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فس��اد و مبارزه با آن یک��ی از اصلی ترین 
مباحثی است که دولتها و ملتها از زندگی 
ف��ردی گرفته ت��ا جمعی بر ل��زوم اجرای 
آن تاکی��د دارند. این اصل از س��وی نظام 
اسالمی و ملت بزرگ ایران نیز مورد تاکید 
و توجه ب��وده که اقدامات اخیر دس��تگاه 
قض��ا در مبارزه با مفاس��د نم��ودی از آن 
اس��ت که مطالبه مردم نیز گسترش آن به 
س��ایر دستگاه اجرایی و حتی مقننه است. 
نگاهی بر ش��رایط کش��ور نش��ان می دهد 
ک��ه این مب��ارزه اصلی ضروری اس��ت که 
دس��تاوردهای داخل��ی و حت��ی خارجی 
بس��یاری خواهد داش��ت. در حوزه داخلی 
هر چند که مساله اقتصاد اصل اول عنوان 
می ش��ود اما این چالشهای اقتصادی بیش 
از اینکه جنبه زیربنایی و امکاناتی داش��ته 
باشد برگرفته از فساد اداری که مانع جهش 
تولید می ش��ود مراتب و سوء استفاده های 
مالی اختالس ها و احتکارها و ... می ش��ود 
ک��ه مقابله قضایی با آنه��ا می تواند از یک 
سو زمینه ساز تحقق جهش تولید و حذف 
موانع اقتصادی کش��ور ش��ود و از س��وی 
دیگر اعتماد مردمی  را تقویت می سازد که 

مبارزه با فساد یعنی 
پایان تحریم

ادامه صفحه 2
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اجرای مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان 
ستاد اجرایی فرمان امام با توزیع بسته های 

پروتئینی بین آسیب دیدگان کرونا

دومی��ن مرحله رزمایش "همدلی و احس��ان" با هدف حمایت و کمک به 
آسیب دیدگان کرونا در سراسر کشور ، توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی 

فرمان امام آغاز و درحال اجراست.
بناب��ر ای��ن گزارش در مرحله نخس��ت ای��ن رزمایش یک میلیون بس��ته 
معیش��تی شامل ارزاق خش��ک و اقالم بهداش��تی ضدکرونایی در مناطق 

محروم سراسر کشور توزیع شد.
در دومین مرحله از این رزمایش که توس��ط بنیاد احسان وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان امام انجام میش��ود 4 میلیون بس��ته پروتئینی به اقشار کم 

برخوردار و آسیب دیدگان کرونا اهدا میشود.
ای��ن گ��زارش می افزاید: تاکن��ون به جز مناط��ق محروم اس��تان تهران، 
بسته های پروتئینی در استانهای گلس��تان، مازندران، قزوین، خوزستان، 
فارس، اردبیل، سیس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان رضوی به طور کامل 
توزیع ش��ده و اقدامات الزم برای توزیع بس��ته ها در س��ایر استانها هم در 

حال انجام است.
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روحانی:

رونق بخشی به بورس هر چه 
سریعتر اجرایی شود
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شرکت آب و فاضالب استان قزوین       

 شرکت آب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت هاى آب و 
فاضالب در نظر دارد اجراى پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی دومرحله اى به پیمانکاران 
واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتى که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور 
شماره  حساب  به  ریال   600,000 مبلغ  به  واریزى  فیش  داشتن  دست  در  با   1399/4/12 لغایت   1399/4/7 تاریخ  از  مناقصه  اسناد  خرید 
4046856478 و شناسه 370008025114  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات 
واحد  به  مورخه 1399/4/23   10 تا ساعت  نیز  را  پیشنهادات خود  و  مراجعه  این شرکت  قراردادهاى  دفتر  به  تعطیل  روزهاى غیر  ادارى 
دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى 

مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکى از انواع تضمینهاى ذیل:
مرکزى  بانک  از سوى  فعالیت  مجوز  داراى  که  بانکى  غیر  اعتبارى  موسسات  از سوى  هاى صادره  یا ضمانتنامه  و  بانکی  الف-ضمانتنامه 

جمهورى اسالمى ایران هستند.که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضالب استان قزوین)صادر گردد.
ب-رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره4046856478 این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین، بنشانی: 

قزوین، چهارراه ولیعصر«عج» ابتداي بلوار آیت ا… خامنه اي.
ج- اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانى مناقصه گزار : قزوین ، چهارراه ولیعصر«عج» ، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي ، کوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .
 تلفن تماس : 028-33378087

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی:


