
حقوق کارگری؛  50درصد زیر خط فقردولتی
کویت تکلیفش 
را در قبال تهران 

مشخص کند!

مقاومت بدون 
چانه زنی و مصالحه

قوه مقننه در قانون 
اساسی جمهوری 

اسالمی ایران
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صفحه 5

گروه های مقاومت بر مقابله با 
اشغالگران قدس تاکید کردند

سیاست روز مقاالت حوزه قانون 
و قانونگذاری را معرفی، نقد و 

بررسی  می کند

به دنبال تقدیر رئیس پارلمان کویت از 
گروهک ضد ایرانی االحوازیه:

صفحه 8
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بند دو ماده بیس��ت و هش��تمم آرزوس��ت! بند دو از 
ماده بیست و هش��تم قانون انتخابات مجلس شورای 
اس��امی شامل التزام عملی به نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران است. مشکات متعددی همچون گرانی، 
بیکاری، فقر، طاق، اعتیاد، حاش��یه نش��ینی، مشکل 
خری��د و اجاره مس��کن، افزایش س��ن ازدواج، تجمل 
گرای��ی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کاال، 
خشکس��الی، ترافیک، مصرف گرایی، رش��وه، مدرک 
گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت 
به��ره وری، بدحجابی، پرخاش��گری و بداخاقی، عدم 
تامی��ن رفاه عمومی، احتکار، تجم��ل گرایی و زندگی 
اش��رافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان 
کار و خیاب��ان، ب��ی خانمانی و کارت��ن خوابی، تهاجم 
فرهنگی، خودکش��ی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری 
و روس��تایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، 
اختاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده 
ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرس��ایش 
خاک، س��یاب ه��ای فصلی، نارضایت��ی های صنفی 
و ش��غلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر

التزام عملی به 
ناکارآمدسازی نظام!؟

ادامه صفحه 2

سرلشکر باقری:

نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی 
دشمن پاسخ پشیمان کننده می دهد

سردار وحیدی:

ممکن است لوایح CFT و پالرمو 
رد شود

2

سرمقاله

صفحه 7

سیاست روز شاخص دریافت یارانه حمایت معیشتی را بررسی می کند؛

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

آگهی مناقصه شماره 98-32

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان 

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان                                                                            

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه شماره 32-98 موضوع خرید انواع ترانسفورماتور توزیع 
هرمتیک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1398/10/10 می باشد. 
• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله اي
موضوع مناقصه : خرید انواع ترانسفورماتور توزیع هرمتیک بشرح ذیل  (تحویل در انبار خریدار)

• زمان , مهلت  و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان می توانند ازتاریخ 1398/10/10 لغایت 1398/10/15 به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137348-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 2,551,000,000 ریال به حساب جارى103403815002 
بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

مدت قرارداد : چهار ماه  
مدارك  بهمراه  پیشنهادات  تصاویر  بارگذاري  ضمن  بایست  می  پیشنهاددهندگان   : پیشنهادات  بارگزارى  و  تحویل  مهلت 
درخواست شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز شنبه  مورخ 1398/10/28 نسبت به ارسال اصل مدارك 
مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی 
تمامی  بذکر  الزم  نمایند.  اقدام  وبلوچستان  سیستان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   37 دانشگاه  نبش  دانشگاه  خیابان  زاهدان 

مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
مورخ  یکشنبه  روز   10:30 ساعت  در  دولت  تدارکات  سامانه  در  شده  ارائه  پیشنهادات    : پاکات  بازگشایی   محل  و  تاریخ  

1398/10/29 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
ارائه استاندارد ملى بابت کاالهاى مناقصه الزامى است.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
با شماره تلفن 021- الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید  نام و دریافت امضاء  به ثبت 

41934تماس حاصل فرمایید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت 
www. همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان به نشانی
iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  

 AB'  

 AB'   

 AB'   

 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
امور تدارکات وانبارها

 http://tender.tavanir.org.ir 
www.epedc.ir  http://iets.mporg.ir 

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله اى ) 

    شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

اى  مناقصه عمومی یک مرحله  برگزاري  از طریق  را  پروژه مشروحه ذیل  اجرا ي  دارد  نظر  یزد در  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
لغایت     1398/10/09 تاریخ   از  توانند  می  مناقصه  در  متقاضیان شرکت  لذا  نماید   واگذار  واجد شرایط  پیمانکار  به  کیفى  ارزیابى  با 
1398/10/12  در ساعات اداري در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000  ریالواریز شده جهت دریافت مدارك مناقصه به  امور تدارکات 

این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس 
و  نمایند  اقدام    www.yed.co.ir آدرس   به  یزد  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  سایت  یا    www.Tender.tavanir.org.ir  
پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا 
به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است . 

 

1- مدت اجرا : سه ماه 
2- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  230,000,000  ریال مى باشد که بصورت تضمین بانکى،چک بانکى و یا مطالبات باید ارائه گردد. 

3- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
4- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در این مناقصه سیم مسی برکناري تحویل به پیمانکار نمی گردد و باید به انبار کارفرما عودت گردد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  

تماس حاصل نمایند .                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

زمان  بازگشائی پاکتها            زمان تحویل پاکتهاعملیات(ریال)مصالح(ریال)شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

تعویض سیم با کابل 198/145/603
خودنگهدار فاز 13 (کاهش 
تلفات) در حوزه عمل مدیریت 

برق ابرکوه

سه شنبه14:30 1,031,648,1501,334,900,958
98/10/24

سه شنبه11صبح
98/11/01

2,366,549,108جمع کل
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کابوس وحشتناک آمریکا ادامه دارد
پایان رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین 

صفحه 2


