تیترها
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فرمانده کل قوا خطاب به بسیجیان:

میتوانید در همه مسائل

مهدیشریفیان
نمایندهمردمتهران درمجلس:

عمومی کشور اثربخش

سیدناصرموسویالرگانی
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

رویکرددولتسیزدهم
در موضوعاتمختلف
نویدبخشبهبودشرایطاست

و مشکلگشا باشید
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ابراهیم عزیزی ،نایبرئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

جواد شاملو

بانکمرکزیسریعترنسبتبه
ارائهتسهیالتبخشمسکن
اقدام کند
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آلزایمرانگلیسی

اجالس اکو ،فرصتی
برای تقویت دیپلماسی
اقتصادی و تجاری است

مواضع اخیر انگلیس در قبال ایران بررسی شد

2

خباثت آمریکایی این بار
اوپک را گرفت

گریبان

4
گامهاییبرایخروجازبحرانآب،همراهباریشهیابی
اعتراضات در چهارمحالوبختیاریواصفهان

کنشبریتانیادر برجامهمچناندر راستایموضعاتحادیهاروپایی
قابلتعریف است .اینکه ایران باید به تعهدات برجامی خود برگردد
و دوران خروج یکجانبه آمریکا از برجام را به شکل کامل فراموش کند.

خطاهایفاحش
درالگوی
پ
رون
ده
حکمرانیآب

آمریکاییهامدامبراینخطومشیتأ کید کردهواروپاییهاراسازماندهی
ی کنند ،در همین رابطه جیک سالیوان هفته گذشته گفت« :بخشی
م 
از دلیل اینکه رئیسجمهور میخواهد فرصتی برای هماهنگی نزدیک

با شرکای اروپایی خود ،بهویژه با  E3که بخشی از مذا کرات هستند،
داشته باشد ،این است که پس از چهار سال اختالف در سیاست ایران
در دولت ،یک جبهه متحد داشته باشیم».
3
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اعتراضات سراسری در ترکیه آغاز شد

سقوطآزاد
لیر و اردوغان
5

نگاه مقاومتی برخالف نگرش امنیتی،
دید باز میطلبد

ادبیاتمقاومت
ومقاومتادبیات

اجالس اکو تالقی سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی است

دومیناجالسمهممنطقهایدردولترئیسی

8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در نظر دارد اجرای عملیات احداث اسکلت
بیمارستان محلی بزمان  ،احداث مسکن متخصصین  16واحدی بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) و مقاوم سازی
بیمارستان امام علی (ع) چابهار را از طریق مناقصه عمومی ،یک مرحله ای به بخش خصوصی طبق شرایط
اسناد مناقصه وا گذار نماید  .لذا متقاضیان واجدالشرایط جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  https://setadiran.irمراجعه نمایند.
موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار

احداث مسکن متخصصین  16واحدی بیمارستان خاتم االنبیاء (ص)

400-09-107

 6/027/000/000ریال

احداث اسکلت بیمارستان محلی بزمان

400-09-108

 1/971/000/000ریال

تعمیر و ترمیم سازه بتنی بیمارستان امام علی (ع) چابهار

400-09-109

 6/892/000/000ریال

 فروش اسناد مناقصه  :از تاریخ نشرآ گهی مورخ  1400/9/4لغایت 1400/9/9 مهلت دریافت پیشنهادات  :از تاریخ  1400/9/10لغایت حدا کثر تا ساعت  19مورخ 1400/9/20 جلسه بازگشایی پا کات مناقصه  :راس ساعت  10صبح مورخ 1400/9/21بدیهی است به پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار میبایست به صورت واریز نقدی به حساب سپرده  66352800نزد بانک رفاه
کارگران شعبه خاتم االنبیاء (ص) ایرانشهر یا ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما (ذی نفع دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر) در پا کت الف به همراه سایر پا کات مناقصه ارائه گردد.
 قیمت اسناد ،نحوه واریز وجه و محل دریافت اسناد مناقصه  :جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 400/000(چهارصد هزار ریال) به حساب شماره  2138532636001به نام درآمد وجوه اختصاصی درمانی غیرقابل
برداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سامانه ستاد واریز نموده و
جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به نشانی الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
https://setadiran.irبهدریافتاسناداقدامنمودهوپا کت(الف) کهال کومهرمومشدهبهدبیرخانهمحرمانه
دانشگاه ارسال گردد.
 به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده و امضا و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گرددترتیب اثر داده نخواهد شد.
محلتحویلپیشنهادات:شرکت کنندگاندر مناقصهمیبایستپیشنهاداتخودرادر موعدمقرر بهنشانیایرانشهر – بلوار امام خمینی – نبش امام خمینی  46ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر – دبیرخانه
محرمانه واحد حراست تحویل و رسید اخذ نمایند.
شماره تماس جهت هماهنگی  05437213891دفتر امور حقوقی – سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده
است و جهت اطالع می بایست نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند*** هزینه چاپ آ گهی در روزنامه های
کثیراالنتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار 1400/9/4
خ ش 1400/9/4
م الف747 :
شناسه آ گهی 1230245

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
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دمودستگاهمحرموعزاداریحضرتسیدالشهدا
علیهالس��ل�ام ،توانس����ته ی����ک روح را در خودش
حفظ کند .از پس قرون متمادی و نس����لهای
مختل����ف .این تش����کیالت ،حافظ یک فرهنگ
اس����توحاف����ظی����کحالوهوا.ح����الوهوایی
که هرس����اله تکرار میش����ود و همچون زنجیری
نس����لهاراب����هیکدیگرپیون����دمیدهد.محرمو
صف����ر ک����هبه گفتهمرحومامامخمینیاس��ل�امرا
زنده نگهداشته ،یک آیین است .رسمی دینی
وفرهنگی کهبهشدتقاعدهمنداستودارای
سلسلهمراتبمخصوصبهخود.بسیجنیزچون
مراس����ممحرموصفر،یکآییناس����ت.ازجنس
رس����میفرهنگ����یاس����ت کهبای����دهمچونیک
مراس����م و همچون عبادتی جمعی ،بهجا آورده
ش����ود .بسیج بااینکه تشکیالتی منسجم است
اماابدایکس����ازماننیس����توعبارت«سازمان
بسیجمستضعفین»راجزبامسامحهنمیتوان
بهزبانآورد؛چرا کهسازمانلفظدقیقینیست
برایتشکیالتی کهبیشتریکمراسمآیینیاست.
تأ کید روی عبارت مراس����م آیینی ،ازآنرو است
که بسیج ذاتا خصلتی فرهنگی دارد و مبتنی بر
ی����کح����الوهوایبهخصوصاس����ت کها گرجز
ن که رهبر معظم
این بود ،نمیتوانست آنچنا 
انقالبدر پیامتبریکهفتهبس����یجنگاش����تند،
نسلها را به یکدیگر پیوند دهد .روح زنده و در
جریان اس����ت که یک فرهنگ را بهراحتی میان
ی کند.بسیجدرواقعمیدانی
نسلهاجابهجام 
استبراییکسبکزندگیخاص.میدانیبرای
انج����ام کارهای����ی کهدر خارجاز اینتش����کیالت
امکانشان وجود ندارد.
میدان����یاس����تب����رایخلقوخوی����یمتف����اوت
و مهمتری����ن نه����اد ب����رای انقالبی گری .بس����یج
جاییاستبرایبیواسطه،بیچشمداشتو
ب����یمحدودی����تام����اباقاعدهب����رایانقالب کار
کردن،محیطیاستبرای کسی کهمیخواهد
ارتباطی تنگتر با شهدا گرفته باشد.
تش����کیالتی اس����ت ش����دیدا وابس����ته ب����ه دوران
انقالباس��ل�امی که هرجاباش����د،همچونیک
قلب ،فرهنگ انقالب را در شریانهای محیط
ی کند.
اطرافش پمپاژ م 
بسیجیتاابد،فرزندروحاهللاست.امامخمینی،
تنهامؤس����سومولدبس����یجنیستبلکهمؤلف
آن است .بسیج همچون شعری است که امام
آن را سروده باشد.
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آ گهی مناقصه عمومی نوبت دوم
شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر نظرآباد در نظر دارد حمل و دفن زباله در یکی از مرا کز
دفن زباله با برآورد اولیه  40/000/000/000ریال را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به پیمانکاران واجد
شرایط وا گذار نماید .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق شرکت در مناقصه به واحد
مالی شهرداری مراجعه و مبلغ  2/000/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا به شماره
 0104746757008بانک ملی واریز و یا معادل آن اسناد خزانه تهیه و ضمیمه پیشنهادات خود نموده و حدا کثر تا
تاریخ  1400/9/16به واحد مالی شهرداری ارائه نمایند .بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات صاحب
اختیار بوده و به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ،ترتیب اثر داده
نخواهد شد .هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد
نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/4
خ ش 1400/8/27

صفری – شهردار نظرآباد

فراخوان مناقصه عمومی

جمهورپی اسالمی ایران
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی شرق استان
سمنان(شاهرود)

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.کلیه مراحل برگزاری تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی
پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) http://www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
عنوان فراخوان

شماره فراخوان
سامانه ستاد

مهلت دریافت اسناد

آخرين مهلت ارسال
پيشنهاد

تاريخ بازگشايي

1

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات روسازی و تکمیل
ابنیه فنی محور روستایی ارمیان

2000003199000047

1400/09/08

1400/9/20

1400/9/21

2

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث راه فرعی درجه 1
دسترسی به روستای حسین آباد کالپوش

2000003199000048

1400/09/08

1400/9/20

1400/9/21

رديف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ایرانشهر

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت
بیمارستان محلی  ،مسکن متخصصین و مقاوم سازی

سرمقاله

تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/7:

شناسه آگهی 1228849 :

روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان -شاهرود

