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واکنش گالیهآمیز ربیعیبهنامه روسای
کمیسیونهایمجلس؛

روحانی در جلسه ستاد کرونا خبر داد؛

اجباری شدن ماسک
از15تیر در اماکن عمومی

در عزل و نصب مدیران
دولتیدخالتنکنید

شهرنوشت 6

وقتی «عالیجناب سایه» آفتابی میشود؛

پسلرزههاییک
نامهجنجالی

سیاست 2

معضلی که به تعیین سقف اجارهبها از سوی رئیسجمهور انجامید

بازار زیرزمینی اجاره و فصل سرد مستاجران

چرتکه 3

وعده ترمیم دستمزد
کارگراندرنیمهدومسال
دسترنج 4

واکاوی دالیل و پیامدهای خروج  4100سرباز
آمریکایی از افغانستان

تقویت طالبان،
تضعیف کابل!
جهان 5

همتی خبر داد:

عرضه صدها میلیون دالری
ارز در بازار
چرتکه 3

سرمربی خارجی برای دیدارهای تشریفاتی

مرگ جوانگرایی!
آدرنالین 7

خبر

تاریخخوانشجعبهسیاههواپیمایاوکراینینهاییشد
افزود :چنانچه همه چیز به همین نحو پیش رود و
اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد جعبه سیاه توسط
تیم هواپیمایی کشورمان به فرانسه منتقل و کار
استخراجوخوانشاطالعاتجعبهسیاه ۳۰تیر۹۹
( ۲۰جوالی)۲۰۲۰شروعخواهدشد.
وی افزود :تیــم کارشناســان و متخصصان

جمهوری اســامی ایرا ن رهبــری تحقیقات را
بهعهدهخواهدداشتوخوانشاطالعاتباهدایتو
نظارتتیمایرانیانجامخواهدشد،البتهکشورهای
دیگر که به نحوی مرتبط با این واقعه تاســف بار
هســتند میتوانند نمایندهای به عنوان ناظر به
فرانسهاعزامکنند.
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ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﻓﺮاﺧﻮان

48509642
1

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺪارك

راﻫﺒﺮي  ،ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ و

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺎ) اﻋﻢ از ﺳﻘﻔﻲ  ،ﻣﻮﻧﻮ رﻳﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ

1399/4/13

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﺮﻳﺪ

دروازه اي(
2

3

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

48511184

ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

48511407

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺎﻧﺰده ردﻳﻒ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ

1399/04/21

ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻮزده ردﻳﻒ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ

1399/04/21

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ

اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ،ﺗﺎﻣﻴﻦ،ﻧﺼﺐ،ﺗﺴﺖ وراه اﻧﺪازي

4

آﮔﻬﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎه ﻏﻠﺘﻚ ﺟﺪﻳﺪ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺳﻨﮓ

زﻧﻲ ﻏﻠﺘﻚ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش ﻏﻠﺘﻚ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ

ودﻣﻮﻧﺘﺎژﭼﻮك ﻫﺎي ﻛﺎري ﻓﻴﻨﻴﺸﻴﻨﮓ وراﻓﻴﻨﮓ

1399/04/20

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ

وﭘﺸﺘﻴﺒﺎن وﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﻮك

وﻳﺎﺗﺎﻗﺎن،ﺗﺠﻬﻴﺰﭼﻮك ﺑﺮﮔﺮدان،ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﭼﻮك ﺧﻂ ﻧﻮرد ﮔﺮم  2ﺑﺼﻮرتEPC

مناقصــات و مزایــدات  :جهــت دريافــت اســناد و
کســب اطالعــات بيشــتر بــه نشــانی www.msc.ir
لینک مناقصات و مزایدات بخــش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و
طبق راهنماي موجود ،نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق

استمرار وعدههای
استوار بر «آب»
بهرغمبروزموجهایسنگینتورمیمطرحشد؛

سیاست 2

ﺷﻤﺎره

مناطقی وسیع و بیش از  700روستا در
خوزستان همچنان مشکل آب دارند

شهرنوشت 6

عناوین «عالیجناب ســایه» و «مرد خاکســتری اصالحات» را به
سیدمحمد موســوی خوئینیها نســبت میدهند .او چهره مغضوب
اصولگرایان است و رفته رفته از عرصه اجرایی سیاست پاک شده است.
اما زمانی به واسطه پستهای مهمی که داشت ،چهرهای آشنا در عرصه
سیاسی کشور بود .پخش اعالمیههای امام خمینی و کالسهای تفسیر
قرآن او در دهه  50در مسجد جوزستان نیاوران منجر به دستگیری او
توسط ساواک شد .به  15سال حبس محکوم شد ،اما بعد از  10ماه آزاد
و راهی پاریس شد رفت .درنهایت هم  12بهمن  57به همراه بنیصدر
و قطبزاده و شهید مطهری و احمد آقای خمینی ،با همان هواپیمایی
که حامل امام(ره) بود به ایران بازگشت.
این بازگشت سرآغاز پستهای مهم مدیریتی او بود .میگویند رهبر
معنوی دانشجویان مســلمان پیرو خط امام در جریان اشغال سفارت
آمریکا بود .نایبرئیســی دور اول مجلس شورای اسالمی ،سرپرستی
حجاج ایران ،دادستانی کل کشور و نمایندگی دور اول مجلس خبرگان
رهبری و عضویت در شــورای بازنگری قانون اساســی تنها بخشی از
مسئولیتهای اوست .اما تمام این مسئولیتها مربوط به دو دهه اول
انقالب است.
حضور او در پستهای سیاسی کم کم رو به افول گذاشت و به عنوان
یکی از شــخصیتهای محوری جریان چپ ،منتقد سرسخت اما در
سایه جریان راست شد.
رنگ تند مرد خاکستری
ی خوئینیها از سوی اصولگرایان مورد اتهامات بسیار است تا
موسو 
جایی که او را جاسوس شوروی هم معرفی کردهاند...

معاون امــور حقوقی و بین المللــی وزیر امور
خارجه اعالم کرد :ســازمان هواپیمایی کشوری
ایران مکاتبات ضروری را با دفتر تحقیق و تحلیل
سوانح هوایی فرانسه انجام و توافقات تقریبا نهایی
شدهاست.
بهگزارشایسنا،محسنبهاروندبااعالماینخبر،
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سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نمائيد.
سایر فراخوان ها :جهت کســب اطالعات بیشــتر به نشانی
 www.msc.irبخش اطالعیــه ها ،فراخــوان مربوطه مراجعه
بفرمایید.
کد آگهی 99123 :
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

