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برونرفت از مشکالت

محمدصالح جوکار  -رئیس کمسیون

شوراها و امور داخلی مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

سه خزانه دولت روحانی به جای یک خزانه!

عضو س��ابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
تنه��ا در س��ال  98بالغ بر  27هزار میلی��ارد تومان به
حس��اب خاص رئیس جمهور از ف��روش فرآوردههای
نفتی واریز شده که  120میلیارد تومان از...
صفحه3

اردوغان خواهان
تحریم کاالهای
فرانسوی شد
صفحه3

ابتال و مرگ و میر در کشور اوج گرفت؛

روندصعودیکرونا
در  ۱۵استان

گ�روه اجتماعی  :بر اس��اس اعالم کمیته اپیدمیولوژی
وزارت بهداشت ،در هفته منتهی به  ۲آبـان ماه موارد
ابتال و مرگومیر در کش��ور باال و روند نیز مختصری
صعودی شده است.استانها بر اساس میزان بروز در...

بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت توهین رئیس جمهور فرانسه؛

گستاخی مکرون برای
ُکندکردن روند اسالمگرایی
درفرانسه است
نماینده کلیمیان ایران در مجلس :توهین به

پیامبر اسالم (ص) با هدایت دولت فرانسه انجام میشود

صفحه5

چین با کنار گذاشتن اوراق
قرضه آمریکا دالرزدایی را
سرعتمیبخشد
صفحه2

صفحه3

رئیس قوهقضائیه گفت :مجازات مفسدین اقتصادی مساله مهمی
است و افراد مفسد باید به زندان بروند ،اما بازگرندان اموال به یغما
رفته بیت المال مهمتر است و اولویت قرار گرفتن این مسأله قابل
تقدیر است .به گزارش «عصر ایرانیان» ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ،با تبریک آغاز امامت دوازدهمین
اختر تابناک آسمان والیت و منجی عالم بشریت ،حضرت مهدی
(عج) ،اجرای عدالت را از ویژگیهای مهم حکومت مهدوی عنوان
کرد .رئیس قوه قضاییه گفت :امروز مسأله «عدالت» از مهمترین و
محوریترین مسائل جمهوری اسالمی به عنوان نظامی است که
میتواند زمینه ساز ظهور و تشکیل حکومت مهدوی باشد و اجرای
عدالت ،هم در قانون اساسی و هم در سیره و سلوک امامین جامعه
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت .آیت اهلل رئیسی با بیان این که همه
اجزای حکومت و کارگزاران نظام ملزم به اجرای عدالت هس��تند،
ق��وه قضاییه را پیش��انی اجرای عدالت معرفی ک��رد و افزود :همه

رئیس دستگاه قضا:

مهمتر از مجازات مفسدین بازگرداندن اموال بیتالمال است

همکاران دستگاه قضا باید بدانند که مأمور به اجرای عدالت هستند
و هر اقدامی را باید با سنجه تحقق عدالت انجام دهیم .رئیس قوه
قضایی��ه با تأکی��د بر این که مردم باید اجرای عدالت را احس��اس
کنند ،تصری��ح کرد :همان طور که ح��رارت و برودت هیچ مانعی
را نمیشناس��د و وارد خانه و کاشانه مردم میشود ،عدالت هم باید
وارد زندگی مردم شود و برای جامعه کام ً
ال ملموس باشد .رئیسی از
قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شاخص عدالت یاد کرد و گفت
که مس��ئوالن و آحاد مردم باید عمل به قانون و مقررات را ارزش
تلقی کرده و قانون گریزی و قانون ش��کنی را ضد ارزش بدانند و
همواره قانونمدار حرکت کنند .رئیس قوه قضاییه در همین راستا از
کرونا به عنوان یکی از دغدغههای امروز جامعه یاد کرد و با اشاره

«اتحاد و همدلی» راه
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روزنامهصبحايران

واریز 27هزار میلیارد تومان به
«حسابخاص»رئیسجمهور

یادداشت

به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه
ب��ا کرونا و دس��تگاههای ذیربط ،اجرای ای��ن تصمیمات و رعایت
بایدها و نبایدها از س��وی همگان را مورد تأکید قرار داد .رئیس��ی
در بخش دیگری از س��خنانش با محکومیت هتک حرمت ساحت
مقدس نبی مکرم اسالم در فرانسه ،اهانت به ساحت قدسی پیامبر
اعظم (ص) را اهانت به همه ادیان و انبیاء الهی دانس��ت و اظهار
داشت :توهین به مقدسات میلیونها انسان خالف ادیان ابراهیمی
و توهین به انس��ان و خردگرایی و دفاع از جهل و میدان دادن به
افراد نادان اس��ت .رئیس قوه قضاییه افزود :گاهی در یک گوش��ه
توهینی به مقدسات میشود و دولتها هم به محض این که ُمطلّع
میشوند واکنش نشان میدهند ،اما حمایت دولت مدعی آزادی و

حقوق انس��ان از توهین به آخرین پیام آور الهی در واقع توهین به
حضرت موسی و حضرت عیسی سالم اهلل علیهما ،مغایر با آزادی و
حقوق انسان هاست .رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم
چه با تحریم کاالهای فرانسوی و چه بدون تحریم کردن کاالهای
این کش��ور از عامالن و حامیان اهانت به پیامبر اعظم (ص) ابراز
انزجار کرده اند ،یکی از اهداف اهانت کنندگان را حساسیت سنجی
جهان اس�لام نس��بت به این نوع اقدامات عنوان کرد و گفت که
آنها به خوبی دریافته اند این اقدام نه تنها در جهان اس�لام که از
نظر همه مردم دنیا محکوم و منفور اس��ت .رئیس قوه قضاییه در
بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به پیگیری جدی جنگ
روانی از س��وی دشمن در کنار جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب مبنی
ب��ر اینک��ه «اتح��اد و انس��جام درونی
ضروریس��ت» باید چراغ راه مس��ئوالن
جمهوری اس�لامی ایرانی باش��د و هم
در ح��وزه گفتمانی و هم اینکه در حوزه
عملک��ردی یک وحدت روی��های را در
کش��ور شاهد باشیم و البته این مهم نیز
به دست نمی آید مگر اینکه حول محور
والیت و رهبری انقالب صورت بپذیرد.
اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی
ایران مس��ائل خاص��ی را در حوزههای
اقتصادی و معیش��تی مط��رح میکند و
باید همه مس��ئوالن از این اسناد تبعیت
کنند و بهترین محوری که میشود روی
آن وحدت حاصل کرد محوریت رهبری
معظم انق�لاب چه در بح��ث گفتمانی
و چ��ه در بحث عملکردی اس��ت و اگر
ای��ن وحدت ،تعام��ل و همفکری وجود
داش��ته باشد ما به س��طوح باالتر دست
پیدا خواهیم کرد .ایجاد وحدت و تعامل
در میان مس��ئوالن برای حل مشکالت
کنونی کش��ور ام��ری ضروری اس��ت،
مهمتری��ن عاملی ک��ه میتواند موجب
رکود در کشور باشد عدم وفاق و وحدت
در مس��ائل گوناگون بین دس��تگاههای
اس��ت؛ بنابراین باید برای برون رفت از
وضعیت فعلی و ارائه راهکارهای جدی
تعامل و ارتباط وجود داش��ته باشد البته
این تعامل هم باید دو س��ویه باش��د .به
هر صورت دول��ت بای��د از قوانینی که
مجل��س تصوی��ب ک��رده و همچنی��ن
سیاس��تهای باالدس��تی نظام تبعیت
کند و البته نماین��دگان مجلس نیز باید
براساس فرامین رهبر انقالب عمل کنند
تا این مش��کالت در ح��وزه اقتصادی و
معیشتی حل شود .مسئوالن کشور اعم
از دولت و مجلس تا جایی که میتوانند
باید همه توان خ��ود را به کار بگیرند تا
از بروز مشکالت جدید جلوگیری کنند و
در حد توان برای حل مشکالت موجود
ت�لاش کنند؛ بنابراین هر زمزمه ای که
بوی دعوا و درگیری داش��ته باشد عامل
ضربه زدن به کشور است.

تحرکات اخیر بنگاههای سخن پراکنی بیگانه در تضعیف نهادهای
انقالبی اش��اره کرد و گفت :آنها وقتی تقدی��ر رهبری و مردم از
خدم��ات و اقدامات امنیت آفرین نیروی انتظامی را دیدند ،عملیات
روانی خود را برای تضعیف این نیرو آغاز کردند .رئیسی افزود :هر
گونه تخلف در هر دس��تگاهی نس��بت به هر کسی قابل تعقیب و
پیگیری است و خود دستگاهها هم تخطی از قانون را نمیپسندند
و با آن برخورد میکنند ،ولی باید مراقب تحرکات دش��من باشیم
ک��ه میخواهد با سوءاس��تفاده از یک حادثه که در گوش��های رخ
داده ،جای��گاه و هویت یک نه��اد را به طور کامل مخدوش نماید.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد :امروز دشمن در اتاق فکر خود
سناریویی را طراحی میکند که با راه اندازی جنگ روانی و بزرگ
نمایی نارسایی ها ،مجموعه یک نیروی خدمتگزار و در میدان که
مقتدرانه وظایف خود را انجام میدهد ،تضعیف کند که باید با این
حرکت هوشمندانه برخورد کرد.

(( آگهی مناقصه عمومی ))

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذيل را  ،از طريق مناقصه عمومی دو مرحله اجرا نمايد.
رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات
مناقصه

ساعت بازگشايي
پاكات مناقصه

مبلغ سپرده
شركت درمناقصه(ريال)

1

مناقصه بهره برداری برق شهرستان نطنز

1824/99

1399/08/26

08:30

1.150.000.000

1.000.000.000
09:30
1399/08/26
1825/99
مناقصه بهره برداری برق شهرستان خورو بیابانک
2
مدت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ  99/08/06به ترتیب جدول فوق تا ساعت  09: 30و  10 :30صبح چهار شنبه مورخ  99/08/14بصورت الکترونیکی و
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
مدت تحويل پيشنهادات  :از روز چهارشنبه مورخ  99/08/14به ترتیب جدول فوق تا ساعت  7:30و  8:30صبح روز دوشنبه مورخ  99/08/26بصورت الکترونیکی و از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
محل تحويل پيشنهادات  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
تضامين مورد قبول  :پيش��نهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ س��پرده ش��ركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل)1 :ضمانت نامه بانكي معتبر )2ضمانتنامه صادره از
موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی )3گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت )4فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007
بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند  .به پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ساير توضيحات :
هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي عصرایرانیان و هدف و اقتصاد بعهده برنده مناقصه ميباشد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 3 6273011-13داخلي  4274و  4275واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irقابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين
مناقصه در سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس  WWW.epedc.irقابل دسترسي مي باشد .
به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده
واصل گردد مطلق ًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر
شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است .
آدرس  :اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو دریافت گواهی
امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  - :مرکز تماس- 12141914دفتر ثبت نام 33999818

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان ـ امور تداركات و انبارها

شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید شرکتهای واجد
الش��رایط می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس  :بلوار جمهوری اسالمی -بعد ازکوی پلیس شهرداری
منطقه سه از تاریخ  99/08/06لغایت 99/08/17مراجعه نمایند.
-1شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است .
 -2چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 99 /08/20و تاریخ بازگشایی ساعت  11:00روز چهار شنبه 99/08/21در محل شهرداری منطقه  3می باشد.
-4حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
-5بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.
-6برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله درموعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.
 -7شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد.
 - 8به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ 7/000/000ريال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد.
 -9مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر  25درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد.
 -10شهرداری می توانددر صورت ضرورت حداکثر تا 25درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار دراین خصوص اعتراضی ندارد .
-11هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد
-12میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب
 0105942490004ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد( .چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد).
 -13این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرف ًا یک نوبت منتشر می شود.
 -14سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
 -15شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105942465001مبلغ  500،000ريال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه سه .
ردیف

ورودی غربی بندرعباس بلوار شهید رجائی

عنوان پروژه

15،000،000،000

2

زیرسازی و آسفالت محله سورو

3

زیرسازی و آسفالت کوی ملت

4،000،000،000

4،000،000،000

4

زیرسازی و آسفالت محله الشهداء(خیابان فرهنگ)

4،000،000،000

60،000،000

5

زیرسازی و آسفالت محله اسالم آباد

4،000،000،000

60،000،000

1

برآورد اولیه

سپرده شرکت در مناقصه
225،000،000
60،000،000
60،000،000

6

احداث زمین والیبال ساحل سورو

7،482،117،576

112،5000،000

7

زمین ورزشی صنایع فوالد در  22بهمن

3،354،829،510

50،0000،0000

روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

مدت انجام کار
 4ماه
 4ماه
 4ماه

 4ماه
 4ماه
 4ماه
 4ماه

