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الرگانی:

واعظی خودش متهم به مداخله در 
بورس است

دولت گرچه ماه های پایانی خود را ســپری 
می کند و به سرعت به پایان کار خود نزدیک 
می شــود اما چــرا در این روزهای حســاس 
واکنش هایی نشــان می دهد که حساسیت 
برانگیز اســت؟ مجلســی که روی کار آمده 
اســت، پیگیر اســت،  مانند مجالس گذشته 
نیست که سعی داشــت تمام قد در خدمت 
دولت باشــد که به همین خاطــر نیز لقب 
وکیل الدوله با مجلس الدوله گرفته بود! عمق 
همراهی مجلس گذشته با دولت تدبیر و امید 
تصویب 20 دقیقه ای برجام در مجلس شورای 
اسالمی بود که کمیسیون برجام در آن زمان 
روزها و ساعت ها بر روی توافق هسته ای کار 
کرده بود و همه ایرادات و روزنه های نفوذ آن 
را در آورده بــود امــا در کمتر اس 20 دقیقه 
در مجلس پیشین تصویب شد. مشکل اکنون 
دولت با مجلس شورای اسالمی مسئله بودجه 
اســت،  بودجه ای که در سال های گذشته به 
راحتی در مجلس تصویب می شد و کمترین 
تغییرات را به خود می دید. در طول 7 ســال 
گذشــته بودجه ای دولت به مجلس داده بود 
اجرا شــده اســت، اگر بودجه های سال های 
گذشــته دولت تدبیر و امید کارایی داشــت، 
اوضاع اقتصادی کشور اکنون به اینگونه نبود 
که همــگان آن را تجربه می کنند. تیم دولت 
همواره از نوسانات قیمتی در دولت پیشین به 
عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه ها و اهداف 
خود بهره می بردند و از آن برای تخریب دولت 
گذشته استفاده می کردند در حالی که واقعیت 
اقتصادی آن دوران به شکلی که اکنون دولت 

تدبیر و امید دچار آن است،  نبود.
دولت قبل هر چه بود تمام شــد و این دولت 
نیز رو به پایان است، کافی است که مسئولین 
کنونی به میان افکار عمومی بروند و از نقطه 
نظرات مردم نســبت به خود و دولت پیشین 

آگاه شوند. 

تدابیری از جنس ماه های پایانی

ادامه صفحه ۲

نگاهیبهرویکردجدیددولتدرمخالفتباقوایدیگر سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

انتقام حتمی است
پوســتر منتشر شــده در ســایت رهبر معظم انقالب که در آن وعده انتقام سخت از 
آمران به ترور شــهید سردار قاسم سلیمانی مورد تأکید قرار گرفته بازتاب گسترده ای 

در رسانه های دنیا داشت.
روزنامه دیلی بیست در پوشش این خبر نوشته رهبر عالی قدر ایران با انتشار این تصویر 

ترامپ را به انتقام تهدید کرده است.
پایگاه انگلیسی »دیلی استار« هم نوشته رهبر عالی قدر ایران در یک »توییت ترسناک 

پهپادی« وعده انتقام داد.
پایگاه خبری »هیل«، نزدیک به کنگره آمریکا نوشــته اســت: »این توییت شــامل 
تصویری از یک فرد بور با لباس قرمز اســت که به رئیس جمهور سابق آمریکا شباهت 
دارد و ســایه شــوم یک هواپیمای پنهان کار که باالی سرش در حال پرواز است آنجا 
افتاده است.« خبرگزاری رویترز هم این خبر را منعکس کرده و نوشته حساب کاربری 
رهبر ایران در توییتر تصویر یک گلف باز شــبیه به ترامپ را هنگام هدف قرار گرفتن 
توســط پهپاد منتشــر کرده و وعده داده از او بابت قتل یک ژنرال ارشد ایرانی انتقام 

گرفته خواهد شد.
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سردار رمضان شریف خبر داد:

تأکید سرلشکر سالمی برای تقویت اقدامات سپاه 
و بسیج برای غلبه بر شرایط کرونایی مازندران
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فراخوان نوبت اول- شماره 99- 8 / ت
اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر 
دارد تجهيزات به شرح ذيل را با روش مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكنندگان و شركت هاي واجد شرايط خريداري 

نمايد. لذا از متقاضيان دعوت ميشود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

مبلغ اعتبار 31/500/000/000 ریال از طرح 1801027002

تعداد - دستگاه کاال

831کولر آبی 7000

1399/11/4تاریخ انتشار نوبت اول

1399/11/5تاریخ انتشار نوبت دوم

3روز کاری و تا ساعت 8/00 مورخ 1399/11/8مهلت دریافت اسناد مناقصه 

تا ساعت 8/00 مورخ 1399/11/18مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهاد

تا ساعت 8/10 مورخ 1399/11/18زمان بازگشایی پاکت ها

تا 1399/11/28 ساعت 19/00مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت 12/00 مورخ 1399/11/25مهلت انعقاد قراردادها

نوع آگهی: مناقصه عمومی عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

ت دوم
نوب

شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر دارد خرید تکمیلی لوله ، اتصاالت ومتعلقات GRP مورد نیاز 
ناحیه عمرانی دوم خداآفرین با مشخصات ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات ، از طریق مناقصه 
عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی از شرکت های تولیدی و تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید.

الف( مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای اردبیل 
دوم  عمرانی  ناحیه  نیاز  مورد   GRP متعلقات  و  اتصاالت   ، لوله  تکمیلی  خرید  مناقصه:  موضوع  ب( 

خداآفرین با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
ج( مبلغ برآورد اولیه: 4/160/000/000 ریال )چهارمیلیارد و صد و شصت میلیون ریال(

د( شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اسناد را از سامانه ستاد ایران
 www.setadiran.ir دریافت نمایند. زمان و گشایش پیشنهادها طبق تقویم مندرج در سامانه ستاد 
ارائه  از  ایران می باشد. الزم به توضیح است کلیه مراحل مناقصه به صورت الکترونیکی می باشد و 

هرگونه نسخه فیزیکی اسناد اجتناب شود.
اردبیل ، میدان ارتش شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود
Web site:www.arrw.ir

Email:info@ arrw.ir

شرکت آب منطقه ای اردبیل

شماره: 15/ت /99
تاریخ 99/11/1

آگهی مناقصه عمومی
  یک شرکت بزرگ خدماتی ) سهامی خاص ( در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به شناسایی شرکت های معتبر و فعال در زمینه فروش و نصب و 

راه اندازی تجهیزات شبکه ، اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/04 لغایت  99/11/06  به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

واجدین شرایط کلیه اسناد و مدارک قید شده در فرم شرایط شرکت در مناقصه را  می بایست تحویل واحد حراست نمایند.
آدرس: تهران- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه انصاری آزاد- شماره 28- طبقه 3 ، تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

*تمامی هزینه های چاپ اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
* توانایي ارائه تضمین شرکت درفرایند مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1/000/000/000 ریال.

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  82272366 تماس حاصل نمایید.
*کلیه اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

*جهت اخذ اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه معتبر از جانب شرکت مناقصه گر، الزامی می باشد.
* مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.  

موضوع مناقصه
شرایط  و  اسناد  دریافت  زمان  

شرکت در مناقصه 
مهلت ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت 

تا ساعت 12:00 ظهر
بررسی و بازدید تاریخ بازگشایی 

اندازی  راه  و  نصب  و  فروش 
تجهیزات شبکه

لغایت  بهمن   4 شنبه  روز  از 
دوشنبه 6 بهمن  

به مدت 3 روز پس از بازگشاییروز شنبه 11 بهمنروز پنجشنبه 9 بهمن

آگهی مناقصه عمومی

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

ت اول
نوب

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام 
نماید.

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم به آدرس 
بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه، پالک 519  ساختمان مرکزی شهرداری - واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

تلفن تماس :  5- 55279294 
توضیح :

1- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد.
2- هزینه خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال می باشد.

سپرده )به ریال(مبلغ)به ریال(عنوان

7/000/000/000350/000/000نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث پل زیر گذر مسیر راه آهن تهران جنوب1

انتقام 
حتمی 

است

بازتاب گسترده ی پوستر منتشر شده در سایت 
رهبر معظم انقالب در رسانه های دنیا 


