمال
تهات����ر داراییه����ای ارزی ایران در کره جنوبی
با محصوالت دو ش����رکت این کشور خطاب به
رئیسجمهور مرقومفرمودند کهبهطورجدی
جلویوارداتمحصوالتنهاییلوازمخانگی
ب����ه کش����ور گرفته ش����ود .ب����ر همین اس����اس نیز
رئیسجمهور در تاریخ  ۱۶شهریور خطاب به
وزرای اقتصاد و صمت نوشتند که «از واردات
جلوگیریش����ود».
بااینحال توجه به این نکته ضروری است که
برداشتها از دستور رهبر معظم انقالب حاوی
برخی ابهامات و برداشتهای ناقص است که
باید در رفع این ابهامات و اصالح برداشتهای
نادرست نکاتی را عرض کرد:
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آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم

نوبت اول

سازمان عمرانی شهرداری اهواز در نظر دارد اجرای عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا گذار نماید.
ردیف

شرح مناقصه

رتبه

مدت اجرای کار

مبلغ اولیه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه
(ریال)

1

پخش و کوبیدن آسفالت با بکارگیری ماشین آالت سازمان در سطح مناطق هشتگانه و
تامین نیروی پشتیبانی مورد نیاز سازمان

 5راه

 12ماه

 82/411/068/379ریال

 4/120/553/418ریال

لذا از اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی مبلغ  500/000ریال به حساب شماره  100824922412بانک شهر به نام سازمان عمران
شهرداری اهواز به امور قراردادهای سازمان به نشانی اهواز ،کیلومتر  11جاده ماهشهر ،بعد از سه راهی صنایع فوالد تلفن تماس  32227608یا از طریق سامانه مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز
به آدرس  peymankar.ahvaz.irجهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
خالصه اطالعات :
 -1مهلت فروش و تحویل اسناد از تاریخ انتشار آ گهی از تاریخ  1400/7/12لغایت  1400/7/26به شرح ذیل می باشد.
 -1-2فروش اسناد از مورخ  1400/7/12لغایت  1400/7/24می باشد.
 -1-3سایت ویزیت روز یکشنبه مورخ  1400/7/25ساعت  9صبح در محل سازمان عمران شهرداری (معاونت تولید و اجرا) می باشد.
 -1-4مهلت تحویل پا کات ال ک و مهر شده پیشنهادی حدا کثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1400/7/26به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان عمران شهرداری اهواز می باشد.
ی گردد (حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن ها در جلسه
 -1-5کمیسیون مناقصه در ساعت  14/30روز سه شنبه مورخ  1400/7/27در دفتر مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تشکیل م 
مجاز می باشد)
 -2سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
 -3مبلغ سپرده شرکت درمناقصه می بایست به یکی از  3طریق ذیل ارائه شود:
الف -فیش واریزی مبلغ فوق به حساب شماره  214282487817201بانک انصار به نام سازمان عمران شهرداری اهواز
ب -به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان عمران شهرداری اهواز به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه دیگر
ج -چک تضمینی بانکی در وجه سازمان عمران شهرداری اهواز
 -4نتیجه کمیسیون مناقصه برابرماده ( 18قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مرا کز استانها ،کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت) به
برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
 -5برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6براساس ماده ( 10قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مرا کز استانها  ،کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت) شرکت در مناقصه و دادن
پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
 -7به استنادبند  5ماده ( 11قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مرا کز استانها ،کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت) از برنده مناقصه
 10درصد تضمین حسن انجام معامله اخذ می گردد.
 -8به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهدشد.
 -9هزینه انتشار آ گهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد.
 -11در صورت هرگونه مغایرت بین آ گهی مناقصه و اسناد و مدارک دعوتنامه موضوع مناقصه ،الویت با اسناد و مدارک دعوت نامه مناقصه می باشد.
 -12سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش1400/7/12

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/20مورخه  1400/1/10شورای اسالمی شهر قرچک از نسبت به اجرای پروژه فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر مناطق
سه گانه با کاتر از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطالعات اعالم
شده ذیل اقدام نمایند.
ردیف

موضوع

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر مناطق سه گانه با کاتر

9/985/401/571

 500/000/000ریال

 -1دستگاه مناقصه گزار  :شهرداری قرچک
 -2سپرده شرکت در تجدید مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداری می باشد
و مدت قرارداد  6ماه می باشد.
 -3محل دریافت اسناد تجدید مناقصه  :شهرداری قرچک به نشانی شهرک طالییه ،جنب بخشداری واحد امور قراردادها به شماره تلفن  4الی  021-36151580داخلی
160
 -4مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه  1400/7/6لغایت  1400/7/27و زمان تحویل پا کات پیشنهادات از  1400/7/6لغایت  1400/7/27به دبیرخانه شهرداری
قرچک می باشد.
 -5تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پا کتهای پیشنهادی در سه شنبه مورخه  1400/7/27راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداری
می باشد.
 -6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گرید) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 9سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامالت در اسناد تجدید مناقصه قید و هزینه آ گهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 -10جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه ارائه معرفی نامه به همراه مهر شرکت با امضاء مجاز از صاحبان امضای در شرکت و تصویر رتبه آن الزامی است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/7/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/12
خ ش 1400/7/6

محسن خرمی شریف شهردار قرچک

«آ گهی احضاریه و ابالغ اتهام»

«آ گهی ابالغ رأی»

به کارمند ذیل الذکر که مطابق بند « »29ماده « »8قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرتکب غیبت غیرموجه بصورت متوالی شده

ی گردد که از تاریخ
به کارمند ذیل الذکر که به مجازات اداری محکوم شده است بنا به تجویز تبصره ماده  302ق.آ.د.م .دریک نوبت ابالغ م 

است  ،بنا به تجویز ماده « »73قانون آیین دادرسی مدنی در یک نوبت « ابالغ اتهام » و اعالم می گردد که ظرف مدت سی 30/روز از تاریخ
نشر این آ گهی در یکی از روزهای اداری به امور اداری ذیربط یا به نشانی این هیأت واقع در اهواز  -کوی فدائیان اسالم  -نبش خیابان
شهریور -جنب درمانگاه شهید بهشتی  -ساختمان شماره  105مراجعه نماید .درصورت عدم مراجعه ،پس از انقضای مهلت مقرر هیأت
ً
به مورد اتهام ایشان غیابا رسیدگی و رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.

نشر این آ گهی ظرف مدت سی روز میتواند به نشانی هیأت واقع در اهواز  -کوی فدائیان اسالم  -نبش خیابان شهریور  -جنب درمانگاه
شهید بهشتی  -ساختمان شماره  105و یا واحد امور اداری ذیربط مراجعه و نسبت به رأی صادره اعتراض نماید .درصورت عدم مراجعه،
پس از انقضای مهلت (سی 30/روز) رأی صادره قطعی و الزماالجرا میباشد.

ردیف

نام و نامخانوادگی

نام پدر

شماره کارمندی

شرکت

ردیف

1

محمد شهنی مندنی

غالمعباس

549098

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

1

تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش1400/7/12
شناسه آ گهی 1199841

هیـأت هفتم بدوی وزارت نفت
( مستقر درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )

نام و نامخانوادگی
محمدامین آلبویه

تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش1400/7/12
شناسه آ گهی 1199838

نام پدر
اسمعیل

شماره کارمندی
594497

تاریخ رأی
1400/5/24

شماره رأی
70891

مجازات
بازخرید خدمت با پرداخت  30روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت

هیـأت هفتم بـدوی وزارت نفت
( مستقر در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )

