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ایرج رهبر
دبیرانجمنانبوهسازانمسکنتهران:

فرامرزتوفیقی
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی
شوراهای اسالمی کار:

به  ۶۵۰هزار تومان خواهد رسید
3

پاسخدرراه است

3
تعداد آوارگان جهان از  100میلیون نفر گذشت
پ
رون
ده
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www.resalat-news.com

بازآمادانقالبی!
@ Resalatplus

ترور شهید صیاد خدایی نیازمند پاسخ قاطع

افت و خیزهای فعلی بورس
ناشی از نوسانات قیمت است

صلحآمریکایی!

محمدکاظم انبارلویی

جهاددانشگاهی
هموارهدر بنبستها
به کمک کشور آمدهاست

چهارشنبه 4خرداد  23 1401شوال  25 1443می  2022سال سیوهفتم شماره 8 10321صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

محمدمهدی سماواتی ،کارشناس بازار سرمایه:

محصول

احمدیسنگری،نمایندهمردمرشت
درمجلسشورایاسالمی:

اجرایطرح کنترلوساماندهی
اجار همسکنبایدبرمبنای
تمهیداتمناسبباشد

کمکهزینهمسکنکارگران

سرمقاله

حدود ساعت  ۴عصر روز یک شنبه دو را کب موتور سیکلت در
یکی از کوچههای خیابان مجاهدین اسالم در مرکز شهر تهران،
سردار پاسدار صیاد خدایی ،از نیروهای مدافع حرم در سوریه را که

در مقابل گروه تروریستی داعش جنگیده بود ،با شلیک پنج گلوله به
شهادت رساندند .این ترور در نزدیکی منزل شهید رخ داد و طی آن
سه گلولهبهجمجمهودو گلولهدیگربهدستاواصابت کرد.در اولین

دورانامامصادقعلیهالسالمنقطهاوجتالشائمهاطهار
درجهتفرهنگسازیوجهادنرمبود

ساعات پس از این حادثه مقامات متعددی ضمن محکوم کردن
این اقدام جنایتکارانه از پاسخ محکم و حتمی جمهوری اسالمی
ایران خبر دادند.
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جهادتعلیم

این روزها در ایران چه خبر اس����ت؟ یک س����رود
انقالبیبهصورتیک گفتمانحماسیدرسراسر
کش����ور در حال فرا گیری اس����ت! جذابیتهای
معنویآنبهقدریاس����ت کهاز مرزهای کش����ور
ف����رارفت����هوص����دایآناز کش����میرت����اس����وریهواز
آنجا در برخی کش����ورهای آفریقایی و حتی اروپا
شنیده می شود!
این س����رود انقالبی «گفتمان مهدویت» را از زیر
سقف گفتوگوهایعلمیونظریبیرونآورده
به خیابانها و میادین ش����هرها در قاب انقالب
اسالمی ارائه کرده است.
ای����نس����رودخاس����تگاهفک����ریومعن����ویده����ه
نودیه����ایانق��ل�اباس����توبا کن����شوجاذبه
جادویی خود س����ه نس����ل انقالب اس��ل�امی را به
ی کشد.
دنبال خود م 
تحلیلمحتواییاینسرودخیلیمبهم،پیچیده
ی گوید؛عصر
و گنگنیس����ت.روش����نوشفافم 
ما عصر امامت و والیت است.
2
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ترجمه و تحلیل

محمد ناظمی اردکانی

گرهکورامنیتی
دراسالمآباد

الزاماتتحولاقتصادی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،متاسفانه اداره
اقتصاد ملی در ریل توسعه قرار نگرفت ،دولتی
ک����ردن اقتصاد ،رویکرد حا کم دولتمردان وقت
بود ،این رویکرد همچنان با فراز و نشیب هایی
ت����اب����هامروزادامهپیدا کردهاس����ت.دولتهای
گذشته هر کدام ،و عده اصالح نظام اقتصادی
رامط����رحواقدامات����یه����مانج����امدادن����دلک����ن
توفی����ق الزم پیدا نکردن����د .نا کارآمدی مدیران
اقتصادی از یک طرف و وابستگی اقتصاد ملی
بهدرآمدهایارزیحاصلاز فروشنفتخاماز
طرفدیگرونداشتنیکنظریهاقتصادیمدقن،
چ����رخه����ایاقتص����ادیرا کندو کن����دترنمودبه
طوری کهعلیرغمظرفیتهایسرشارسرزمینی،
ازجمله ،سرمایه انسانی ،منابع طبیعی ذخایر
زیرزمینیوموقعیتجغرافیایی،شاهدبیکاری،
کاهشرشداقتصادی،بیثباتی،تورموبهرهوری
منفی شدیم...

5
عوامل وقوع حادثه متروپل

درسهاییکهازپالسکو
نیاموختیم

وداعملتباصیدخدا
ماجرای شهید مستأجری که مالک دلهای مردم شد ،چهره ناب نهضت و نظام اسالمی را بر ما عیان میکند
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شرکتتوزیعنیرویبرق

آ گهی مزایده فروش ملک

آ گهی تجدید مناقصه عمومی

موسسه ای در نظر دارد ساختمان خود واقع در قم  ،بلوار تعاون  ،خیابان شهید شفیعی اقدم ،
پالک  12به مساحت عرصه  540متر مربع و اعیانی  2319متر مربع را از طریق مزایده
به فروش برساند.

یک مرحله ای

استانکهگیلویهوبویراحمد

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا از
شرکتهای تولیدکننده ای که تاییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولیدکاال می نمایند ،دعوت به عمل میآید.
شماره
مناقصه :

عنوان مناقصه

مقدار کاال واحد کاال نوع مناقصه کم و کیف مناقصه محل تامین اعتبار مشخصات فنی کاال مدت اجرای
تعهد

به شرح
انواع کابل خودنگهدار
1401-5
( به شرح جدول ضمیمه اسناد جدول
ضمیمه اسناد
مناقصه)

-

یک مرحله
ای

طبق اسناد

داخلی

برابر استانداردها
و الزامات توانیر

چهار ماه

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)
8/700

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  1401/3/7و حدا کثر تا تاریخ  1401/3/11ساعت  19با مراجعه به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
زمان و مکان تحویل پا کت ضمانت نامه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  1401/3/21قبل 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 ضمانتنامه و فیش واریزی) را تحویل نمایند.
تبصره  :متقاضیان مجازند تا ساعت  19روز شنبه  1401/3/21نسبت به بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت « ستادیران» و اصالح یا انصراف اقدام نمایند.
تاریخ افتتاح پا کات  :روز یکشنبه مورخ  1401/3/22ساعت  8صبح
مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پا کتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد.
مبلغخریداسنادمناقصه500/000:ریالواریزالکترونیکی«از طریقسامانهستادیران»بهحساب0101912196008بانک
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  30 CMمدنظر 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)
*** تولیدکننده ملزم می باشد روی کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید.
 حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها درجلسه 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. به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا و مدت مقرر واصل گردد ،مطلقا ترتیب اثر دادهنخواهدشد.
 پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادیران) مردود و بررسی نمی گردد. 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 1401/3/3
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4
خ ش 1401/3/3
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امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تلفن 025-31206470

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت دوم

خرید خدمات مشاوره

شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی گاز ایران ( مدیریت توسعه منابع انسانی) درنظر دارد  :موضوع مناقصه کانون ارزیابی مدیران خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و به روش
کیفیت-قیمت به شماره مناقصه  2001093863000002در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،با مشخصات ذیل به مشاور واجد شرایط و دارای تأییدیه صالحیت معتبر
از سازمان اداری و استخدامی در زمینه برگزاری کانون ارزیابی ،واگذار نماید .لذا مقتضی است بر اساس استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه نسبت به تکمیل جداول
بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل بارگذاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مذکور به آدرس WWW.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
ارزیاب آموزش دیده و متخصص
 -1موضوع مناقصه :تشکیل کانون ارزیابی مدیران برای  800نفر شامل ارزیابی استاندارد رفتار و ویژگیهای شخصیتی توسط تعدادی
ِ
با استفاده از تکنیکهای چندگانه ارزیابی .
 -2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران به آدرس تهران ،میدان هفتم تیر ،خیابان شهید مفتح جنوبی ،خیابان شهید شیرودی ،پالک
 ،10طبقه چهارم ،قراردادهای ستاد
 - 3مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی :از تاریخ  1401/03/04لغایت  1401/03/11ساعت 16
-4مهلت بارگذاری پیشنهادات(اعم از مستندات ارزیابی کیفی و پیشنهادات فنی و مالی)  :حداکثر تا  1401/03/22ساعت 16
 -5برآورد مناقصه 23.300.608.279 :ریال (بیست و سه میلیارد و سیصد میلیون و ششصد و هشت هزار و دویست و هفتاد و نه ریال) برای مدت دو سال می باشد.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 81315760و  81315762دفتر قراردادهای ستاد شرکت ملی گاز ایران ،تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/3
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4
شناسه آگهی 1317777

امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 33/1400/13 :

نوبت اول

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی با
موضوع « خرید  ،نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسپچینگ مرا کز کنترل ارا ک ،تهران ،اصفهان ،کرمان ،درود ،اندیمشک،
قم ،یزد و هرمزگان » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2001001494000016با شرایط زیر برگزار نماید.
درصورت عدم تولید کاالی موضوع مناقصه در داخل کشور و لزوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود .در ضمن قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد و مبلغ
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  3.225.500.000ریال و مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار  3ماه بوده و به مدت  3ماه
دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویتقبلی،مراحلثبتنامدر سایتمذکور ودریافت گواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدر مناقصهمحققسازند.تاریخانتشار
فراخواندر سامانهروز سهشنبهمورخ1401/03/03میباشد.اطالعاتواسنادمناقصهعمومیپساز برگزاریفرآیندارزیابی کیفیوارسال
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  10روز شنبه مورخ 1401/03/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :آدرس تهران -میدان آرژانتین -بلوار نلسون ماندال -ساختمان شهدای راهآهن ج.ا.ا -طبقه
پانزدهم– اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی–امورقراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/4
1401/3/7
تاریخ انتشار نوبت دوم
اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی
شناسه آ گهی 1323215
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
م الف 740

