«ابتکار» عوامل موثر بر قیمت نفت در بازار جهانی را
بررسی کرد

روزگار سیاه نفت

پیشخوان
یک نوجوان دیگر در استان بوشهر خودکشی کرد

ماجرای کشف  9کامیون قاچاق دارو در عراق چیست؟

سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

زنگ خطر انتخاب کودکانه
شوکران مرگ

ابهامهای قاچاق دارو
از مرزهای ایران

از «حق رسیدگی علنی» تا «منع
بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»

صفحه 10

صفحه 6

صفحه 2

صفحه 6

روحانی ،سیبل توهین اصولگرایان
گروه سیاسی :با پیروزی مطلق اصولگرایان در انتخابات اسفند  98و آغاز به کار مجلس
یازدهم تحت عنوان «مجلس انقالبی» قابل پیشبینی بود که برخی نمایندگان مجلس
رویکرد تند و تیزی نسبت به دولت و رئیسجمهوری پیش گیرند .این روند تا طرح مواردی
همچون سوال و استیضاح ریاست جمهوری یا مطرح کردن تالش برای استیضاح وزیران

سرمقاله
رضا دهکی

تا سطح از اعتبار انداختن کابینه فعلی و ارائه فهرست کابینه جدید برای رای اعتماد پیش
رفت .با این که تیغ تند این دسته مخالفان دولت ،با سخنان رهبر انقالب در دیدار
ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مدتی غالف شد ،اما حاال مدتی است که باز هم این تیغ تیزتر
از نیام بیرون آمده است.
شرح درصفحه 2

جنگ مغلوبه جناحی
اگر از ابتدای انقالب اسالمی تا پایان دوران جنگ  8ساله
ایران و عراق را – به دلیل عدم تفکیک جناحی و گرایش
چهرههای سیاسی – فاکتور بگیریم در طول سه دهه باقی
مانده ،در زمانهای گوناگون ،هر دو جناح سیاسی کشور
کرسیهای انتخابی ممکن در مجلس و دولت را در اختیار
داشتهاند .در این میان ،مجلس حتی در زمان وجود اقلیت
قابل توجه و موثر نزدیک به اصالحطلبان نیز از نظر تعداد
کرسی ،اکثریتی از آن اصولگرایان داشته ،اما دولت ،میان
طیفهای گوناگون دو جریان دست به دست شده است.
در واقع هر دو جناح سیاسی و از طیفهای مختلف این
دو جریان ،آزمودهاند در این ورطه بخت خویش .درباره
نتیجه این زمامداری هم هر جریان سیاسی و البته بیرون
از آنها ،هر کسی از ظن خود یار ماجرا میشود؛ چنان که
هیچ بقالی نمیگوید ماست من ترش است و نقاط مثبت
احتمالی کارنامه رقیب هم به غمض عین رقیبانه دچار
میشوند .حتی در این ارزیابیها ،آثار بیرونی بر عملکرد
دولتها و مجالس نادیده گرفته میشود؛ چه عبور از جنگی
سخت و طوالنی باشد ،چه جدلهای بحرانی در سیاست
داخلی ،چه افزایش قابل توجه درآمد نفتی ،چه نتایج
مذاکرات هستهای و چه تحریمهای سنگین اقتصادی! حتی
در این میان ،دولتی برخاسته از اصولگرایی و با حمایت
اصالحطلبان و شعار اعتدال و میانهروی به میدان آمد تا
طرح یک جریان سوم درون حاکمیتی را رقم بزند ،اما حاال
از سوی هر دو جناح سنتی محل انتقاد است.

با رعایت پروتکلهای بهداشتی ضد کرونا
و بدون حضور جمعیت انجام شد

سه هدف پروازی از جنگ آذربایجان و ارمنستان توسط پدافند هوایی ایران ساقط شدند

برگزاری مراسم ایام عزاداری
پایان ماه صفر در حضور
رهبر انقالب

ترکشهای ناآرامی قرهباغ بر خاک ایران

صفحه 2

صفحه 11

یکشنبه  27مهر  1 - 1399ربی عاالول  18 - 1442اکتبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4662صفحه  2000 -تومان

آسیب هجمههای اخیر علیه رئیسجمهوری به فضای سیاسی کشور چگونه خواهد بود؟

عارف :جریان رقیب اصالحات هیچ گاه
شهامت عذرخواهی از مردم را نداشت

آمادگی اصالحطلبان
برای عذرخواهی
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

انجام دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین از روز دوشنبه در تهران
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد سانحه سقوط هواپیما اوکراینی روز دوشنبه در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،در این دور از مذاکرات محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه
کشورمان ،میزبان معاون حقوقی وزیر امور خارجه اوکراین و تیم همراهش است .این مذاکرات از  28مهرماه تا
 30مهرماه در تهران برگزار میشود.
در جریان این مذاکرات در ابتدا جلسات کارشناسی کمیتهها برگزار میشود و سپس معاونین وزیران
امورخارجه دو کشور نتایج جلسات کارشناسی را مورد بحث قرار خواهند داد.
محسن بهاروند معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی در این مذاکرات ،درمورد محور رایزنیهای تهران
و کییف در این دور از مذاکرات گفته است :در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد یکی
از این جلسات درمورد بحثهای فنی است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد .یک جلسه درمورد مسائل
قضایی است که همکاران قوه قضائیه انجام میدهند و یک جلسه هم درمورد مسائل حقوقی درباره میزان
غرامت افراد و هواپیماست.
بهاروند با بیان اینکه پس از آنکه این سه گروه با یکدیگر مالقات کرده و پیشرفت حاصل شد ،یک جلسه عمومی خواهیم
داشت ،افزود :در آن جلسه ،من و همتای اوکراینی به عالوه همه گروههایی که با هم مذاکره کردند ،حضور خواهیم داشت و پیشرفتهای آنها را
میبینیم.
وی ادامه داد :اگر راهنمایی الزم باشد ،راهنماییهایی را انجام میدهیم و قدمهای بعدی را تعریف میکنیم که دور بعدی مذاکره باشد .سعیمان
این است که هرچه سریعتر در کوتاهترین زمان به نتیجه برسانیم

•

نوبت دوم

ردیف

1

تخریب و بازسازی پیاده
رو بلوار معلم ضلع جنوبی
مدت اجرای پروژه هفت ماه
شمسی میباشد.

 (17،968،686،814هفده میلیارد
و نهصد وشصت و هشت میلیون و
ششصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد
و چهارده ) ریال .بر اساس فهرست بهاء
پایه رشته ابنیه  ،تاسیسات مکانیکی و
برقی و شبکه توزیع آب سال1399

در صورت واریز وجه نقد به
شماره حساب  2500150362نزد
بانک تجارت شعبه زاهدان

لجن برداری کانال
سرپوشیده مسیل سرداران
شهید خدری (آذرخشی)"
مدت اجرای پروژه سه ماه
شمسی میباشد.

 ( 5،098،977،320پنج میلیارد و نود و
هشت میلیون و نهصد و هفتاد و هفت
هزار و سیصد و بیست) ریال میباشد.
براساس دفترچه فهرست بهاء پایه رشته
راهداری سال 1399

 (255،000،000دویست و پنجاه
و پنج میلیون) ریال در صورت
واریز وجه نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک تجارت
شعبه زاهدان

 ( 899،000،000هشتصد ونود و نه
میلیون ) ریال

شماره
مناقصه

عنوان مناقصه

مقدار کاال

واحد کاال

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین
اعتبار

مشخصات فنی
کاال

مدت
اجرای
تعهد

99 -34

خرید انواع
المپ بخار سدیم

به شرح جدول
ضمیمه اسناد

-

یک
مرحلهای

طبق
اسناد

داخلی

برابر
استانداردها و
الزامات توانیر

سه ماه

مبلغ تضمین
( میلیون
ریال )

1199

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  99/7/28و حداکثر تا تاریخ  99/8/5ساعت  19با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستادیران) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR

تبصره  :متقاضیان مجازند تا ساعت  19روز شنبه  99/8/17نسبت به بارگزاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی
پاکات

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر
ساعت 8صبح
روز یکشنبه
مورخ
1399/08/11

ساعت 09:00روز یکشنبه
مورخ 1399/08/11در محل
سالن کنفرانس شهرداری
مرکز واقع در خیابان
آزادی –شهرداری زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر
ساعت9صبح
روز یکشنبه
مورخ
1399/08/11

ساعت 10:30روز یکشنبه
مورخ 1399/08/11در محل
سالن کنفرانس شهرداری
مرکز واقع در خیابان
آزادی –شهرداری زاهدان

• دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته ابنیــه و تاسیســات مکانیکــی و برقــی و شــبکه توزیــع آب ســال  1399و دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راهــداری ســال
1399جــزء اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه
شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــك) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت
فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابــق
شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
7091

شرکتهای تولید کننده ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند دعوت به عمل میآید .

ضمانت نامه و فیش واریزی ) را تحویل نمایند.

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه های"تخریــب و بازســازی پیــاده رو بلــوار معلــم ضلــع جنوبــی" و" لجــن بــرداری کانــال
سرپوشــیده مســیل ســرداران شــهید خــدری (آذرخشــی)" واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته ســاختمان و ابنیــه
حداقــل در پایــه  5واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/07/23می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز چهارشــنبه مــورخ  1399/07/23تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1399/07/30بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه منظــور
دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک اول-
طبقــه ســوم-تلفن  054--33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
موضوع (پروژه)

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید  ،لذا از

شهید مطهری  -شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد -امور تدارکات و قراردادها  -خانم رضایی  ،پاکت الف (اصل

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

نوبت دوم

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانت نامه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  99/8/17قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس  :یاسوج  -بلوار

عنوان پروژه " :تخریب و بازسازی پیاده رو بلوار معلم ضلع جنوبی" و" لجن برداری کانال سرپوشیده
کارفرما  :شهرداری زاهدان
مسیل سرداران شهید خدری (آذرخشی)"

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار(ریال)

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای

شهرداری زاهدان

الکترونیکی دولت « ستادیران » و اصالح یا انصراف اقدام نمایند .

تاریخ افتتاح پاکات  :روز یک شنبه مورخ  99/8/18ساعت  10صبح
مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها 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
پاکت الف ارائه نمایند ** .مناقصه مشمول پیش پرداخت نمی گردد .
** برنده مناقصه بر اساس قیمت کل انتخاب می گردد .
** بهای کاال بصورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد .
** مناقصه بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره  101/173073مورخه  82/9/15مشمول تعدیل می گردد .
*** تولید کننده ملزم می باشد روی المپ ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را طوری حک نماید که به راحتی قابل حذف
نباشد .
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .
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 امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد  ،مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 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 .

نوبت اول99/7/23:
نوبت دوم 99/7/27:

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

