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رازهای یک مسمومیت
مسمومیت دانش آموزان به پردیس رسید
انتقال ۳۵ دانش آموز دختر به بیمارستان 

ادامه در صفحه  2

کنترل تنش در روابط ایران و غرب؟ 
پیامد هر بخش  از سریال  رفت  و برگشت های  مدیرکل  
تهران در  به   )IAEA( انرژی  هسته ای  بین المللی   آژانس  
بزنگاه هایی مانند آستانه برگزاری نشست فصلی شورای 
که  است  مفهومی  تعبیر  شبیه  همواره  نهاد،  این  حکام 
به شکست  مذاکرات  موفقیت،  متری  یک  در  می گوید؛ 
این  برای  نزدیک  آینده  در  گویی  می انجامد.  بن بست  یا 
سریال طوالنی چشم انداز روشنی نیست.  قرار است دوباره 
»رافائل گروسی« به تهران بیاید؛ آن هم در آستانه نشست 
فصلی که دوشنبه پیش رو، زنگ آغاز آن به صدا در می آید. 
برخی دعوت اخیر از گروسی به تهران را به دیپلماسی 
»دقیقه ۹۰« تعبیر کرده اند  اما بسا درست تر این است که 
این دعوت و پذیرش آن از سوی مدیر کل آژانس و استقبال 
همه طرف های گفت  وگو کننده هسته ای با ایران را نوعی 
تالش مشترک برای »کنترل« اوضاع پیش از »آشفتگی« 
ناشی از عمیق تر شدن اختالف ها تفسیر کرد. اختالفات 
جاری زیر پوششی از موضوعات فرا برجامی است که سبب 
شده  پس از تعلیق گفت گوهای هسته ای در وین )از مرداد 
۱۴۰۱ تاکنون( در هر مقطع بر بار آن افزوده شود. از این 
رو  به نظر می رسد دور تازه مذاکرات گروسی در تهران تنها 
به موارد فنی محدود نشده و بلکه دامنه گسترده تری از 
حتی اختالفات پادمانی را  در برگیرد. البته این یک احتمال 

و برداشت است و باید منتظر بود و دید.  
اهمیت  تهران  به  آژانس  کل  مدیر  آتی  به سفر  آنچه 
بیان  از  می دهد، تغییر یکباره آهنگ کالم همه طرف ها 
عبارت  به  نرمش است.  نوعی  به  انتقادی  و  تند  ادبیات 
دیگر طرف ها با درک روند رو به رادیکالیزه شدن تعامالت 
و پیش بینی آنچه این وضع می تواند به دنبال آورد، تدبیر 
تازه ای را نه در اندازه مدیریت اوضاع، بلکه کنترل آن در 

دستور کار قرار داده اند.

جالل خوش چهره  سرمقاله

اختالفاختالف  قالیباف و میرکاظمی قالیباف و میرکاظمی 
بر سر بودجهبر سر بودجه
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ایران برای توافق آماده 
است

شرح در صفحه  11

مواضع تازه برجامی ایران تشریح شد

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: وضعیت فعلی برجام نتیجه سوء محاسبه و اشتباه سیاست 
آمریکاست. تجارب گذشته به ما آموخت که دور جدید مذاکرات را با دقت و حساسیت بیشتری 

پیش ببریم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان که به ژنو سفر کرده است، در کنفرانس خلع 
سالح سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. وزیر امورخارجه کشورمان در ابتدای اظهارات خود در 
این کنفرانس گفت: در ابتدا ریاست شما بر کنفرانس خلع سالح را تبریک می گویم و مفتخرم که 
به نمایندگی از طرف جمهوری اسالمی ایران در بخش عالیرتبه این کنفرانس سخنرانی می کنم. 
امروز اتخاذ اقداماتی برای خلع سالح جهانی، ضرورتی اساسی به شمار می رود. بدون اتخاذ اقدمات 
مشخص در جهت حذف سالح های کشتار جمعی، بویژه سالح های هسته ای، تقویت صلح و 

امنیت جهانی و منطقه ای واقع بینانه نخواهد بود.
وی ادامه داد: هشت دهه پس از به کارگیری سالح های هسته ای علیرغم تمامی تالش های بین 
المللی، هدف خلع سالح هسته ای کامل کماکان دست نیافتنی است.بر این اساس، جای تاسف 
است که درخواست جامعه جهانی برای خلع سالح هسته ای و پایبندی کشورهای هسته ای به 
تعهدات خلع سالحی شان هنوز محقق نشده است. کشورهای هسته ای علی رغم تعهد صریح 

حقوقی خود، در عمل به گسترش سالح های هسته ای خویش ادامه داده اند.

 گذر راه مدیریت
 بازار ارز از وین ؟

 پسر ایران شمع
یک سالگی را فوت نکرد

 صادرات
در بند تعدد قوانین

نگاهی به سیاست های دولت 
برای کنترل دالر 

پیروز یوز ایرانی بعد از عمل 
جراحی تلف شد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روسیه مطرح کرد 
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نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/09  
نوبت دوم :1401/12/10  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید ، لذا از 
شرکتهای تولید کننده دعوت بعمل می آید. 

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1۴۰1/12/1۰  و حداکثر تا تاریخ  1۴۰1/12/1۵  ساعت  19  با مراجعه به سامانه تدارکات 
WWW.SETADIRAN.IR  الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانت نامه :  تا ساعت 8 روز  شنبه  1۴۰1/12/27  قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس : یاسوج -  بلوار 
شــهید مطهری - شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات و قراردادها - طاهری ، پاکت الف )اصل 

ضمانت نامه و فیش واریزی ( را تحویل نمایند. 
تبصره : متقاضیان مجازند تا  ساعت  19   روز  پنج شنبه  1۴۰1/12/2۵  نسبت به بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت » ستادیران « و اصالح یا انصراف اقدام نمایند .
تاریخ افتتاح پاکات :  روز   شنبه   مورخ   1۴۰1/12/27   ساعت  8  صبح   

مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اســناد مناقصه :  ۵۰۰.۰۰۰  ریال واریز الکترونیکی » از طریق ســامانه ستادیران« به حساب  ۰1۰191۳196۰۰8  بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد 1۵۳۴  به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و  اصل فیش پرداختی را به همراه 

ضمانتنامه در پاکت الف ارائه نمایند. ** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** 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 .
سکسیونر گازیsf6 هوایی موتوردار مجهز به CVT  و CI داخلی- مجهز به تابلو RTU- مجهز به PT- مودم  G ۴- کابل تخلیه 

فرمان و فرمان به متراژ 1۰ متر
** مناقصه بر اســاس نرخ ارز یورو مشمول تعدیل قیمت کاال می گردد . )نرخ تعدیل براساس نرخ یورو در سامانه سنا در زمان 

آخرین روز پیشنهاد قیمت و زمان ارائه فاکتور محاسبه و پرداخت می گردد.(
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

تولید کننده 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 .

سکسسونرها بایستی براساس آخرین الزامات توانیر تولید شده باشند و شرکت تولید کننده بایستی تاییدیه توانیر داشته باشد.
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 ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
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.IR   قابل 

پذیرش می باشد ./ تنظیم کننده : امور تدارکات - طاهری

مقدار عنوان مناقصهشماره مناقصه
کم  و کیف نوع مناقصهواحد کاالکاال

مناقصه
محل 

تأمین اعتبار
مشخصات فنی 

کاال
مدت اجرای 

تعهد
مبلغ تضمین

) میلیون ریال (
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داخـلیطبق اسنادمرحله ای
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استانداردها و 
الزامات توانیر

908.205 روز

دستگاه سکسیونر هوایی 33 
(rtu)90کیلوولت

 -

نوبت دوم
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نوبت اول:1401/12/09  
نوبت دوم :1401/12/10  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید ، لذا از 
شرکتهای تولید کننده و تامین کنندگان دعوت بعمل می آید.

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1۴۰1/12/1۰  لغایت  1۴۰1/12/1۵  )ساعت 19( از طریق  سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران( قابل دریافت میباشد.

زمان و مکان ارائه اسناد و برگ پیشنهاد قیمت: حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/12/2۵ )ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستادیران(

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه :  تا ساعت 8 صبح روز شنبه  1۴۰1/12/27  به آدرس : یاسوج - بلوار شهید مطهری - امور 
تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  شنبه 1۴۰1/12/27  ساعت 8 صبح      
مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اســناد مناقصه :  ۵۰۰.۰۰۰  ریال واریز الکترونیکی » از طریق ســامانه ستادیران« به حساب  ۰1۰191۳196۰۰8  بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد 1۵۳۴  به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و  اصل فیش پرداختی را به همراه 

ضمانتنامه در پاکت الف ارائه نمایند. ** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** 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 .
** ارسال نمونه کاال با پالک مشخصات الزامی است ) طول نمونه CM ۳۰ مد نظر است (

** مناقصه بر اساس 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.(

*** تولید کننده ملزم می باشد روی کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید .
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

تولید کننده 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 .

کابل ها بایستی براساس آخرین الزامات توانیر تولید شده باشند و شرکت تولید کننده بایستی تاییدیه توانیر داشته باشد.
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 ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
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.IR   قابل 

پذیرش می باشد ./ تنظیم کننده : امور تدارکات - مشفق پور

شرح کاالشماره مناقصه
تعداد
)عدد(

مدت اجرا
برآوردتقریبی

 )میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال(

1401-72

خرید کابل 6+6*1

45 روزبه شرح اسناد و ضمائم

87.0003.540

119.0004.770خرید کابل 10+10*1


