تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت میگوییم

چرا جریانهای سیاسی در کشور نمیتوانند به سمت تحزب حرکت کنند؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

لزوم عبور از شخص به حزب

سیاست فشار حداکثری آمریکا در
برابر راهبرد مقاومت به زانو در آمد
صفحه 2

سرمقاله

شرح درصفحه 2

«ابتکار» به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بررسی کرد

جهانبخش محبینیا

روزی برای همه تاریخ
نهضت حسینی ،فرهنگ عاشورایی

جاری شدن عاشورا روی صحنههای نمایش

واقعه کربال در جهان اسالم ظرفیتی بس بزرگ خلق
کرده است که هیچ نهاد مدنی یا سیاسی در کره زمین
یارای رقابت و یا مقابله با آن را نداشته است .هرچند در
جوامعی مثل ایران بخش اعظمی از آیین و گرامیداشت
عاشورای حسینی از صورتبندی مذهبی خارج و به حوزه
فرهنگ انتقال یافته است ،اما جای دلهره و نگرانی ندارد،
مگر اینکه روح و جان این نهضت با استحاله مواجه شود
و حواشی بر متن سنگینی کند .در نتیجه هدف و مقصد
موال علیبنالحسین(ع) در البهالی تکریم آیینها خاک
خورد و ساالنه میلیونها نفر از شیفتگان حضرت در
جهان جمع شوند و با بزرگداشت صوری واقعه از درونی
کردن ارزشهای الهی و انسانی سید و ساالر شهیدان
عاجز بمانند.
تا حال از علل عدم توفیق یاران امام حسین(ع) در
رسیدن به کوفه سخن زیاد گفته شده است و شاید دلیل
اولیه آن رویگردانی مردم آن دیار از عهد و پیمان الهی
بوده است .بدون شک ،استبداد ،خفقان و قتل و غارت
دارالعماره در این گسست نقش اول را ایفا کرده است.
در طول تاریخ تخریب بنیانهای اجتماعی و مهیا کردن
شرایط سخت سیاسی از اهداف بارز نظامهای ستمگر بوده
است .در بعضی از تحلیلهای تاریخی ،متأسفانه بحث
به انحراف کشیده شده است ،از جمله پیکربندی مباحث
مربوط به شهید آگاه و شهید جاوید که مولود همین شرایط
بوده است.
ادامه درصفحه 2

صفحههای  3و 4

حیات برجام در گرو
اقدامات اروپا
صفحه 11

یک رسانه آمریکایی گزارش داد

مامور صهیونیستها در وزارت
خزانهداری آمریکا کیست؟
صفحه 11

فرمانده کل ارتش:

آگهـی مناقصه عمومی دو مرحله ای

تنش در منطقه ،بیگانگان را در ناامنترین وضعیت قرار میدهد
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با
بیان اینکه امروز آمریکا به واسطه شکستهای
پیاپی در منطقه ،دچار سرخوردگی و سرگردانی
راهبردی است ،گفت :امروز نیروهای مسلح عالوه
بر تجهیزات و تسلیحات مدرن و کارآمد ،از جوانان
مومن و باروحیه برخوردار هستند و به پشتوانه

همینهاست که به بیگانگان هشدار میدهیم که
در صورت ناامنی و تنش در منطقه ،خودشان در
ناامنترین وضعیت قرار خواهند گرفت .به گزارش
ایسنا  ،امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در
مراسم هیئت رزمندگان اسالم در گلزار شهدای
علیبنجعفر قم با اشاره به اینکه پیام عاشورا چراغ

راه انسانهای حقطلب است ،عنوان کرد :هرچه
از حوادث میگذرد تاثیر آن کمتر شده ،تا جایی
که فراموش میشود ،لکن عاشورا نهتنها با گذشت
زمان کمرنگ نشده ،سال به سال و روز به روز
نقش تعیینکننده آن در حیات بشریت برجستهتر
میشود.

آگهي مزايده عمومی

شماره شاسی

قيمت کارشناسی
( پايه )ريال

مبلغ تضمين شرکت در
مزايده

700,000,000

50/000/000

700,000,000

50/000/000

نوع وسيله نقليه

پالک انتظامی

شماره فراخوان

مدل

رنگ

شماره موتور

1

اتوبوس بنز شهری 457

 381-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59434

103755

2

اتوبوس بنز شهری 457

 412-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59343

103770

3

اتوبوس بنز شهری 457

 382-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59397

103756

700,000,000

50/000/000

4

اتوبوس بنز شهری 457

 414-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59274

103796

700,000,000

50/000/000

5

اتوبوس بنز شهری 457

 384-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59432

103757

700,000,000

50/000/000

6

اتوبوس بنز شهری 457

 387-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

59411

103737

300,000,000

25/000/000

7

اتوبوس بنز شهری 457

 333-48ع17

1098005701000001

1385

نخودی

27247

103056

700,000,000

50/000/000

8

اتوبوس بنز شهری 457

 112-48ع14

1098005701000001

1385

نخودی

27002

102564

700,000,000

50/000/000

9

اتوبوس بنز شهری 457

 999-48ع12

1098005701000001

1384

زرد

26956

102648

700,000,000

50/000/000

10

اتوبوس بنز شهری 457

 812-48ع12

1098005701000001

1383

زرد

26148

102277

700,000,000

50/000/000

11

اتوبوس بنز شهری 457

 379-48ع17

1098005701000001

1385

زرد

90547

103752

700,000,000

50/000/000

12

اتوبوس بنز شهری 457

 383-48ع17

1098005701000001

1385

زرد روغنی

59430

103747

700,000,000

50/000/000

13

اتوبوس بنز شهری 457

 385-48ع17

1098005701000001

1385

زرد روغنی

59599

103738

700,000,000

50/000/000

14

اتوبوس بنز شهری 457

 146-48ع17

1098005701000001

1386

سبز روغنی

116316

104281

700,000,000

50/000/000
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آگهی مزایده شماره /98/1م

بانــک تجــارت مدیریــت شــعب اســتان بوشــهر در
نظــر دارد امــاک مــازاد بــر نیــاز خــود را بــا وضــع
موجــود و بــا شــرایط نقــد و اقســاط در قالــب قــرارداد اجــاره بــه
شــرط تملیــک از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند
رجوع به صفحه 3

روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
شرکتهای مشاور واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و
دارای گواهینامه صالحیت مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که دارای پایه  2 ، 1و 3
مشاوره در رشته توزیع نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.
شماره
مناقصه

بــر اســاس مجــوز شــماره  /347ش مــورخ  1398/01/19شــوراي اســامي شــهر بوشــهر بدينوســيله بــه اطــاع شــهروندان گرامــي مــي رســاند شــهرداري بنــدر بوشــهر در نظــر دارد بــه شــرح جــدول
نســبت بــه فــروش اتوبوســهای اســقاط مــازاد بــر نيــاز ســازمان مديريــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر از طريــق مزايــده عمومــی اقــدام نمايــد .لــذا از كليــه متقاضيــان حقيقــي و
حقوقــي واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل مــي آيــد بــراي خريــد اســناد مزايــده از طريــق ســامانه الکترو.نيــک دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس الکترونيکــی  www.setadiran.irاقــدام نماينــد .ضمنـاً كليــه
مراحــل برگــزاری مزايــده از دريافــت اســناد تــا ارائــه پيشــنهاد قيمــت وبازگشــايی پــاكات از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونيکــی دولــت ( ســتاد ) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزايــده گــران
در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــركت در مزايــده محقــق ســازند.
رديف

«ابتکار» از جزئیات گام سوم هستهای
ایران گزارش میدهد

98 -49

98-50

نوع مناقصه

عنوان مناقصه
برداشت اطالعات شبکه فشار متوسط
 ،ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای
دیماندی و غیر دیماندی در محدوده
روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد
به همراه کارشناس بروز رسان مستقر
در امورها و کارشناس مستقر در
ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان
کهگیلویه و بویراحمد ( رتبه  1و 2
مشاوره )
مشاوره و نظارت بر عملکرد بهره
برداری
( رتبه  2 ، 1و  3مشاوره )

دو مرحله ای

دو مرحله ای

کم و کیف
مناقصه

طبق اسناد

طبق اسناد

محل
تأمین اعتبار

داخلی

داخلی

مدت
اجرا

یک سال

یک سال

برآورد تقریبی
( میلیون ریال )

13108

5677

مبلغ تضمین
( میلیون ریال )

694

409

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/6/24لغایت  98/6/30با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره  ( 14امور
تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد
زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  98/7/9به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق
شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت های « الف »  :روز چهارشنبه  98/7/10ساعت  9صبح
شرکتهای مشاور مجازند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  98/7/9نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند  .مدت اعتبار
پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اسناد مناقصه  500/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت
توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
 بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد . حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر دادهنخواهد شد .
 پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع IR .KBEPDCO.WWWقابل دسترسی می باشد  /.ر
نوبت اول98/6/16:
نوبت دوم 98/6/23:

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

یکشنبه  17شهریور  8 - 1398محرم  8 - 1441سپتامبر  - 2019سال شانزدهم  -شماره  12 - 4358صفحه  2000 -تومان

گروه سیاسی :نبود تحزب در کشور بارها مورد نقد و بحث کارشناسان سیاسی در کشور قرار
گرفته است .دو جریان اصلی اصالحطلب و اصولگرا هردو به نوعی از نبود محوریت یک حزب
قدرتمند با معیارهای تجربه شده در جوامع پیشرفته ضربه خوردهاند .طی چند ماه گذشته و البته
در سالی که قرار است انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شود ،در خصوص میزان مشارکت
مردم و نحوه حضور آنها در انتخابات با توجه به سرخوردگیهایی که از عملکرد منتخبان خود

دارند تحلیلهای متنوعی ارائه شده است .اما آیا در همین فرصت چند ماهه میتوان سپهر
سیاسی کشور را به سمت نظم حزبی هدایت کرد؟ بدون تردید روند دموکراسی در کشورهای
توسعهیافته از تجربههای شکست خورده و یا پیروز شدهای عبور کرده است تا امروز علیرغم
ضعفهایشان بتوانند پاشنه کنشهای سیاسیشان را بر در نظم حزبی بچرخانند.

