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»شهیدخدمت«
محسوبمیشوند

کاریکلماتورهای مصلحت 
اندیشانه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام!!
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»چالش قانون« مجموعه کاریکلماتورهای 
سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی 

قانونگذاری )1( منتشر میکند:

تظاهرات علیه قانون تبعیض مذهبی 
بار دیگر هند را فرا گرفت

با موافقت رهبر معظم انقالب
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حسن  روحانی:
 پروتکل های ستاد ملی مقابله
 با کرونا با قاطعیت اجرا شود
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با وجود همه کاس��تیهایی که دیده میش��ود، ش��رایط 
ای��ران در مقاب��ل ویروس کرونا از بس��یاری کش��ورها 
مناسبتر اس��ت. مردم ایران در ماجرای شیوع ویروس 
کرون��ا با وجود کمبودها و کاس��تی هایی که از برخی 
سوء مدیریت ها و تحریم ها حاصل شد، توانستند رفتار 

متناسب و بهنجار اجتماعی داشته باشند. 
همگان دیدند و خواندند و ش��نیدند که پس از ش��یوع 
ویروس کرونا در برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای 
اروپای��ی و آمریکا، مردم چه رفت��اری از خود بروز دادند. 
غارت فروشگاه ها، قاپیدن اقالم بهداشتی همچون ماسک، 
دستکش و مواد ضد عفونی کنند از دست یکدیگر، تنها 
بخشی از رفتارهای اجتماعی نابهنجاری است که از مردم 
دیگر کش��ورهای مبتال به ویروس کرونا س��ر زده است. 
کمبودهای ش��دید اقالمی چون دستمال کاغذی، مواد 
ش��وینده، ماسک، دستکش و ژل ها و محلول های ضد 
عفونی کننده در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار بیشتر 
و ش��دیدتر از ایران است. قصد توجیه برخی ضعف ها و 
کمبودها را نداریم بلکه بر اساس واقعیات موجود است که 
چنین مقایسه ای را انجام می دهیم تا به حقایقی دست 
یابیم که نشان دهنده بسیاری از تفاوت های گسترده و 
عمیق میان جامعه ایرانی با جامعه غربی با سیاست های 

لیبرال سرمایه داری است.

کمیهمراهی
بیشتر

سرلشکر باقری:
مراکز درمانی نیروهای مسلح برای 
مقابله با کرونا آمادگی کامل دارند
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(سهامى خاص)

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات برون سپارى 
پمپاژ  ،ایستگاههاى  ها  خانه  تصفیه   ، تاسیسات  مخازن،  از  حراست  و  حفظ  نگهبانى، 
،ساختمانهاى ادارى ،انبارها و سایر اماکن در مناطق تحت پوشش شرکت  به شماره فراخوان 
نماید  برگزار  (ستاد)   الکترونیکى دولت  تدارکات  از طریق سامانه    2098050139000158
گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   .
آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند . 
مبلغ برآورد :61,185,456,755 ( شصت و یک میلیاردو یکصدو هشتاد و پنج میلیون و 

چهارصدو پنجاه و شش هزارو هفتصدو پنجاه و پنج ) ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :1,333,454,567 (یک میلیاردو سیصدو سى و سه میلیون 

و چهارصدو پنجاه و چهار هزارو پانصدو شصت و هفت ) ریال 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 98،12،22 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،12،22  الى 98،12،27 
ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،23
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99،01،24 (در آبفاى جنوبغربى استان 

تهران ) مى باشد. 
اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام 
خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه 

به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت 

کنندگان الزامى مى باشد .
-021- تماس  :مرکز  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 

41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

(سهامى خاص)

و  نگهدارى  عملیات  مناقصه  دارد  نظر  در  تهران  استان  جنوبغربى  فاضالب  و  آب  شرکت 
بهره بردارى از شبکه و تاسیسات فاضالب  شهرهاى رباط کریم و پرند به شماره فراخوان 
نماید  برگزار  (ستاد)   دولت  الکترونیکى  تدارکات  از طریق سامانه    2098050139000159
گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   .
آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و 
عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  خواهد شد  انجام     www.setadiran.ir
الکترونیکى را  نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى  ، مراحل ثبت  عضویت قبلى 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مبلغ برآورد :17,513,280,000( هفده میلیاردو پانصدو سیزده میلیون و دویست و هشتاد 

هزار) ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :590,998,400 (پانصدو نود میلیون و نهصدو نودو هشت 

هزارو چهارصد) ریال 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،22 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،12،22  الى 98،12،27 
ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،23
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99،01،24 (در آبفاى جنوبغربى استان 

تهران ) مى باشد. 
اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام 
خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران - دبیرخانه 

به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت 

کنندگان الزامى مى باشد .
-021- تماس  :مرکز  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 
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سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد عملیات اجرایى فضاى سبز ، 
میدان حضرت معصومه (س) را به صورت مصالح و دستمزد را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/1/5، مهلت 
قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/1/6 و بازگشایى پاکات در مورخ 99/1/7 مى باشد.

کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 

تلفن 55450503

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

 ، سبز  فضاى  اجرایى  عملیات  دارد  نظر  در  کاشان  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان 
تاسیسات آبنما ، آبیارى تحت فشار و روشنایى بوستان اهل قلم به صورت مصالح و دستمزد را 
از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید مهلت دریافت اسناد حداکثر تا 
تاریخ 99/1/5، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/1/6 و بازگشایى پاکات در مورخ 

99/1/7 مى باشد.
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 
تلفن 55450503

مقایسه عملکرد ایران با دیگر کشورها در مقابله با کرونا 

ازقافله
عقبنیستیم
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