
جای سیلی 9 دی روی صورت آمر یکا است
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بودجه دولت از 
قبوض گاز

بی تفاوتی مردم ایران به 
تحرکات نظامی ٓامریکا

برای نبرد 
آماد ه  ایم

صفحه ۵

صفحه ۷

تحلیلی بر تحرکات نظامی ٓامریکا در 
عراق و خلیج فارس

گروه های فلسطینی در نخستین 
رزمایش مشترک با عنوان تکیه گاه 

محکم تاکید کردند

سیاست روز صدور قبوض نجومی گاز را 
بررسی می کند

صفحه ۶

روحانی:

دولت با توجه به نظر رهبر انقالب، اصالحیه 
الزم را در درٓامد بودجه ارائه می کند
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غرب آســیا طی هفته های اخیر با تحوالت قابل 
تاملی همراه شــده اســت که محــور آن را نیز 
تحرکات نظامی آمریکا تشکیل می دهد. براساس 
گزارش های منتشره از یک سو آمریکا ادعای اعزام 
ناوگان دریایی به خلیج فارس را مطرح کرده و از 
ســوی دیگر تحرکات نظامی آنها در عراق به ویژه 
در اقلیم کردســتان شــدت گرفته است رفتاری 
کــه جابه جایی نیرو در مرزهای ســوریه و عراق 
حلقه تکمیلی آن را تشــکیل می دهد. حال این 
ســوال مطرح است که اهداف این رفتار چیست؟ 
در کنار مباحثی همچــون فرافکنی آمریکا برای 
پنهان ســازی بحران سیاســی و امنیتی جاری 
در درون این کشــور که به جنگ پسا انتخاباتی 
مبدل شــده و تقالی آمریکا بــرای ادامه حضور 
در عراق، یک اصل مشــاهده می شود و آن تقارن 
ایــن تحرکات با ســالگرد  ترو ســردار ســپهبد 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین

نهضت سلیمانی 
همیشه زنده است

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

رئیسی: 

ٓامریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است
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سرمقاله

واکاویی قیام 9دی و تشدید تحریم ها به بهانه فتنه 88 

صفحه ۱

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ٓاغاز تست انسانی »اولین واکسن ایرانی کرونا« تولیدی
 ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

ایران را در تولید واکسن خودکفا می کنیم
نمکی: این واکسن تمام استانداردهای بین المللی را کسب 

کرده است

فاز بالینی تست اولین واکسن ایرانی کرونا با تزریق این واکسن بر روی فرزند 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.

فاز تســت انسانی نخستین واکســن ایرانی کرونا، تولید شده توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام پیش از ظهر امروز )۹ دی( با حضور محمد مخبر رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام، سعید نمکی وزیر بهداشت ، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و مدیران بخش دارویی ستاد اجرایی در 
هتل ارم آغاز شــد. براساس این گزارش نخســتین تزریق واکسن بر روی 
طیبه مخبر ، فرزند رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام و سپس برروی دو تن 
از مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد.محمد مخبر رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام در حاشــیه این مراسم اظهار داشت: این روز بزرگ را به 
ملت ایران و به رهبر معظم انقالب اســالمی کــه اتکایش به جوانان نخبه 
کشورمان اســت تبریک می گویم. وی افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، 
رهبر معظم انقالب اسالمی دستور صریحی به ما مبنی بر »آنچه که در توان 
ستاد اســت در خدمت این جریان قرار گیرد«، ابالغ شد.مخبر خاطرنشان 
کرد: در همان روزهای اول طی تماســی که با وزیر بهداشت داشتم، تاکید 
کردم که تمام امکانات ستاد در اختیار جلوگیری از شیوع کرونا قرار دارد. وی 
با اشاره به ساخت ماسک، ونتیالتور و رمدسیویر توسط ستاد اجرایی فرمان 

امــام، تاکید کرد: هر دارویی در هر نقطه از دنیا که احتمال اثرش می رفت، 
کمتر از دو هفته در ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شد و دراختیار وزارت 
بهداشــت قرار گرفت. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه ساخت 
واکسن کرونا را از ۶ مسیر دنبال کردیم، افزود: به ملت ایران اطمینان خاطر 
می دهم که با حضور دانشمندان شجاع کشورمان، قطعا جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه تولید واکســن به خودکفایی خواهد رسید.وی ادامه داد: تا 
دو هفته دیگر این ظرفیت را داریم تا پس از تایید نهایی واکســن، ماهانه 
۵/۱ میلیــون دوز ازآن را تولید کنیم و با افزودن تجهیزات ۱۲ میلیون دوز 
در ماه تولید می شــود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه من در 
این فرآیندها که تا این نقطه طی شــد دست خدا را دیده ام، تصریح کرد: 
کاری که این نخبگان کشــورمان  انجام داده اند، واقعا ســجده شکر دارد و 
باعث بوجود آمدن غرور ملی شــده است.مخبر در خصوص داوطلب شدن 
دخترش برای انجام نخستین تزریق واکسن کرونا گفت: همانطور که رهبر 
معظم انقالب اسالمی فرمودند که با همه توان دراین حوزه ورود کنیم، یکی 
از امکانات جانمان است؛ متاســفانه بدلیل اینکه خودم کرونا گرفته بودم، 
نمی توانســتم این کار را انجام دهــم وگرنه خودم به جای دخترم داوطلب 
میشــدم. وی با بیان اینکه من به کار علمی دانشمندان مان اطمینان دارم، 
تاکید کرد: اگر با یک فراخوان ۶۰ هزار نفر ثبت نام کردند، انصاف نبود که 
این کار را از خودمان شــروع نکنیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره 
به عبور از مشکالت در مراحل مختلف تست واکسن کرونا، افزود: در برخی 
مراحل به مشــکل برخوردیم اما با کمک خدا و اعتماد به نفس فوق العاده 
دانشمندانمان از این مشکالت عبور کریدم. وزیر بهداشت نیز دراین مراسم 
گفــت: امیدوارم تقارن این ایام و معطر شــدن فضــای اولین تزریق با نام 

حضرت زهرا )س( به این راه برکت دهد.
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صفحه ۸

مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 
) فشرده ( 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ت اول
نوب

 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد خرید  کنتور تکفاز و سه فاز مورد نیاز خود را از تولید کنندگان و فروشندگان واجد 
شرایط با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده (و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 99/10/10می باشد.

ردیف
شماره 
عنوان  مناقصهمناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سامانه 

ستاد

مهلت زمانی ارایه 
پیشنهاد در سامانه 

ستاد

زمان بازگشایی
)اسنادارزیابی 

کیفی(

زمان بازگشایی 
اسناد مناقصه 

199/27

خرید 5000ستگاه 
کنتور تکفاز دیجیتال و 

3000دستگاه قاب کنتور، 
مطابق آخرین الزامات 
شرکت توانیر )ویرایش 

شماره 4(

1،320،000،000ریال
)یک میلیارد و 
سیصد و بیست 
ازروز پنجشنبهمیلیون ریال(

 مورخ 99/10/11 
لغایت 

روز چهارشنبه 
 مورخ99/10/17

حداکثر تا  ساعت 11 
روز دوشنبه 

 مورخ 99/10/29

ساعت 12 روز 
دوشنبه  

مورخ 99/10/29

ساعت 9روز
 دوشنبه مورخ 

99/11/06

299/28

خرید 500دستگاه کنتور سه 
فاز دیجیتال و 300دستگاه 
قاب کنتور، مطابق آخرین 

الزامات شرکت توانیر 
)ویرایش شماره 3(

 611،000،000 ریال
یازده  و  )ششصد 

میلیون ریال(

*شرکت های متقاضی ،بایستی پاکت حاوی اسناد مناقصه )الف –ب-ج(و پاکت حاوی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جداگانه در 
سامانه ستاد بارگذاری نمایند.قبل از گشایش پاکت پیشنهادات )مناقصه (ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شدو فقط پاکات پیشنهاد 
مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط تایید و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند ،گشوده خواهد شد و پاکات سایر مناقصه 

گران عینامسترد خواهد شد .
* نوع سپرده شرکت در مناقصه : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند 7-1)ماده 7 ( آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع 

برق می باشد
*اصل ضمانت نامه می بایست در پاکت در بسته  و مطابق اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند.

*به پیشنهاد های فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود همچنین پیشنهادهای 
فاقد سپرده ،داری سپرده مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا« ترتیب اثر دادنخواهد شد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای  )الف (:
 آدرس:قزوین –تقاطع ولیعصر)عج(ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه 

 تلفن :028-33239270
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

 مرکز تماس  : 021-41934
 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه) WWW.SETADIRAN.IR(   بخش » ثبت نام / پروفایل تامین کننده 
/ مناقصه گر » موجود است . 
چاپ نوبت اول: 99/10/10
چاپ نوبت دوم: 99/10/11

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله اي ( شماره 02 – 99/159

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران

ت دوم
نوب

مناقصه گزار: شرکت توزیع  نیروي برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت تست ،بازرسی و اصالح لوازم اندازه گیري مشترکین عادي مربوط به امورهاي هشتگانه

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 لغایت روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خرید اسناد مناقصه : 

مبلغ 545،000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 0101853765005 (بانک صادرات کد 2008 تضمین 
شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 2،895،727،000 ریال به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران
-کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوي امور مالی

-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه:

روز شنبه ) ساعت 08:00 ( مورخ 1399/10/27
تاریخ گشایش پاکات مناقصه:

زمان بازگشایی ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1399/10/27 در محل ستاد شرکت سالن کنفرانس
سایر شرایط:

- مبلغ پایه مناقصه 81،524،217،833 ریال می باشد.
- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

- به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

- اعتبار پروژه از منابع داخلی می باشد.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

م الف : 1069382

ایران را در تولید واکسن 
خودکفا می کنیم

ٓاغاز تست انسانی »اولین واکسن ایرانی کرونا« تولیدی
 ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

نمکی: این واکسن تمام استانداردهای 
بین المللی را کسب کرده است


