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چرتکه 3

از سوی رئیس کمیته دستمزد 

مبنای محاسبه خط فقر 
در ایران اعالم شد 

دسترنج 4

 تالش مسئوالنه
 برای عادی سازی گرانی در جامعه

خيالتان راحت؛ مرغ کيلویی 
100هزار تومان نمی شود!

قیمت  2000  تومان  /    شماره  984 چهارشنبه 22 دی   1400  /   9 جمادی الثانی 1443  / 12 ژانویه   2022

بخشنامه سازمان زندان ها در ارتباط با حقوق متهمین

انفرادی برای زندانیان سیاسی 
ممنوع شد

سياست 2

سياست 2

تحقیق و تفحص از دولت حسن روحانی کلید خورد

سیاسیکاری
یادلنگرانی
هدررفتمنابع؟

چند ماهی هســت که پرونده دولت حسن 
روحانی بسته شــده، او به خلوت خود خزیده 
و جز دیداری که اخیراً با رهبری داشــته است 
در هیچ کجا حضور فیزیکی و رســمی ندارد؛ 
اما گویی پرونده خــودش و همفکرانش برای 
مجلس نشینان و اهالی دولت هنوز باز است که 
یا دســت به نقد و اتهام می زنند و یا مانند دیروز 
بهارســتان تصویب می کند که از نهاد ریاست 

جمهوری دولت حسن روحانی تحقیق و تفحص 
صورت بگیرد؛ گویی که ریشه تمام مشکل کنونی 
کشــور دولت قبل است.ازاین روست که دیروز 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با گزارش 
کمیسیون امور داخلی کشور در خصوص تحقیق 
و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت 
روحانی با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ 

رأی ممتنع موافقت کردند.

 علی عسگری در جایگاه مدیرعاملی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی،
 صدای اصولگرایان افراطی را هم درآورد؛

ازشوربهدرشدنرابطهبازی!
چرتکه 3

اخراج بی سروصدای 
 کارکنان معترض

 مخابرات اصفهان

»حراج تهران« در مورد اصالت سنجی آثار تعهد داد

  داستان اصالت سنجی
 به روش سنتی

 تمجید از 
 مشكات الزهرا صفي، 

تنیسور تاريخ ساز ايران

 بر چه اساسی گفته می شود ایران ظرفیت تأمین
 180 تا 200 میلیون نفر جمعیت را دارد؟

80 میلیون نفر و منابع آبی 
که کافی نیست

حضور چهره چندگانه 
 دولت سیزدهم 

در مراسم تحلیف اورتگا

شهرنوشت 6

دسترنج 4

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

گروه قراردادها  شركت آب و فاضالب استان بوشهر

 شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآالت و اتصالت فوالدی به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از كلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان این کاالها دعوت مي شود كه از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 

لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضيحات :

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000067
2- محل تامين اعتبار : طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

3- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار 750,000,000 ریال مي باشد كه باید به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع این شركت ارائه گردد.
4- محل تحویل کاال انبار شهر چغادک واقع در شهرستان بوشهر مي باشد.

5- مدت قرارداد 3 ماه از زمان عقد قرارداد مي باشد.
6- قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال مي باشد. كه باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ایران شعبه مركزي بوشهر )حساب 

شبا شماره IR440600280201100741393005 ( واریز گردد.
7- آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 مي باشد . تنها پاکت » الف « )تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار ( باید به صورت فیزیکي تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
8- پاكتها در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 گشوده خواهد شد . حضور یك نفر به عنوان نماینده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشایي پاكتها بالمانع مي باشد.
9- پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

10- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

12- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
13- نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر 1 - كد پستي 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : 14- سايت اينترنتی شرکت
15 - تلفن تماس : 077-31640000

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/22 تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1400/10/25

آگهی تجدید اول مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 010.98

نوبت اول

 رشكت آب و افضالب استان بوشهر )سهامی خاص(

وزارت نیرو

بنياد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای  )نوبت دوم(
بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانازكليهپيمانكارانواجدشرايطدريافتاسنادجهتشركتدرمناقصاتبامشخصاتذيلدعوتبهعملميآورد.1-موضوعمناقصات:

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه)ریال(مساحت متر مربععنوان مناقصهردیف

۱6۲۱4۸96/66۰/۰۰۰/۰۰۰4/۸۳۳/۰۰۰/۰۰۰واحدی بهارستان گنبد طرح اقدام ملی مسکن۱

۳65۰۱۱۲۲5/495/۰۰۰/۰۰۰۸/7۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحدی زیتون گرگان طرح اقدام ملی مسکن۲

۱6۲76۱/5۱۲4/۲67/5۰۰/۰۰۰6/۲۱4/۰۰۰/۰۰۰ واحدی کردکوی طرح اقدام ملی مسکن۳

۱6۲۲۰۰99/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰4/95۰/۰۰۰/۰۰۰ واحدی بندر گز طرح اقدام ملی مسکن4
مطابقجزيياتونقشههایپيوستاسناد،براساسبخشنامهشماره125987/400 

مورخ1400/09/27معاونمحترممسكنوساختمانوزارتراهوشهرسازی
•مبلغتضمينشــدهدرمناقصهبايدبهيكيازصورتهایمشروحهزيربهدستگاه

مناقصهگزارتسليمشود:
الف-ضمانتنامهبانكي

ب-فيشواريزوجهنقدبهحسابشماره0201164971003بانکمليشعبهشهيد
بهشتيبهنامبنيادمسكناستانگلستان

•مدتاعتبارتضمينهایفوقبايدحداقلســهماهپسازتاريخافتتاحپيشنهادها
بودهوبرایسهماههديگرنيزقابلتمديدباشدوعالوهبرآنضمانتنامههایبانكيبايد

طبقفرمهایموردقبول،تنظيمشود.
2-صالحيتهایموردنياز:

•گواهينامهصالحيتايمنيپيمانكارانصادرشــدهتوســطوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعي

3-آخرينمهلتدريافتاسنادمناقصه:چهارشنبه1400/10/22

4-آخرينمهلتتحويلاسناد:پنجشنبه1400/11/07
5-تاريخبازگشايياسناد:دوشنبه1400/11/11

6-طريقهدريافتاسناد:
•ازطريقمراجعهبهسايتبنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانبهنشاني

 www.bmgolestan.ir 
www.mporg.ir:ازطريقپايگاهمليمناقصاتبهآدرس•

•ازطريقمراجعهبهآدرسگرگان–ميدانبســيج–ســايتاداری–بنيادمسكن
انقالباسالمیاستانگلستان-طبقهاول–امورقراردادها

7-مدتاعتبارپيشنهادها:يکماهازاولينمهلتتسليمپيشنهادها
8-نامدستگاهمناقصهگزار:بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستان

9-نشانيدســتگاهمناقصهگزار:استانگلســتان–گرگان-ميدانبسيج–سايت
اداری-بنيادمسكنانقالباسالمی

10-تلفنتماس:32435032-017داخلی169 
)واحدامورقراردادهاوکنترلپروژه(

گروه قراردادها  شركت آب و فاضالب استان بوشهر

 شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآالت و اتصالت فوالدی به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از كلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان این کاالها دعوت مي شود كه از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 

لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضيحات :

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000067
2- محل تامين اعتبار : طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

3- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار 750,000,000 ریال مي باشد كه باید به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع این شركت ارائه گردد.
4- محل تحویل کاال انبار شهر چغادک واقع در شهرستان بوشهر مي باشد.

5- مدت قرارداد 3 ماه از زمان عقد قرارداد مي باشد.
6- قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال مي باشد. كه باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ایران شعبه مركزي بوشهر )حساب 

شبا شماره IR440600280201100741393005 ( واریز گردد.
7- آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 مي باشد . تنها پاکت » الف « )تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار ( باید به صورت فیزیکي تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
8- پاكتها در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 گشوده خواهد شد . حضور یك نفر به عنوان نماینده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشایي پاكتها بالمانع مي باشد.
9- پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

10- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

12- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
13- نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر 1 - كد پستي 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : 14- سايت اينترنتی شرکت
15 - تلفن تماس : 077-31640000
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)واحدامورقراردادهاوکنترلپروژه(

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: وقتی که رئیس قوه قضاییه یک 
کشور، با ذهن باز و دید وسیع و نگاهی انسانی به قضایا نگاه می کند، قطعاً 
در امنیت روحی و روانی و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 

و فرهنگی خیلی مؤثر اســت.جالل جاللی زاده در گفت وگو با ایلنا، پیرو 
تاکید رئیس دســتگاه قضا در ضرورت رعایت عدالت و بازنگری سازوکار 
جواب دهی دســتگاه های نظارتی و امنیتی، گفت: نظر ها و مواضع اخیر 
آقای محســنی اژه ای، به نوعی برای همه هموطنان موجب خوشحالی 

و شادمانی است.
وی تأکید کرد: آقای محسنی اژه ای به نکته بسیار مهمی اشاره کردند 
و آن هم بحث عدالت اســت، قوه قضاییه وقتی به عدالت در کشور تأکید 
می کند، این ویژگی به سایر ادارات نهاد ها و مؤسسات تسری پیدا خواهد 

کرد و همگان مجبورند به این نکته توجه کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در چنین جامعه ای ما باید تالش کنیم، کسانی 
که قصد خدمت دارند و کسانی که پس از تصدی می توانند مسئولیت خود 

را به خوبی ایفا کنند، آن ها را از خدمت محروم نکنیم.
جاللی زاده تأکید کرد: از اظهارنظر و سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد 
صالحیت افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت ها استقبال می کنم و 
امیدوارم این نگاه مثبت شامل همه افراد بشــود و بخاطر گرایش حزبی 

یا جناحی یا خدایی نخواسته بخاطر مســائل اخالقی یا مشکالتی که هر 
شخصی شــخصاً برای خودش دارد، آنها را کنار نگذاریم برای همین هم 
ایجاب می کند از تخصص افراد  در خدمــت به مردم، در خدمت به نظام و 

خدمت به کشور استفاده شود.
وی افزود: ما سعی می کنیم با سعه صدر چنین افرادی را جذب کنیم 
و از توان و تجربه و خدمات آن ها استفاده کنیم و قطعاً همچنان که ایشان 
گفته اند، هیچ انسانی بدون ضعف نیست، اما مدیریت صحیح، سعه صدر و 

نگاه اسالمی و انسانی به افراد موجب جذب آن ها می شود.
جاللی زاده تصریح کرد: امروز ما شــاهدیم که برخورد نادرســت یا 

غیرمنطقی با افراد موجب شده است که خیلی از ســرمایه ها را از دست 
بدهیم و این ها از کشور خارج شــوند و مطمئناً این برخورد ها و این اعالم 
مبارزه و حمایت ها از ســوی رئیس قوه قضاییه که می تواند امنیت را در 

جامعه تأمین بدهد و تثبیت بکند بسیار مؤثر است.
وی اضافه کرد: امیدوارم با این دست اقدامات رئیس دستگاه قضا، شاهد 
توسعه بیشتر امنیت قضایی در کشــورمان باشیم و قوه قضاییه به مأمنی 

برای همه شهروندان این کشور تبدیل شود.
جاللی زاده گفت: توجه به شایستگی، عدالت و امیدبخشی و استفاده از 

شایستگان، می تواند همبستگی ملی را بیشتر تقویت کند.

گفتوگو

جاللی زاده در گفت وگو با ایلنا:

نگاه باز دستگاه قضا، در امنیت روحی و روانی جامعه مؤثر است


