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به دست فرمانده معظم کل قوا انجام شد؛

نصب نشان نصر به سينه
امير سرتيپ خلبان شاهصفي

فرمانده معظم کل قوا ،فرمانده سابق نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
را مفتخر به دريافت نشان نصر کردند.به گزارش خبرگزاري آنا ،حضرت آيت اهلل
خامنه اي ،رهبر انقالب اسالمي و فرمانده معظم کل قوا ،امير سرتيپ خلبان حسن
شاهصفي ،فرمانده سابق نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،را مفتخر به
دريافت نشان نصر کردند.فرمانده معظم کل قوا ،در راستاي اجراي مأموريتهاي
متعدد در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و به پاس سالها خدمت
صادقانه ،مخلصانه و شجاعانه اين نيرو ،نشان پر افتخار نصر را به امير سرتيپ
خلبان حسن شاهصفي اعطا فرمودند.

حبيبي :شهيد رجايي هميشه خودش را
بدهکار مردم ميدانست

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :شهيد رجايي هميشه خودش را بدهکار مردم
ميدانست.محمدنبي حبيبي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر گفت :شهيد رجايي
پايبند به هيچگونه حب دنيوي نبود و در فکر و عمل داراي چارچوبي بود که اگر کسي
چارچوبهاي فکري ايشان را ميشناخت ،ميتوانست حدس بزند در موضوعهاي مختلف
که پيش ميآيد تصميم ايشان چه ميتواند باشد.وي صداقت را از مهمترين خصوصيتهاي
شهيد رجايي دانست و افزود :با توجه به اينکه بنده در دوران رياستجمهوري شهيد
رجايي مسئوليت برخي استانها را به عنوان استاندار بر عهده داشتم و با ايشان کار
کردم ،صدق و صداقت از مهمترين خصوصيت اين شخصيت بزرگ بود .ايشان هميشه
خودش را بدهکار مردم ميدانست و زماني که مسئوليتي به وي پيشنهاد ميشد اول
تأمل ميکرد که آيا وظيفه شرعي او هست که اين مسئوليت را بپذيرد يا خير و اگر
به اين نتيجه ميرسيد که وظيفه شرعي او هست ،آنوقت مسئوليت را ميپذيرفت.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي تصريح کرد :شهيد رجايي در اداره کشور و خدمت به
مردم هيچ انگيزهاي جز کسب رضاي خدا نداشت و به همين دليل صفت صدق در
ذهن ،فکر و اعمال ايشان قابل مشاهده بود .حتي اگر در يک جمعي شرکت ميکرد
و به او توهين ميشد ،با صبر کامل سعي ميکرد پاسخ دهد.

»

نماينده مردم قم در مجلس گفت :توريسم جنسي پروژه دشمن براي شکستن وحدت ايران
و عراق است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،احمد اميرآبادي در جلسه شوراي فرهنگ
عمومي استان قم سال  1397را از حساسترين سالهاي عمر پربرکت نظام جمهوري
اسالمي ايران توصيف کرد و اظهار داشت :کاخ سفيد مدعي شده است که اقداماتي را
ترتيب خواهد داد که انقالب اسالمي ايران جشن  40سالگي خود را نتواند برگزار کند.
وي مکتب حسيني را حافظ کيان نظام اسالمي عنوان کرد و گفت :ملت ايران و عراق
پس از سقوط صدام همواره در مشکالت کنار يکديگر بوده و دولتهاي اين دو کشور
نيز مدافع حقوق يکديگر در برابر گستاخيهاي استعمار جهاني هستند.وي ادامه داد:
دولت قبلي عراق در دوران تحريمهاي گذشته نقش ويژهاي در پروسه فروش نفت براي
دولت ايران بر عهده داشته و عراق در دوره جديد رياست جمهوري عراق همانند گذشته

دبير شوراي نگهبان گفت :اميدواريم جلسه سؤال از رئيسجمهور نتايج مثبتي براي
مردم داشته باشد.به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيتاهلل احمد
جنتي در سخنان پيش از دستور جلسه هفتگي شوراي نگهبان ،با اشاره به برگزاري
جلسه سؤال از رئيسجمهور ،استفاده از ظرفيتهاي موجود در قانون اساسي از
سوي نمايندگان براي انجام وظايف نظارتي مجلس را به فال نيک گرفت و اظهار
اميدواري کرد که اين جلسه نتايج مثبتي را براي مردم در پي داشته باشد.وي با
اشاره به مقاومت مثالزدني مردم يمن و سوريه ،اظهار اميدواري کرد که هرچه
سريعتر دست متجاوزان از اين کشور کوتاه شود و مردم مظلوم اين کشورها از
ظلم دولتهاي استکباري در امان بمانند.

عارف:متاسفانهروحانيتعاملضعيفي
با مجلس دارد

رئيس فراکسيون اميد گفت :شايد متاسفانه روحاني تعامل ضعيفي با مجلس دارد.
محمدرضا عارف در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که چرا اخيرا مجلس
شوراي اسالمي به دنبال مخالفت با دولت است ،گفت :بنده چنين برداشت و تلقي
از مجلس شوراي اسالمي ندارم .قطعا چنين چيزي در فراکسيون اميد وجود ندارد،
چون موضع ما حمايت از دولت است ،ولي تاکيد ما بر آن است که در ادام ه راه بايد
جلسات مستمر دولت و مجلس برگزار شود.وي تاکيد کرد :متاسفانه آقاي روحاني
تعامل ضعيفي با مجلس دارد شايد يکي از عوامل سوال و تحقيق و تفحص عدم ارتباط
ضعيف شخص رئيس جمهور و بعد دولتيها با مجلس شوراي اسالمي باشد .توصيه ما
اين است که رئيس جمهور و وزرا اين مشکل را حل کرده و ارتباط نزديکي با مجلس
شوراي اسالمي داشته باشند.

اميرآبادي:

توريسم جنسي
پروژه دشمن براي
شکستن وحدت ايران
و عراق است
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جشن پنجسالگي دكتر سالم

جشن پنجمين سالگرد طنز سياسي «دکتر سالم» با حضور بيش از 5
هزار نفر از اقشار مختلف مردم به ويژه دانشجويان و در تحريم دولتيها
برگزار شد.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم ،جشن پنجمين
سالگرد طنز سياسي «دکتر سالم» عصر روز پنجشنبه با حضور بيش از 5
هزار نفر از اقشار مختلف مردم به ويژه دانشجويان و در تحريم دولتيها
در سالن امام علي (ع) دانشگاه آزاد سوهانک برگزار شد.مراسم امسال به
دليل ثبت نام  25هزار نفر براي حضور در جشن پنج سالگي دکتر سالم
ابتدا قرار بود در سالن  12هزار نفري آزادي برگزار شود که با مخالفت
مسئوالن دولتي همراه شد .در نهايت برگزارکنندگان اين مراسم سالن
 5هزار نفري دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوهانک را براي برگزاري جشن
پنج سالگي دکتر سالم هماهنگ کردند.به گزارش خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،عزتاله ضرغامي در اين مراسم گفت :من نميدانم چرا
بعضيها با آباژور که افتخار سازمان صدا و سيما است ،مشکل دارند و
ن را خطاب ميکنند و من
وقتي ميخواهند از من نام ببرند ،با آباژور م 
ميخواهم بگويم که اگر آباژور بد است من دوره سازمان صدا و سيما را به

دو دوره قبل و بعد از آباژور تقسيم ميکنم .وي افزود :دکتر سالم از زماني
که پا به عرصه گذاشته با راهبرد مقاومت توانسته يک کار ارزشمند انجام
دهد و توانسته با طنز انتقادي مطالب و مشکلهاي کشور را بيان کند و با
زبان طنز راحتتر ميتوان مشکلها را بيان کرد اما با زبان عادي نميتوان
اين کار را کرد.وي ادامه داد :اين جمع برخالف اتاق آقاي رئيسجمهور که
سرد است ،بسيار گرم و صميمي است .رئيس پيشين صدا و سيما افزود:
در کشورمان فساد وجود دارد اما فساد سيستماتيک را که عدهاي مدام
مطرح ميکنند ،قبول ندارم .بسياري از افرادي که در نهادهاي دولتي کار
ميکنند اگر حقوق سر ماه نداشته باشند ،زندگيشان نميگذرد اما عدهاي
هستند که با پروندههاي قطور فساد ،خون مردم را ميمکند.ضرغامي با
بيان خاطرهاي افزود :اينهمه قانون و آييننامه در زمينه مبارزه با فساد
داريم اما امروز عدهاي منتظر فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي هستند؛
در صورتيکه مبارزه با فساد امري الزم است و نيازمند فرمان نيست.
برپايه اين گزارش مدير بنياد کرامت امام رضا (ع) هم در اين مراسم
گفت :خيلي از افرادي که حيله و دورويي در کارشان وجود دارد ،دوست

ندارند که چنين مراسمهايي برگزار شوند اما بدانند که اين برنامه همچنان
ادامهدار خواهد بود و اين افراد را راحت نخواهد گذاشت.حسين يکتا افزود:
عدهاي که نميتوانند اقتدار نظام را ببينند ،خوب بدانند که امسال به
کوري چشم اين ضدانقالبها چهلسالگي انقالب را جشن خواهيم گرفت
و تحريم و تهديدهاي ترامپ و وابستگان جهاني آمريکا نميتوانند ما را از
مسيرمان عقب برانند.رئيس سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت هم در اين
مراسم با بيان خاطرهاي از مبارزههاي انقالبي خود در دوران دانشجويي
بهضرورت مبارزه با فساد پرداخت و گفت :امروز مبارزه با فساد در کشور
بيش از گذشته امري الزم است و بايد همه مسئوالن و نهادهاي نظارتي
بحث عدالت و شفافيت را در تصميمگيريهاي اقتصادي و سياسي در
دستور کار قرار دهند تا مشکالتي که امروز وجود دارند از بين بروند.
احمد توکلي ادامه داد :جوانان امروز اين سرزمين ،انگيزهاي باال دارند و از
جوانان ميخواهم که اين انگيزه را حفظ و از دست ندهند و از شما جوانان
ميخواهم که در سازمان ديدبان شفافيت و عدالت عضو شويد؛ اين نهاد
غيردولتي بهطور کامل به کمکهاي مردمي وابسته است.

نبايد اقتصاد و سياست کشور را به خارج گره زد

امام جمعه موقت تهران گفت :نبايد اقتصاد و سياست
کشور را به خارج گره زد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا ،آيتاهلل سيد احمد خاتمي در خطبههاي عبادي
سياسي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به سخنان
مهم رهبر معظم انقالب در ديدار هيئت دولت گفت:
سيره امام و مقام معظم رهبري اين بوده و هست که از
تمام دولتهاي بعد از انقالب حمايت کردند.وي با بيان
اينکه حمايتهاي رهبر معظم انقالب از دولتها پشتوانه
منطقي و برهاني دارد ،تصريح کرد :دولتها منتخب مردم
هستند و حمايت از آنها در حقيقت احترام به مردم است.
خطيب نماز جمعه تهران افزود :اداره يک کشور هشتاد
ميليون نفري کار آساني نيست همه بايد دولتمردان را
کمک کنند تا در اين عرصه گره از کار مردم گشوده
شود .اگر خوبيها را ديدند تشويق و تکريم کنند و اگر
نارسايي و نقاط ضعف ديدند نقد منصفانه داشته باشند
و اگر راهحل و طرح براي حل مشکل دارند راهحل و
طرح شان را عرضه کنند.خاتمي تصريح کرد :دولتمردان
در نظام اسالمي تابلوي نظام هستند خوب عمل کنند
پاي سبد نظام ريخته ميشود و بد عمل کنند نيز پاي
سبد نظام اسالمي ريخته ميشود بنابراين دولتمردان
بايستي در تراز انقالب اسالمي عمل کنند.وي با اشاره
به ويژگيهاي دولتمردان در تراز انقالب اسالمي گفت:
يداند،
دولتمرد در تراز انقالب اسالمي مسئوليت را امانت م 
دغدغه گسترش دين و دغدغه تحقق عدالت اجتماعي دارد،
مردم را مخدوم و خود را خادم مردم ميداند ،قانونمدارانه

عمل ميکند و خود در خط مقدم عمل به قانون است،
شايستهساالر و زندگي او همسان با محرومان است.امام
ن ويژگي که دولتمرد
جمعه موقت تهران در توضيح اي 
در تراز انقالب اسالمي مردمساالر است و مسئوليت را
امانت ميداند ،خاطرنشان کرد :دولتمرد در تراز انقالب
اسالمي قبيله ساالر ،فرزند ساالر ،حزب ساالر و باند
ساالر نيست بلکه مسئوليت را امانت ميداند و خيانت،
اختالس ،حقوقهاي نجومي و پارتي بازي در کار او
نيست.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به

جلسه سؤال از رئيس جمهور که روز سهشنبه در مجلس
شوراي اسالمي برگزار شد ،اين جلسه را نمايش زيباي
مردمساالري ديني خواند و گفت :آنچه در مجلس رخ
داد جدي بود و نمايندگان واقعا سؤال کردند و رئيس
جمهور هم جدي وارد صحنه شد.خاتمي افزود :در روز
سهشنبه در گفتار و رفتار نمايندگان و در گفتار و رفتار
رئيس جمهور متانت بود و از پنج سؤالي که مطرح شد،
نمايندگان از يک پاسخ قانع شدند و از چهار پاسخ ديگر
قانع نشدند و اين نشان داد که بين انتظارات نمايندگان
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آي تاهلل سيد احمد خاتمي:

آي تاهلل جنتي:

اميدواريم جلسه سؤال از رئيسجمهور
نتايج مثبتي براي مردم داشته باشد

در کنار ايران اسالمي و در برابر استعمار جهاني ايستاده است.اميرآبادي سوژه «توريسم
جنسي» را فتنه جديد دشمن براي شکستن بنياد وحدت ملت ايران و عراق دانست و
گفت :اين پروژه در راستاي ادعاي کاخ سفيد و به جهت تأمين زمينههاي رؤياهاي غرب
از سوي رسانههاي استکبار جهاني در فضاي مجازي دنبال ميشود.نماينده مردم قم در
مجلس شوراي اسالمي اربعين حسيني را نماد انسجام امت اسالم توصيف کرد و گفت:
مردم اجازه ندهند دشمن با عنوان جعلي «توريسم جنسي» بنياديترين نقطه اشتراک
امت اسالم يعني محرم را از آنان بگيرد.اميرآبادي از احتمال اختصاص ارز دولتي به زائران
اربعين خبر داد و گفت :روزنامه اصالحاتي شرق اخيرا بهعنوان تريبون دشمن تيتري
منتشر کرد که در مواجهه با اين اقدام خائنانه بايد از سوي دولتمردان باألخص مسئوالن
استان قم و مشهد مواخذه و تذکر جدي دريافت کند.

و واقعيتهاي موجود خأل هست و دولتمردان بايد با
تالش شبانهروزي اين خأل را پر کنند.وي با بيان اينکه
دشمن در پي دعوا بود و ميخواست روز سهشنبه دعواي
نمايندگان را ببيند اما رفتار متين نمايندگان و رئيس
جمهور آنها را ناکام گذاشت ،گفت :اين جلسه نشان داد
که مشکل واقعي مردم مشکل معيشتي و اقتصادي است
و حاشيهسازيها نبايد اين مسئله اصلي را تحتالشعاع
قرار دهد.خطيب نماز جمعه تهران راه عبور از مشکالت
کشور را اقتصاد مقاومتي عنوان کرد که چند سال است
مقام معظم رهبري اين نسخه را مطرح و همواره بر مبارزه
با فساد تأکيد ميکنند.وي با اشاره به تأکيد مقام معظم
رهبري بر مبارزه با فساد ،از قوه قضائيه تشکر کرد و
خواست که با قاطعيت و عدالت تا آخر خط در صحنه
باشد.خاتمي با بيان اينکه رهبر انقالب تأکيد کردند
که ما با آمريکا در هيچ سطحي مذاکره نخواهيم داشت
چون دولتي عهدشکن است و ارزشهاي اخالقي براي
او معنا ندارد ،ابراز کرد :ما با همسايگان خود برادرانه
رفتار ميکنيم؛ آنها برادرانه عمل کنند مطمئن باشند
بهترين رفتار برادرانه را از نظام خواهند ديد.وي ادامه
داد :رهبري فرمودند مذاکره با اتحاديه اروپا بالمانع است
اما اقتصاد کشور و مسائل سياسي کشور را به اينها گره
نميزنيم اعتماد ما به خداوند و ظرفيتهاي فراوان اين
مردم است و آمريکا و اتحاديه اروپا و همه دنيا بدانند که
نظام اسالمي از خطوط قرمز خود که از جمله آنها اقتدار
موشکي است سر سوزني عقب نخواهد نشست.

در صورت تاييد شوراي نگهبان؛

ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان
شامل صدا و سيما نيز ميشود
رئيس فراکسيون جوانان مجلس گفت که مصوبه جديد مجلس در مورد منع بهکارگيري بازنشستگان
در صورت تاييد شوراي نگهبان شامل صدا و سيما نيز ميشود.سيد فريد موسوي در گفت و گو با
ايسنا اظهار کرد :البته طرح اصالح قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان هنوز در شوراي نگهبان
در حال بررسي است و تبديل به قانون نشده ولي اين احکام شامل صدا و سيما نيز ميشود.

رئيسي :همه ارکان کشور براي حل
مشکالت معيشتي مردم وظيفه دارند

توليت آستان قدسرضوي گفت :همه ارکان کشور براي حل مشکالت معيشتي مردم وظيفه
دارند.به گزارش گروه استانهاي خبرگزاري آنا ،حجتاالسالم والمسلمين سيد ابراهيم
رئيسي در ديدار اعضاي کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي با بيان
ش زيادي از مردم است ،اظهار کرد« :بنده بهعنوان خادم
اينکه گراني و معيشت دغدغه بخ 
امامرضا(ع) بيواسطه با مردم ارتباط دارم و مشکالت آنها را لمس ميکنم ،شما نمايندگان
مجلس نيز در حوزههاي انتخابيه خود از نزديک شاهد گاليههاي مردم باشيد».وي با تاکيد
بر اينکه مجلس و نمايندگان آن ،واقعا بايد صداي مردم بوده و به بدنبال تأمين منافع آنها
بدون مالحظه هيچ حزب و جناحي باشند ،افزود« :همه ارکان کشور براي حل مشکالت
معيشتي مردم وظيفه دارند؛ اما نقش اصلي برعهده دولت است و حجم اختيارات و امکانات
در اختيار دولت در عرصه اقتصاد بينظير بوده و حتي عملکرد بخش خصوصي نيز تابعي
از سياستها و عملکرد دولت است».

کوهکن :سوالکنندگان از رئيسجمهور
خودشان بايد پاسخها را جمعبندي کنند
عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان واليي مجلس تأکيد کرد :سوالکنندگان از
رئيسجمهور خودشان بايد پاسخها را جمعبندي کنند.محسن کوهکن در گفت و گو با
خبرنگار مهر ،با اشاره به برگزاري جلسه علني مجلس براي سوال از رئيس جمهور در روز
سهشنبه و قانع نشدن نمايندگان از چهار پاسخ روحاني اظهار داشت :وقتي مشکالتي در
چند حوزه به حدي ميرسد که به سوال از رئيس جمهور منجر ميشود ،معنا و مفهوم
و پيام خاص خودش را دارد.وي افزود :اگر نمايندگان از پاسخ رئيس جمهور قانع شوند،
معنايش اين است که اشکاالتي وجود دارد اما دولت تالش خودش را در حد توان کرده
و مشکالت و موانع خارج از اراده دولت اجازه موفقيت بيش از آن را نداده است ،اما اگر
نمايندگان قانع نشوند ،معناي ديگري دارد.کوهکن با بيان اينکه موفقيت دولت ،موفقيت
مردم است و بايد از مردم کمک گرفته شود ،تصريح کرد :وقتي نمايندگان از برخي پاسخ هاي
رئيس جمهور قانع نشدهاند ،معنايش اين است که عواملي مانند عدم اجراي قانون يا دور زدن
آن يا ناقص اجرا کردن قانون باعث بروز چنين مشکالتي شده است و لذا سوال کنندگان
همين موارد را بررسي و احصاء ميکنند و به دستگاه قضائي ارجاع ميدهند.وي تاکيد کرد:
اگر بخواهيم موارد مطرح شده در اين سوال و پاسخ ها در قوه قضائيه به نتيجه روشني
برسد ،بايد سوالکنندگان که خودشان موضوع را پيگيري کردهاند ،تشکيل جلسه دهند و
اين پاسخ ها را بررسي و جمعبندي کنند و درباره آن تصميم بگيرند.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي

نوبت اول
مجوز شماره 1397/2558

نوبت دوم

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد مناقصات عمومي زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تدارك
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم
عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سامانه مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق
سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/5/6ميباشد.
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار -1 :ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامههاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانكي
كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند ،در وجه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر
داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه  -2فيش واريزي به حساب شماره  4001119506377117بانك
مركزي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالدشهر (وجه نقد يا هر گونه چك به عنوان سپرده قابل
قبول نميباشد).
رديف

شماره و تاريخ مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شركت
در فرآيند ارجاع كار
(ريال)

گواهينامه صالحيت

نحوه پرداخت

1

/97/3966ص 97/5/30
 شماره مناقصه در پايگاه مليمناقصات 200971335000020

تهيه مصالح و تكميل
زهكش محله صدرا
شهر جديد فوالدشهر

4/677/839/150
ريال براساس فهرست بهاء
ابنيه سال 97

233/891/957
ريال

داشتن حداقل پايه
پنج در گرايش آب
يا ساختمان و ابنيه
از سازمان برنامه
و بودجه (سازمان
مديريت و برنامهريزي
سابق)

پرداخت حداقل
شصت درصد از
مبالغ ناخالص
صورت وضعيتهاي
تاييدشده از طريق
تهاتر با اراضي يا
واحدهاي موجود با
كاربري مختلف در
شهر جديد فوالدشهر
به قيمت كارشناسي
روز و پرداخت مابقي
يا به صورت نقدي و
يا از طريق اوراق يا
اسناد خزانه اسالمي
در صورت تخصيص
صورت ميگيرد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/13 :
خ ش97/6/10 :

آگهي مناقصه عمومي بهسازي مسيل موجود در محله عشرت آباد
(مرحله اول  -نوبت ا ول)
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 510ش /ش مورخ  97/5/22شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژه تعريض بهسازي مسيل موجود در محله عشرت آباد را به شماره
فراخوان  200975376000004به شركتهاي واجد الشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ()5
ابنيه هستند واگذار نمايد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است كه مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/10روز شنبه ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/6/17
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز سه شنبه تاريخ 97/6/27
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  17بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/6/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
آدرس :آذربايجان شرقي-شهرستان مراغه -خيابان قدس -شهرداري مركزي مراغه -واحد امور قراردادها -طبقه همكف -اطاق شماره  25تلفن 041-37217728
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

پروژه بهسازي مسيل موجود در محله
عشرت آباد

 5/600/000/000ريال

از اعتبارات عمراني
(ذيحسابي) و داخلي

 4ماه

 23/300/000ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )5ابنيه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به
ترتيب به استناد ماده 8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزييات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )5ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
 -6شركتهايي كه در سامانه ستاد ايران ثبت نام نمودهاند و داراي شرايط الزم (رتبه و صالحيت حداقل پايه ( )5راه و باند و يا ( )5انبيه) و كد ميباشند حق شركت در مناقصه
فوقالذكر را دارند.
 -7متقاضيان جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاريخ انتشار 697/10
خ ش 97/6/10

شهردار مراغه-احمدي

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از روز سهشنبه مورخ  97/6/6تا روز سهشنبه مورخ 97/6/13 مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14:30روز شنبه مورخ 97/6/24 زمان بازگشايي پاكتها :ساعت 12 :روز يكشنبه مورخ 97/6/25 اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:فوالدشهر ،بلوار وليعصر ،ميدان وليعصر ،كد پستي  ،8491741111صندوق پستي 84915-167
تلفن 03152630161-5 :دورنويس03152624181 :
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس  021-41934دفتر ثبتنام 88969737و 85193768
تاريخ انتشار97/6/10 :
خ ش97/6/10 :

شناسه آگهي 234084

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

آگهي فقدان سند مالكيت
عليرضا رضائي به وكالت از طرف مسعود غياث يگانه طبق وكالتنامه شماره  23506مورخ 97/04/09
دفتر  1134تهران طي وارده شماره  21884مورخ  97/05/29با تسليم استشهاديه گواهي امضا به شماره
 419921مورخ  97/05/28دفترخانه  1275تهران تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده و مدعي
است سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبي طبقه چهارم به مساحت 55/03
مترمربع قطعه  8تفكيكي پالك  132589فرعي از  2395اصلي و مفروز و مجزا شده از  32181فرعي از
اصلي مذكور واقع در بخش ده تهران  ،به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه  7تفكيكي به مساحت
 11مترمربع واقع در سمت مركزي طبقه زيرزمين به شماره چاپي  820335به نام مسعود غياث يگانه ثبت
و صادر شده و به علت جابجايي مفقود گرديده لذا مراتب در اجراي تبصره يك ماده  120آييننامه قانون
ثبت در يك نوبت آگهي ميگردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به آن و يا وجود سند مالكيت
مذبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است چنانچه در مهلت
مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم ميشود.
رئيس ثبت رودكي تهران
تاريخ انتشار97/6/10 :
مالف15222 :
		
د ت97/6/10 :
عبدالرضا شاكري

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت
نوبرگ سلولز فريمان (سهامي خاص) به شماره ثبت 34058

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
مورخه  1397/06/22در محل قانوني شركت واقع در مشهد بلوار خيام شمالي ،مقابل خيام  ،52مجتمع
مرواريد شرق ،طبقه چهارم ،واحد  ،408در ساعت  17برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3تعيين روزنامه محلي
تاريخ انتشار97/6/10 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/10 :

