» خبر

وزير دفاع:

مجاهدتهاي مدافعان حرم
اهداف شوم دشمنان را خنثي کرد
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :مجاهدتهاي مدافعان حرم اهداف
شوم دشمنان را خنثي کرد.به گزارش حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي
خبرگزاري آنا اميرسرتيپ امير حاتمي در جمع فرماندهان محور مقاومت با اشاره
به توطئه دشمنان در سوريه و جان باختن جمع تعداد زيادي از مردم اين کشور
توسط گروهک تروريستي داعش گفت :آنچه که در عراق و سوريه اتفاق افتاد
در چارچوب سلسله توطئههايي بود که آمريکا از بدو پيروزي انقالب اسالمي
تاکنون عليه آن برنامهريزي کرده است.وي با تجليل و قدرداني از مجاهدتها،
جانبازيها و ايثارگري رزمندگان محور مقاومت اظهار کرد :چنانچه مقاومت
در سوريه و عراق اتفاق نميافتاد ،ايران با سرزمين تحت حاکميت داعش مرز
مشترک داشت در حاليکه داعش مدعي سرزمين ايران نيز بود .وي با اشاره
به نبرد ارتش سوريه با گروهک تروريستي داعش و آنچه که بر مردم اين کشور
گذشت ،گفت :مقاومت و مجاهدتهاي مدافعان حرم و تالشهاي ارتش و ملت
سوريه مانع از تحقق اهداف شوم نظام سلطه و سرسپردگان آنها شد.حاتمي با
بيان اينکه اين سلسله توطئهها ادامه خواهد يافت ،تصريح کرد :الزم است براي
خنثي کردن آنها آمادگي کامل داشته باشيم .هدف اصلي دشمن در اين توطئهها
ايجاد تهديد و بيثباتسازي کشورهاي منطقه است و آنچه که ميتواند مانع از
تحقق اهداف و برنامههاي دشمنان شود حفظ قابليتهاي کسب شده بهويژه
توانمنديهاي راهبردي است.

»

رئيس کميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس گفت :هيچ کشوري قادر نيست ايران را
تحريم کند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان حشمتاله فالحتپيشه در ديدار «يوجانگ
هيان» سفير کره جنوبي در تهران با اشاره به پيشينه خوب مناسبات جمهوري اسالمي ايران و
کره جنوبي گفت :مبادالت اقتصادي و روابط پارلماني در سالهاي اخير نقش مهمي در گسترش
ارتباطات و همکاريهاي دوستانه فيمابين در عرصههاي مختلف داشته است و تداوم آن به نفع دو
کشور است .وي با بيان اينکه حجم فعلي مبادالت تجاري و اقتصادي بين دو کشور ناکافي و متناسب
با ظرفيتهاي موجود نيست و ميبايست افزايش يابد با انتقاد از رويکرد دولت ترامپ و بدعهدي
آمريکا در توافق هستهاي گفت :هيچ کشوري قادر نيست تا ايران را تحريم کند و اين سياست را
آمريکا بارها آزموده و هر بار شکست خورده است .رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس با تاکيد بر اينکه اکنون و در شرايط فعلي تداوم مناسبات دوستانه فيمابين در حوزههاي

عضو هيئترئيسه مجلس گفت :روحاني در مجلس به دور از حاشي ه واقعيتها را
بازگو کند.احمد اميرآبادي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم
با اشاره به بررسي طرح سؤال از رئيسجمهور ،گفت :از آقاي روحاني انتظار
داريم به دور از حاشيهسازي و جنجالآفريني ،واقعيتها را به صورت شفاف
براي مردم و نمايندگان مجلس توضيح دهد.وي با بيان اينکه آقاي روحاني
تنها رئيسجمهور در تاريخ پس از پيروزي انقالب اسالمي است که از بيشترين
اختيارات برخوردار است ،نمونه بارز آن هم شوراي هماهنگي اقتصادي است؛ اين
اختيارات در حدي است که قوانيني را تصويب و يا برخي را مردود ميکند تأکيد
کرد :اميدواريم نشست علني مجلس براي سؤال از رئيسجمهور در شأن مردم
ايران ،نمايندگان مجلس و نظام باشد و شاهد بيان واقعيتها و در نهايت يافتن
راههايي براي رفع مشکالت مردم و کشور باشيم.نماينده مردم قم در مجلس
خاطرنشان کرد :هدف نمايندگان سؤالکننده از رئيسجمهور حل مشکالت
اقتصادي و معيشتي و نيز همفکري بيشتر با دولت براي رفع مشکالت است.
نمايندگان قصد بازي سياسي و يا مچگيري از دولت را ندارند.

مقصودي:

طرح استيضاح آخوندي به ۴۰امضاء رسيد
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت :طرح استيضاح آخوندي به
 ۴۰امضاء رسيد.حسين مقصودي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري
تسنيم ،از جمعآوري امضاء از سوي نمايندگان براي طرح استيضاح دو وزير
دولت دوازدهم خبر داد و گفت :نمايندگان طرح استيضاح عباس آخوندي وزير
راه و شهرسازي و محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت را تدوين
و در حال جمعآوري امضا براي اين طرحها هستند.وي ادامه داد :تاکنون طرح
استيضاح وزير راه و شهرسازي از سوي  40نماينده امضاء شده است و طرح
استيضاح وزير صنعت نيز از سوي نمايندگان در حال امضاء شدن است.وي با
بيان اينکه حجتاالسالم حسن روحاني رئيسجمهور صداي مردم و نمايندگان
براي تغيير در تيم اقتصادي دولت را نشنيد و نمايندگان خود دست به کار
شدند ،افزود :آقاي رئيسجمهور پيش از آمدن خود به مجلس براي پاسخ به
سوال نمايندگان تاکنون دو وزير را قرباني کرده است.

هيچ کشوري
قادر نيست
ايران را تحريم کند

سياسي
فرهنگي:

خاتمي:

وضعيت معيشتي مردم ،دستور کار اجالس
خبرگان رهبري است

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت:
وضعيت معيشتي مردم دستور کار اجالس خبرگان رهبري
است.به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا
آيتاهلل سيد احمد خاتمي در نشست خبري گفت :مراسم
افتتاحيه پنجمين اجالس رسمي خبرگان رهبري ،سيزدهم
شهريور آغاز ميشود که ابتدا رئيس مجلس خبرگان نطق
پيش از دستور خواهند داشت .پس از سخنان ايشان ،برخي
از نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري نطق پيش
س از آن ،سخنراني يکي از
از دستور خواهند داشت و پ 

شخصيتهاي کشوري انجام ميگيرد.وي رسيدگي به
وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم را از جمله دستور
کار اين اجالس دانست و افزود :بعضيها ميگويند اين
موضوع ربطي به خبرگان ندارد اما بر اساس ماده 52
آييننامه داخلي مجلس خبرگان به منظور آگاهي اعضا،
اين مجلس ميتواند به تحوالت داخلي و جهاني به ويژه
مسائل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،امنيتي
و مديريتي بپردازد .از روساي سه قوه براي شرکت در
اين اجالسيه دعوت کرديم تا درباره اقدامات انجام شده
براي رفع مشکالت مردم گزارش خود را ارائه کنند.وي
به ديگر برنامههاي اين اجالس اشاره کرد و گفت :در اين
اجالس از روساي سه قوه براي سخنراني دعوت شده بود تا
توضيحاتي درباره اقداماتي که براي رفع مشکالت اقتصادي
مردم انجام دادهاند بيان کنند که رئيسجمهوري براي
سخنراني عذرخواهي کردند و دليل آن را نميدانيم.وي
گفت :حضور رئيسجمهور در جمع خبرگان و بيان اقدامها
و فعاليتهاي صورت گرفته از سوي دولت ،ميتواند فرصت
بسيار خوبي را براي رئيسجمهور فراهم کند.

روحاني افراد سر حال و متخصص را در تيم اقتصادي
به کار بگيرد

عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :روحاني
افراد سر حال و متخصص را در تيم اقتصادي به کار بگيرد.
محمدحسين فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با
اشاره به استيضاح و برکناري وزير اقتصاد اظهار داشت:
انتظار از رئيسجمهور اين است که در تيم اقتصادي
خود ،افراد سرحال ،پايکار ،عملياتي و البته مطلع و
متخصص را به کار بگيرد.وي با بيان اينکه اگر چنين
اتفاقي بيفتد ،طبيعتاً ميتوان اميدوار بود که در حوزه
اقتصادي کشور تحول رخ بدهد؛ واقعيت اين است که
کاهش ارزش پول ملي آن هم در شرايطي که هنوز
تحريمها عملي نشده و عمدتاً در حد جنگ رواني است،
نشانه ناکارآمدي تيم اقتصادي دولت است تأکيد کرد:
اصالح تيم اقتصادي در دولت ميتواند اتفاقات خوبي
را در مسير پيشروي دولت و کشور رقم بزند.فرهنگي
در پاسخ به اين سؤال که آيا ديگر حوزههاي اقتصادي
دولت هم نياز به تغيير دارد يا خير ،تصريح کرد :يکي
از مهمترين حوزههاي مورد نياز همين وزارت اقتصاد
بود؛ برخالف آن چيزي که گفته ميشود وزير اقتصاد

کارهاي نيست ،واقعيت اين است که سررشته امور
بانکي ،شوراي اقتصاد و مسائل سکه و ارز و تعامالتي
که با بانک مرکزي به صورت ارگانيک انجام ميشود،
در دست وزير اقتصاد است و ميتواند به صورت مثبت
يا منفي اثرگذار باشد.وي درباره ضرورت يا عدم ضرورت
تغيير در حوزه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با توجه به
مشکالت واحدهاي صنعتي و توليدي نيز گفت :ايراداتي
در اين بخش وجود دارد ،اما به نظر من در حد جراحي
نيست ،ولي بايد اصالحات جدي صورت بگيرد.

کدخدايي:

شوراي نگهبان در انتخابات  ۸۸و  ۹۶رفتار واحدي داشت

قائممقام دبير شوراي نگهبان گفت :شوراي نگهبان در انتخابات  ۸۸و ۹۶
رفتار واحدي داشت.به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم ،عباسعلي
کدخدايي در جمع اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان مستقل،
با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي،گفت :مردم مسلمان
و تحت ستم ،به رهبري حضرت امام خميني(ره) انقالبي را ايجاد کردند و
رقم زدند که هيچ کجاي دنيا نمونه و مثل آن را نداشتيم .انقالبي که در
بنيان و اساس متفاوت بود از آنچه که ما در جاهاي ديگر مشاهده کرديم.
وي با بيان اينکه انقالب اسالمي ايران به رهبري امام (ره) تحول اساسي
و بنياديني در جامعه ايران بود و صرفا براي يک تغيير يک نظام سياسي
ساده يا جايگزيني مقامات سياسي با افراد جديد نبود افزود :پيروزي انقالب
اسالمي در سال  1357اين همت و پشتيباني مردم ما از رهبري خودشان،
رهبري حضرت امام که توانست انقالب را به پيروزي برساند و يک تحول
ژرف و عميقي را در جامعه ايراني ايجاد کند ،براي خيليها در دنيا غيرقابل
باور بود.کدخدايي تصريح کرد :دو ويژگي مهم ما ميتوانيم در حوزه انقالب
اسالمي در نظر بگيريم ،يکي از آنها بحث هدفگذاري اجراي احکام اسالمي
بود که جامعه ايران ،مردم مسلمان به شدت از اين مسئله رنج ميبرند.وي
تغيير و تحول در روش زندگي و در منش و سياق سياسي و اجتماعي را
دومين ويژگي مهم انقالب اسالمي عنوان کرد و ادامه داد :در سبک زندگي
هم در حوزه فرهنگي و ديني و هم اقتصادي و هم فرهنگي تحول ايجاد
شده است.قائممقام دبير شوراي نگهبان گفت :نظام جمهوري اسالمي ايران
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و شکلگيري ،همواره مورد هجمه بوده است
و اين بر کسي پوشيده نيست ،اآلن ميبينيد که افرادي مثل جان بولتون و

يا افراد ديگري در هيئت حاکم آمريکا ،علني اعالم ميکنند که ما بايد براي
براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام کنيم.کدخدايي تصريح کرد :از
همان ابتداي انقالب ،از طريق حمالت و درگيريهاي نظامي تالش داشتند
نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران را ساقط کنند ،جنگ تحميلي مصداق
بارز اين مطلب بود ،چه در زماني که در حوزههاي فرهنگي وارد شدند و
چه حوزههاي امنيتي و سياسي و چه اآلن که جنگ اقتصادي را عليه نظام
جمهوري اسالمي ايران آغاز کردند.وي با بيان اينکه دشمن از کار ننشسته
است؛ بلکه محور و ابزار را تغيير داده ولي هيچگاه کنارهگيري نکرده و
هميشه بر اين دشمني پافشاري کرده است اظهار داشت :در تمامي مقاطع
با تدابير مقام معظم رهبري و پشتيباني مردم ،چه در دوره جنگ تحميلي
و چه پس از آن دشمن نتوانسته ضربه محکمي را به نظام وارد کند ،اگرچه
خدشههايي وارد کرده و خسارتهايي را ديديم؛ اما بايد بتوانيم از اينها عبور
کنيم.وي با اشاره به جنگ اقتصادي ،افزود :اگر بخواهيم در حوزه اقتصادي
مثل حوزههاي نظامي و سياسي پيروزي بهدست بياوريم ،اول بايد شناختي
از اين تغييرات و هجمهها داشته باشيم.بايد بدانيم که تهديدها چيست و
بعد از آن راهکار برخورد با آنها را پيدا کنيم.سخنگوي شوراي نگهبان اضافه
کرد :شما به عنوان دانشجويي که هميشه قشر جامعه پيشرو بودهايد ،بايد
بدانيد که هجمهها و تهديدات چيست ،از چه طرف هست و بعد از آن نحوه
برخورد آنها را بدانيم ،بايد نقاط ضعف خودمان را در هر زمينه بشناسيم و
تالش کنيم که برطرف کنيم و اگر نميدانيم ،سؤال کنيم.کدخدايي با اشاره
به لزوم جوانگرايي ،ادامه داد :اگر قرار هست در حوزه جوانگرايي ورود پيدا
کنيم ،بايد جوانان اين تهديدات و مشکالت را به خوبي بشناسند و تحليل

نوبت دوم

داشته باشند.وي با اشاره به نقش شوراي نگهبان ،گفت :شوراي نگهبان به
عنوان نهادي در جمهوري اسالمي ايران اگرچه جديد است ،اما حاصل تجربه
بشري است.وي افزود :اگر بخواهيم تا اآلن کارنامهاي از شوراي نگهبان را ارائه
ت  88و  96يک رفتار واحدي
کنيم ،کارنامه قابل قبولي است ،ما در انتخابا 
داشتيم و اين پاسداري از رأي مردم است و هيچ تفاوتي نميکند.کدخدايي
گفت :طبيعتا هر نهادي که مرکب از انسانهاست ،اشتباهات انساني هم در
آن است ،نميخواهيم خودمان را تبرئه کنيم و بگوييم هيچ مشکلي در کار
نبوده است ،اما در مجموع بايد ارزيابي کرد.وي تصريح کرد :شوراي نگهبان
يکي از نهادهايي بود که با تدبير امام و با استفاده از تجربه بشري و مبتني
بر مواضع ديني و قانوني شکل گرفته و تا اآلن ادامه حيات داده است و تا
زماني که در قانون اساسي باشد ،در وظايف سهگانهاش که نظارت تقديمي،
سياسي و تفسيري است ،حرکت خواهد کرد.سخنگوي شوراي نگهبان در
پاسخ به اين سؤال که راهکار استمرار حرکت در نظام جمهوري اسالمي ايران
چيست؟ ،گفت :تبعيت از رهبري واحد يکي از اين راههاست .در کشورهاي
منطقه ميبينيم که فقدان رهبري واحد ،مشکالتي را ايجاد کرده که الحمدهلل
ما از اين نعمت رهبري و پيروي از رهبري از دوران حضرت امام تا به امروز
برخورداريم ،پيروي از رهبر از ابتداي انقالب براي ما راهگشا بوده است.
کدخدايي اضافه کرد :حفظ بصيرت و روحيه انقالبي دومين راه ما براي
تداوم مسير انقالب است ،اگر بخواهيم در مسير صحيح حرکت کنيم ،بايد
دشمن را بشناسيم و ايدههايش را بدانيم ،توجه به اين دو مسئله ،مستلزم
آگاهي و بصيرت است .رهبري حفظ روحيه انقالبي را در سالهاي اخير
مخصوصا براي مسئولين مورد تأکيد قرار دادهاند.

صندوق بیمه کشاورزي

شهرداري بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند  5صورتجلسه شماره  56مورخ  97/2/16شوراي
محترم اسالمي شهر نسبت به برگزاري مناقصه امورات مربوط به اجرائيات شهرداري اقدام نمايد .لذا از
شركتهاي واجد شرايط داراي صالحيت از سوي اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و پليس پيشگيري ناجا
دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد به واحد حقوقي شهرداري گناوه واقع در خيابان امام خميني(ره)
مراجعه نمايند.
 -1مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ بازگشايي ميباشد.
 -2برآورد اوليه 6/342/632/049ريال ميباشد.
 -3تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  500/000/000ريال ميباشد كه به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي
معتبر يا واريز وجه به شماره حساب  3100001884003نزد بانك ملي به نام شهرداري بندر گناوه
ميباشد.
 -4ضمانتنامه بانكي قابل تمديد كه حداقل سه ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر بوده و براي سه ماه ديگر
نيز قابل تمديد باشد.
 -5تمام اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاددهنده برسد و همزمان با پيشنهاد
قيمت تسليم شود.
 -6مهلت خريد اسناد :تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  97/6/17ميباشد.
 -7مهلت و محل تحويل اسناد :تا پايان وقت روز دوشنبه مورخ  97/6/19دبيرخانه شهرداري گناوه
واقع در خيابان امام خميني(ره) ميباشد.
 -8تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت  13روز سهشنبه مورخ  97/6/20ميباشد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -10ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -11در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتيب ضبط خواهد شد.
 -12به پيشنهادات فاقد سپرده ،فاقد گواهي تاييد صالحيت ،فاقد مدارك ثبت شركت و ساير مداركي
كه به خواست كارفرما ميبايست در پاكت ب ارائه گردد ،مخدوش ،مبهم و مشروط و يا ديرتر از موعد
مقرر ترتيب اثر داده نميشود.
 -13كليه كسورات قانوني و هزينههاي مربوط به برگزاري مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
 -14متقاضيان ميبايست مدارك را در سه پاكت به ترتيب پاكت الف جهت ضمانتنامه ،پاكت ب جهت
اسناد و مدارك و سوابق شركت و پاكت ج پيشنهاد قيمت كه هر سه پاكت را در يك پاكت واحدگذاشته
و به صورت سربسته به دبيرخانه شهرداري گناوه تحويل نمايند.

شهرداري بندر گناوه

سالک خبر داد:

3

خبر »

طرح يک فوريتي ارتقاي کارآمدي
دستگاههاي اجرايي در گسترش
اخالق عمومي در راه مجلس

عضو کميسيون فرهنگي مجلس از تهيه طرح يک فوريتي «ارتقاي کارآمدي دستگاههاي
اجرايي در گسترش اخالق عمومي» از سوي جمعي از نمايندگان مجلس خبر داد.
حجت االسالم احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان،
از تهيه طرح يک فوريتي «ارتقاي کارآمدي دستگاههاي اجرايي در گسترش اخالق
عمومي» از سوي جمعي از نمايندگان مجلس خبر داد.وي با بيان اينکه اين طرح
در گذشته با عنوان طرح عفاف و حجاب شناخته ميشد گفت :اين طرح تا روزهاي
آينده به صحن مجلس ارائه خواهد شد.سالک تصريح کرد :طرح «ارتقاي کارآمدي
دستگاههاي اجرايي در گسترش اخالق عمومي»  ۲۷ماده دارد و موضوعات عفاف و
حجاب در متن اين طرح گنجانده شده است.

بروجردي :تحريمهاي آمريکا فرصتي براي
تعامالتبيشترباکشورهايهمسواست

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و چين گفت :تحريمهاي آمريکا فرصتي براي تعامالت
بيشتر با کشورهاي همسو است.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا عالءالدين
بروجردي در ديدار پانگسن سفير چين در تهران با بيان اينکه روابط تهران ـ پکن پس از
پيروزي انقالب اسالمي در سطح بسيار خوبي جريان دارد گفت :نقش همکاريهاي پارلماني
در گسترش و توسعه تعامالت و روابط دو کشور در حوزههاي گوناگون بسيار با اهميت
است.وي با بيان اينکه اراده جمهوري اسالمي ايران گسترش روابط همه جانبه بين دو
کشور است و ظرفيتهاي بسيار خوبي براي توسعه روابط در حوزههاي مختلف اقتصادي،
سياسي و فرهنگي بهويژه روابط پارلماني وجود دارد که اين ظرفيتها بايد به نفع دو ملت
گسترش يابد تحريمهاي آمريکا عليه ملتها بهويژه جمهوري اسالمي ايران را فرصتي براي
تعامالت بيشتر با کشورهاي همسو خواند و افزود :در شرايط کنوني همکاري چين و ايران
در حوزههاي مختلف به نفع دو کشور است .بهخصوص در اين شرايط که دولت وقت آمريکا
دنبال فشار بر کل جهان است و يکجانبهگرايي را در دنيا علني کرده است.

نقويحسيني خبر داد:

پافشاري مجلس بر تغيير
در تيم اقتصادي دولت

سخنگوي فراکسيون نمايندگان واليي مجلس از پافشاري مجلس بر تغيير در تيم اقتصادي
دولت خبر داد.سيد حسين نقوي حسيني در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري آنا،
درباره جلسه استيضاح وزير اقتصاد اظهار کرد :اين استيضاح در راستاي ترميم تيم اقتصادي
دولت بود و راي نمايندگان به استيضاح نشا ن ميدهد مجلس روي درخواستهاي خود از
س دولت پافشاري دارد.وي افزود :مجلس در جلسه استيضاح وزير اقتصاد اين پيام را به
رئي 
دولت داد که اگر اقدام نکند و تيم اقتصادي را متناسب با شرايط خاص کشور تغيير ندهد،
مجلس بهطور حتم اقدام خواهد کرد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهي تجديد مناقصه عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول97/5/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/6 :
خ ش97/5/30 :

فالح تپيشه:

سه شنبه  6شهريور 1397
 16ذي الحجه  28-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9298

اميرآبادي:

روحاني در مجلس به دور از حاشي ه
واقعيتها را بازگو کند

مختلف منوط به تصميم دولت کره جنوبي در پيروي يا مخالفت با تحريمهاي يکجانبه و ناعادالنه
آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران است گفت :اتخاذ سياست مستقل و فاقد هرگونه تاثيرپذيري از
طرف ثالث توسط مسئوالن کره جنوبي مورد انتظار جمهوري اسالمي ايران و ضامن تداوم مناسبات
دوستانه و رو به رشد است .سفير کره جنوبي در تهران نيز در اين ديدار به تحريمهاي آمريکا
عليه ايران اشاره کرد و گفت :عليرغم مشکالتي که آمريکا بر سر راه فعاليت شرکتهاي کره اي
در صورت تداوم همکاري و حضور در ايران پيش خواهد آورد ،مايل به تداوم همکاري با ايران
در عرصههاي مختلف هستيم.يوجانگ هيان با بيان اينکه کره جنوبي عليرغم ارتباطات خوب با
آمريکا ،از خط مشي و سياست مستقلي برخوردار است و به هيچ کشوري اجازه مداخله در امور
داخلي خود بويژه در عرصه روابط با ساير کشورها را نخواهد داد نسبت به تداوم روند رو به رشد
ارتباطات و همکاريهاي دو کشور ابراز اميدواري کرد.

نوبت اول

شماره 97/5

 -1نام دستگاه ( مناقصه گزار )  :صندوق بیمه کشاورزی
 -2موضوع مناقصه  :خرید تعداد یک میلیون قطعه پالک شناسایی درختان به همراه تک اکستندر و سیم
مربوطه به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
 -3پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم
 -4نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ چهارصد میلیون ( )400.000.000ریال به صورت
ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره  114082180نزد بانک کشاورزی شعبه صندوق بیمه
کد ( )1930به نام صندوق بیمه کشاورزی
 -5آخرین مهلت ارائه پیشنهاد  :ده روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه
 -6مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه  :حضور نماینده با معرفی نامه کتبی
 -7نشانی مناقصه گزار و محل دریافت اسناد مناقصه  :تهران ،خیابان ستارخان ،خیابان شهید دکترحبیب اله،
خیابان شهید مسعود سروش (یکم) ،تقاطع زنجان شمالی ،پالک  ، 58تلفن ( 64009000واحد حقوقی)
 -8هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/7 :
م الف 1718
دت97/6/7 :

صندوق بیمه کشاورزي

آگهي مناقصه

شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت اجراي جدولكشي كوي فرمانيه اقدام نمايد .فلذا از پيمانكاران واجد
شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل ميآيد.
موضوع مناقصه:
مشخصات فني:
 -1عيار بتن مگر  150كيلوگرم بر مترمكعب سيمان ميباشد.
 -2عيار ماهيچهها  300كيلوگرم بر مترمكعب سيمان و مقاومت استوانهاي  28روزه حدقل  20مگاپاسكال ميباشد.
 -3عيار بتن جدول  400كيلوگرم بر مترمكعب و مقاومت استوانهاي  28روزه  280كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ميباشد( .كليه جداول از نوع پرسي استاندارد ميباشد).
 -4كنترل تراز و شيببندي و جايگذاري جداول طبق نقشه بر عهده پيمانكار ميباشد.
 -5رگالژ پيكني قبل از بتن مگر و سنگچيني بر عهده پيمانكار ميباشد.
 -6عمل آوري بتن و ماهيچه و مگر بر عهده پيمانكار ميباشد.
 -7خريد ،حمل ،تخليه و حمل و نقل جدول داخل كارگاه بر عهده پيمانكار ميباشد.
 -8تخريب و حمل جداول تخريب شده به خارج از كارگاه بر عهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه هزينه اضافي بابت اين كار پرداخت نخواهد كرد.
مبلغ تضمين:
نوع تضمين :يك فقره چك تضميني به مبلغ  1/500/000/000ريال در وجه شركت تعاوني مسكن فرهنگيان و يا ضمانتنامه بانكي به همان ارزش در وجه شركت تعاوني مسكن فرهنگيان
زنجان
هزينه خريد اسناد مناقصه :مبلغ ( 1/000/000يك ميليون) ريال واريز به حساب شماره  42021125078581نزد بانك قرضالحسنه مهر ايران به نام شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان
تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ  1397/06/06لغايت  1397/06/10از ساعت  8صبح تا ساعت 14
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :روز يكشنبه مورخ  1397/06/11تا ساعت  12ظهر
تاريخ بازگشايي پاكات :روز سهشنبه مورخ  1397/06/13راس ساعت  19عصر
محل بازگشايي پاكات :شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان
محل فروش اسناد و تحويل پيشنهادات :شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان
 پيشنهادهاي فاقد امضاء و مهر شركت ،مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد چك شركت در مناقصه ،سپردههاي مخدوشيا كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 شرح عمليات: -1كليه عمليات خريد ،حمل و اجراي جدولگذاري به صورت نهر ايستاده و تخريب جداول موجود با مشخصات طبق نقشه
 -2كليه عمليات خريد ،حمل و اجراي جدولگذاري به صورت كانيو و تخريب جداول موجود با مشخصات طبق نقشه
 هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شركت تعاوني مسكن فرهنگيان در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.تاريخ انتشار97/6/6 :
خ ش97/6/6 :

شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان

