خبر
حجتاالسالم والمسلمين سعيدي:

سران فتنه ۸۸به نصايح
آيتاهلل هاشمي شاهرودي توجه نکردند
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا گفت :سران
فتنه  ۸۸به نصايح آيتاهلل هاشمي شاهرودي توجه نکردند.
حجتاالسالم والمسلمين علي سعيدي در گفتوگو با خبرنگار حوزه
دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره رفتار سياسي
مرحوم آيتاهلل هاشمي شاهرودي گفت :شخصيتهاي عالم اسالم
ظرفيتهايشان واقعاً بسيار گسترده و فراگير است و آيتاهلل هاشمي
شاهرودي از آن دسته از شخصيتهايي بودند که مجموعه جامعي
از ابعاد انقالبي در شخصيت ايشان مشاهده ميشد .همچنين در
نهضت ديني ،انقالبي و اسالمي عراق نقش بسيار مهمي را داشتند
و همزمان در زمينه انقالب اسالمي ايران در کنار امام خميني (ره)
پيگير حرکت انقالبي امام راحل بودند.
وي با بيان اينکه آيتاهلل هاشمي شاهرودي يک شخصيت
بارز علمي محسوب ميشدند که در اصول و فقه تبحر خاصي
داشتند به نقش مديريتي مرحوم آيتاهلل هاشمي شاهرودي
اشاره کرد و گفت :در عرصههاي مديريتي مانند قوه قضائيه
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان و شوراي نگهبان
بسيار ايفاي نقش مفيدي داشتند و انقالب از مديريت ايشان
بهرههاي بسياري برد.
سعيدي درباره موضع مرحوم آيتاهلل هاشمي شاهرودي نسبت
به فتنه  ۸۸نيز گفت :ايشان سعي ميکردند در فتنه  ۸۸مسائل
بهصورت خصوصي حلوفصل شود و با کساني که مقابل رهبر معظم
انقالب اسالمي ايستاده بودند و قانون اساسي کشور را زير سوال
ميبردند ،سخن بگويند تا فتنه  ۸۸شکل نگيرد و کار به جايي
نرسد که ديگر قابل جبران نباشد اما متأسفانه سران فتنه به اين
دلسوزيها و وساطتها توجه نکردند و راهي را در پيش گرفتند
که در راستاي هواي نفساني آنها بود.

آي تاهلل مجتهدشبستري:

يشاهرودي
آيتاهلل هاشم 
اعتدالگراي واقعي بود
يشاهرودي
عضوشورايمرکزيجامعهروحانيتمبارزگفت:آيتاهللهاشم 
اعتدالگراي واقعي بود.
آيتاهلل محسن مجتهدشبستري در گفتوگو با خبرنگار حوزه
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،گفت :مرحوم آيتاهلل هاشمي
شاهرودي يکي از شخصيتهاي برجسته علمي و سياسي در کشور
بهحساب ميآمدند و فقدان ايشان در جهان اسالم قابل جبران
نيست.وي رفتار سياسي مرحوم آيتاهلل هاشمي شاهرودي را در
خط رهبري و انقالب توصيف کرد و گفت :ايشان از ابتداي انقالب
در خط امام خميني (ره) حرکت ميکردند و بعد از ارتحال امام
(ره) در کنار رهبر معظم انقالب اسالمي ايستادند و ارادت خاصي به
رهبر انقالب داشتند .اعتماد رهبر انقالب به ايشان هم به حدي بود
که رياست قوه قضائيه را به او سپردند و مديريت و خدمات خوبي
در دوره رياستشان بر دستگاه قضائي عرضه کردند.
مجتهدشبستري درباره مواضع سياسي مرحوم آيتاهلل هاشمي
شاهرودي گفت :در زمان فتنه  ۸۸ايشان مخالف فتنهگران بودند
و با کسانيکه براندازي نظام را در دستور کار داشتند مقابله کردند
و مواضع واليي در فتنه ۸۸گرفتند.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود :مرحوم آيتاهلل هاشمي شاهرودي
مواضع سياسي متعادلي داشتند و اعتدالگراي واقعي بودند نه اينکه
اسمي معتدل باشند و همچنين پايبند به اصول و ارزشها بودند.

»

فرمانده نيروي دريايي ارتش از برگزاري رزمايشهاي مشترک ميان ايران و روسيه خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،امير دريادار
حسين خانزادي در حاشيه دومين کميسيون مشترک همکاريهاي نظامي ايران و روسيه
در جمع خبرنگاران با بيان اينکه توسعه و شتاب همکاريهاي دو نيروي دريايي ايران و
روسيه طي سالهاي گذشته روند خوبي پيدا کرده است ،افزود :در دو حوزه ژئوپليتيک
درياي خزر و ناوگان جنوب ،صحبتها و گفتوگوها ميان مقامات نيروهاي دريايي ايران و
روسيه انجام شده است.وي افزود :محور گفتوگوها و مذاکرات امروز ،بيشتر بر پايه تعامالت
در دريا ،در حوزههاي عملياتي ،فني و آموزشي ،تبادل ناوگروهها و برگزاري رزمايشها
و مقابله با دزدي دريايي بود.وي با اشاره به اينکه همکاريهاي فني نيروهاي دريايي
ايران و روسيه که از گذشته وجود داشته است در آينده نيز بيشتر خواهد شد ،ادامه داد:

همانطوري که بارها اعالم شده درياي خزر درياي صلح و دوستي است و هر پنج کشور
حاشيه اين دريا متعهد شدهاند که اين شرايط را حفظ کنند.خانزادي با تاکيد بر اينکه
قطعا نيروهاي دريايي پيرامون درياي خزر به عنوان نمايندگان دولتها سعي ميکنند
طبق آن چيزي که اخيرا بين دولتهاي پنج کشور توافق شده گام بردارند و مطابق با
آن عمل کنند گفت :اجالس فرماندهان نيروي دريايي حاشيه خزر نيز به صورت ساالنه
برگزار ميشود و در اين ديدارها در خصوص چگونگي همکاريها و تعامل در درياي خزر
صحبت ميشود.وي با اشاره به دستاوردها و پيشرفتهاي ايران اسالمي در حوزه ساخت
تجهيزات زيرسطحي گفت :ما تا يک ماه ديگر اولين زيردريايي کالس متوسط خود را به
ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق ميکنيم .وي همچنين از برگزاري رزمايشهاي مشترک
ميان ايران و روسيه خبر داد.

امير خانزادي:

رزمايش مشترک
ايران و روسيه
برگزار ميشود

سياسي
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دستگيري عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي و ارزي
کشور توسط وزارت اطالعات

دولتي را به مقصد دلخواه خود حواله ميکردند و پس
از آن ،ارزها را به قيمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت
حاصله سودجويي مي کردند.در ادامه اين اطالعيه آمده
است :در نتيجه اقدامات اداره کل اطالعات سيستان و
بلوچستان و همکاري ويژه دستگاه قضائي و دادستان
اين استان  87شرکت صوري شناسايي و تعداد زيادي
اسناد و مهرهاي جعلي مربوط به شرکت هاي داخلي
و خارجي نيز کشف و از خروج  300ميليون يورو ارز
دولتي ،جلوگيري شد .در بخش پاياني اين اطالعيه آمده
است :وزارت اطالعات به عموم مردم شريف ايران که به
هر نحو در شرکتهاي صوري تحت عنوان مديرعامل
يا ساير عناوين ،از سوي ديگران مورد سوءاستفاده قرار
گرفته و به نام آنها ثبت سفارش انجام شده و تعهدات

روابط عمومي وزارت اطالعات با صدور اطالعيه اي از
دستگيري عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي و ارزي
کشوردراستانهايسيستانوبلوچستان،تهران،مازندران،
قم ،کرمان و اصفهان خبر داد.به گزارش ايسنا در اطالعيه
روابط عمومي وزارت اطالعات آمده است :سربازان گمنام
امام زمان (عج) در استانهاي سيستان و بلوچستان،
تهران ،مازندران ،قم ،کرمان و اصفهان در اقدامات
هوشمندانه و پيچيده اطالعاتي  -عملياتي همزمان و
هماهنگ  17،نفر از عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي
و ارزي کشور را دستگير کردند.اين اطالعيه مي افزايد:
اين شبکه به بهانه انجام واردات کاال ،با اسناد غيرواقعي
و جعلي به ثبت سفارش واردات کاال اقدام مي کردند
و بدون آن که قصد واردات کاال داشتهباشند ،ارزهاي

مسئوالن با هم تصميم گرفتند تا در کنار ملت از تورم
فزاينده جلوگيري کنند .تورم را متعادل و تک رقمي
کرده و رشد منفي را به رشد مثبت برسانيم و اشتغال
را به نقطه مطلوب ارتقاء دهيم ،اما اين اهداف که با
همکاري هم به دست آمد ،براي دشمنان ما به ويژه
آمريکا قابل تحمل نبود.وي ادامه داد :ما در سال ۹۶
يعني پايان دولت يازدهم به تورم تک رقمي دست يافته
بوديم و رشد ۳/۷درصدي در کشور وجود داشت و ۷۹۰
هزار اشتغال خالص داشتيم و رشد سرمايه گذاري کشور
از منهاي  ۱۷/۴به مثبت  ۳/۴رسيده بود يعني همه
شاخص هاي ما مثبت بود و ما به سمت اهدافمان در
انتخاب مسير درست حرکت مي کرديم اما آمريکايي ها

آي تاهلل جنتي:

ت
منافعشخصينتوانس 
آيتاهلل شاهرودي را از مسير انقالب دور کند

ارزي ايجاد شده است توصيه ميکند موارد را از طريق
تلفن  113به ادارات کل اطالعات استان خود اطالع

دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات
مجرمانه جلوگيري شود.

از تورم سخن گفتند و برخي از اينکه ايران به زودي
ونزوئال ديگر خواهد شد در روزنامه ها نوشتند و تالش
کردند مردم را نااميد و دولت را ناکارآمد معرفي کنند.
البته بسياري از اينها ممکن است هدف سوء نداشته
اما به هر حال دوستاني هم که در زمان سختي سخنان
دشمن را تکرار مي کنند ،متاسفانه براي ملت و نظام
خطرناک خواهد بود.وي ادامه داد :مسير ما با وجود دولت
و مجلس قدرتمند و قوه قضائيه بيدار و نيروهاي مسلح
جان برکف ،در کنار هدايت ها و روشنگري هاي مقام
معظم رهبري ،مسيري روشن است و پيروزي در بخش
اقتصادي ،فرهنگي ،منطقه اي و بين المللي به خوبي
روشن است اما چرا به يکباره در ماه هاي ابتدايي سال
 ۹۷کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد؟ دليل آن
اين است که تحريم ها توانست بر بازار ارز هم عمال و
هم از نظر رواني تأثير بگذارد.رئيس جمهور تصريح کرد:
هيچکس نمي تواند بگويد تحريم بر اقتصاد و زندگي
مردم تأثير منفي نمي گذارد اما هيچکس هم نمي تواند
بگويد آمريکا به اهدافش دست خواهد يافت ،آمريکا
حتما شکست خواهد خورد و به اهدافش نخواهد رسيد
اما در عين حال تحريم مشکالتي را براي زندگي مردم
به وجود آورده است .ما بايد تالش کنيم تا با همکاري
مشکالت مردم را کاهش دهيم و اين توان را داريم.
مجلس و دولت و نظام آماده خواهند بود با همکاري
بيشتر مشکالت را کاهش دهند و جلوي التهاب بازار
را بگيرند و شرايط را مناسب کنند.

در اين بين توطئه و نقشه شوم خود را براي تحريم
ملت ايران اجرا کردند.روحاني اظهار داشت :در اوايل
سال  ۹۷با التهاباتي ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار
کاال و به تبع آن در ساير بازارها مواجه شديم .آنچه
آمريکا در سال  ۹۷مدنظر داشت دو مسئله اصلي
بود؛ يعني نااميدي ملت ايران نسبت به آينده نظام
و کشور و دوم ،القاي ناکارآمدي نظام تا مردم تصور
کنند دولت بر اوضاع مسلط نيست و به تعبير برخي
از سايت ها و افرادي که متاسفانه گاهي تعبيراتشان
نادرست و ناپسند است ،گفتند دولت ،کشور را رها کرده
و اوضاع از کنترل خارج شده است.رئيس جمهور ادامه
داد :برخي از افرادي که کمي اقتصاد خوانده و مي دانند

ت آيتاهلل شاهرودي
رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت :منافع شخصي نتوانس 
را از مسير انقالب دور کند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيتاهلل احمد
جنتي در پي ارتحال آيتاهلل هاشميشاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت
نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان پيام تسليتي صادر کرد .در پيام دبير شوراي
نگهبان آمده است :با کمال تأسف و تأثر مطلع شديم عالم مجاهد و پارسا حضرت
آيتاهلل هاشمي شاهرودي رضواناهلل تعالي عليه به لقاءاهلل پيوست .اين عالم
بزرگوار از چهرههاي اثرگذار و ياران صميمي نظام جمهوري اسالمي بود و در همه
عرصههاي خدمت به مردم ،صادقانه ايفاي نقش کرد .از عضويت در شوراي نگهبان
رياست قوه قضائيه ،عضويت در مجلس خبرگان رهبري ،رياست هيئت عالي حل
اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه تا رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از
جمله مسئوليتهاي خطير اين عالم مبارز و انقالبي بود که در همه اين عرصهها
هرگز منافع شخصي و جناحي نتوانست ايشان را از مسير انقالب ،نظام و رهبري
دور کند.رئيس مجلس خبرگان رهبري در پيام خود ميافزايد :فقدان اين عالم
فاضل و سکان اطمينانبخش دوستداران انقالب ،موجب تأثر و تألم جبرانناپذيري
است ،چرا که به يقين ميتوان گفت آيتاهلل هاشمي شاهرودي در هر جايگاهي
که قرار گرفت ،به حد اعلي موجب سکون و آرامش بود.

آي تاهلل حسينيبوشهري:

آيتاهلل شاهرودي در بزنگاههاي
تاريخي ،مدافع واليت و انقالب بود
قائممقام جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :آيتاهلل شاهرودي در بزنگاههاي
تاريخي مدافع واليت و انقالب بود .آيتاهلل سيدهاشم حسيني بوشهري در
گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با اشاره به رحلت
آيتاهلل هاشميشاهرودي اظهار کرد :مرحوم شاهرودي از چهرههاي شناخته
ت امام
شده در حوزه علميه قم و نجف بودند و ساليان زيادي را از محضر حضر 
خميني(ره) ،آيتاهلل خوئي و مرحوم شهيد آيتاهلل سيدمحمد صدر بهره علمي
بردند.وي افزود :آيتاهلل شاهرودي از چهرههاي مبارز عليه نظام بعثي عراق بود و
در اين مسير شکنجههاي زيادي ديده و سه برادرشان به شهادت رسيدند.قائممقام
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه مرحوم شاهرودي منشأ تالشهاي
زيادي براي نظام جمهوري اسالمي بودند ،اضافه کرد :آيتاهلل شاهرودي در مجلس
خبرگان رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي نگهبان قانون اساسي
خدمات زيادي را انجام دادند.حسينيبوشهري با تأکيد بر اينکه وي داراي ذوق
سرشاري بود و آثار متعددي در حوزه به جاي گذاشت ،بيان کرد :در رابطه با
مسائل انقالب و دفاع از جمهوري اسالمي همواره پشتيبان واليت بودند و مانند
يک سرباز جانفشاني زيادي در بزنگاههاي زمان انجام داد.

اخطار به صاحبان كاال يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در كانتينر و كاالهاي موجود در منطقه ويژه بندر امام خميني(ره)

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت اول (يكمرحلهاي) نوبت دوم

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالهاي مشروحه ذيل ،موجود در اماكن بندري (ترمينال كانتينري) ،چنانچه ظرف مدت  30روز از تاريخ انتشاراين آگهي جهت ترخيص و خروج كاالي خود از منطقه ويژه اقتصادي
بندر امام خميني(ره) اقدام ننمايند ،منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.

اجراي فاز سوم پارك رسالت (فهرست بها )97

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به شماره  48504مورخ  97/5/2سازمان مديريت برنامه و بودجه استان لرستان پروژه مشروحه
ذيل را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف

پروژه

مبلغ اوليه  -ريال

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي فاز سوم پارك رسالت از محل تملك
داراييهاي سرمايهاي

6/001/056/191

300/052/810

1/900/000

 5ابنيه

2

تفكيك آب شرب از فضاي سبز در محل محدوده
پارك رسالت و بلوارهاي منتهي به آن

6/999/999/800

349/999/990

1/900/000

 5ابنيه و  5تاسيسات و كشاورزي
(جداسازي آب) يا  5آب

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همه روزه در وقت اداري از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ  97/10/12جهت خريد اسناد (نوبت دوم) از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت اقدام نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد
مالكيت در پاكت را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و در وقت قانوني ثبت سامانه تداركات الكترونيك دولت نمايند .درج شماره تلفن در اسناد الزامي ميباشد.
 -3محل اعتبار اين پروژهها از محل منابع عمومي 123ل1502001سال ( 1397در صورت تخصيص پرداخت از محل اوراق و يا وجه نقد) شهرداري پيشبيني شده است.
 -4شركتكنندگان در موضوع بند  2ميبايست مجوزات الزم جهت حفر چاه و ساير امور مربوط به موضوع مناقصه از امور آب را داشته باشند و ضميمه اسناد خود بارگذاري نمايند و در صورت دارا بودن
رتبه  5آب ميبايست مجوز طراحي و آبياري تحت فشار را داشته باشد.
 -5تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -6متقاضيان ميبايست مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكي ،واريز و تهيه و آن را در در پاكت الف در سامانه تداركات بارگذاري نمايند.
 -7مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت ميباشد.
 -8به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپردههاي شركت در مناقصه كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و
نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -10كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -11برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد.
 -12برنده مناقصه ميبايست پس از اعالم برنده شدن در سامانه تداركات در مهلت مقرر در سامانه نسبت به پذيرش برنده بودن اقدام و پس از آن ظرف مدت 48ساعت جهت ارائه تضمين انجام تعهدات و
تنظيم قرارداد و انجام ساير مراحل به امور قراردادها مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده
آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز اعمال خواهد شد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و اسناد از طريق سامانه تداركات خريداريگردد.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irو سامانه تداركات الكترونيك دولت قابل دسترسي ميباشد.
 -16كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند در تاريخهاي مندرج در اين آگهي و سامانه تداركات جهت اطالعات بيشتر به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه و يا با
شماره  066-43325692داخلي  220تماس حاصل نمايند.
خ ش97/10/5 :
تاريخ انتشار97/10/5 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

آگهي مناقصه عمومي

خبر

رئيسجمهور بودجه  98را تسليم مجلس كرد

رئيسجمهور بودجه  98را تسليم مجلس كرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم حسن روحاني
صبح روز سه شنبه در صحن علني مجلس به هنگام
تقديم اليحه بودجه  ،۹۸با اشاره به اتفاقات دي ماه
سال گذشته اظهار داشت :دي ماه سال گذشته جمهوري
اسالمي با مشکالتي مواجه شد و اواخر دي پارسال
آمريکاييها با برداشت غلط ،موضع گيري جديدي
عليه جمهوري اسالمي و توافق هسته اي اعالم کردند
و بعد هم در هر مقطعي صحبتي کردند تا به خيال
خام خود به اهداف خود دست پيدا کنند.وي افزود:
هدف اصلي آمريکا از توطئه ها ،فشارها و تحريم ها
که مستقيما متوجه مردم بزرگ ايران ،مردم منطقه و
شرکتهاي تجاري و اقتصادي جهان بوده و برخالف
همه مقررات بينالمللي است ،به زانو در آوردن نظام
پرقدرت جمهوري اسالمي ايران است.روحاني با بيان
اينکه آمريکا مانع بزرگ خود را در منطقه ملت بزرگ
ايران مي بيند ،تصريح کرد :هر گاه ما در پيشرفت هاي
داخلي توانستيم حرکت بزرگي به وجود بياوريم آنها
سد راه شدند و پيش روي ايران قرار گرفتند چون از
توانمندي ايران هراس دارند.وي با بيان اينکه بي ترديد
آمريکا به هدف خود نخواهد رسيد و ايران سرافرازتر،
قدرتمندتر و مردم ايران با استقامت و هوشياري بيشتر
خواهند ايستاد ادامه داد :بي ترديد تحريم بر زندگي
مردم و رشد و توسعه کشور تأثير خواهد گذاشت .از
سال  ۹۲با آغاز دولت يازدهم ،دولت و مجلس و همه

3

نوبت دوم

( فراخوان ارزيابي كيفي)

رديف
1
2
3
4
5

نام صاحب كاال
ارج ترابر نوين
فوالد خوزستان
هفتدريا
عظيم ترابر
ارج ترابر نوين

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

پيشرو ناوگان سيراف
هفت دريا
ارغوان تجارت پاينده
توسعه تجارت سنيار
بانك تجارت
فوالد خوزستان
بانك سپه
پيچگستر اروند
مهندسي و توسعه نفت
پيشرو ناوگان سيراف
حمل و نقل آراز رود الين
يعقوب ميرزايي
بازرگاني ايمن كاالي ناصحي
تعاوني نگين شمس مشهد
تعاوني نگين شمس مشهد
تعاوني نگين شمس مشهد
تعاوني نگين شمس مشهد
تعاوني نگين شمس مشهد
هفت دريا
پااليش گاز بيدبلند
خدمات بندر جنوب
پيشرو ناوگان سيراف
فوالد خوزستان
بانك سپه
هفت دريا

6

BL/N
BC820430
VASVTZBKM000151
BLTCCUJEA000242/JEABKM00470
BRE001058
CHE100478BIK

نام كشتي
رونيكا
چيف
چيف
چيف
چيف

شماره قبض انبار
26454
26451
26445
26446
26448

EPIRCHNSHN254155
JEABKM00471
ECL1052ETPG0119A
ECL1052ETPG0119B/ECL1052ETPG0119C
ECL1054EANT0699/ECL1054EASC0355
ECL1054ETPG0152S
HDM1174SKORD9140
HDM1180SCOQ1533
HDM1180SCOT7277
IIX1112WIND3386
SCP1165WNSN0161
SCP1167WNSN356
SCP1165WNSN0182
HDM1180SCOT7219-1-HDM1180SCOT7219-2-HDM1180SCOT7219-3
HDM1180SCOT7219-10-HDM1180SCOT7219-11-HDM1180SCOT7219-12
HDM1180SCOT7219-13-HDM1180SCOT7219-14-HDM1180SCOT7219-15
HDM1180SCOT7219-4-HDM1180SCOT7219-5-HDM1180SCOT7219-6
HDM1180SCOT7219-7-HDM1180SCOT7219-8-HDM1180SCOT7219-9
JEABKM00473/JEABKM0473
HDM1178SATS0849
XPG1254GLS4109-XPG1260GLS4137-XPG1260GLS4144
HDM1178SESLS9009
CCUBIK1900019/VTZJEA236
GOSSJEABKM04879
BLTCCUJEA00261

الينا
الينا
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
ياران
باسل اس 3
الوان
الوان
الوان
نينا
نينا
نينا

26459
26460
26461
26462/26463
26465/26466
26481
26482
26483
26486
26489
26490
26492
26704
26706-26713-26714
26707-26708-26709
26710-26711-26712
26715-26716-26717
26718-26719-26720
26495/26496
26500
26508-26509-26510
26506
26513/26517
26514
26511

بانك پارسيان

تاريخ انتشار97/10/5 :

BSSCCUNM1805224

چيف

26447

خ ش97/10/5 :

آگهي تجديد مزايده
(نوبت اول)

بصورت دو مرحله اي
( )97/24

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه اجراي خط انتقال آب با لوله پلياتيلن به قطر
 110ميليمتر با فشار كاري  16و 10اتمسفر به طول  4000متر (خريد لوله  1000متر و اجرا  4000متر) ،تهيه و نصب شيرآالت و احداث حوضچههاي
مرتبط در روستاهاي مهاباد و فرحآباد از توابع شهرستان فيروزكوه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ،تملك داراييهاي سرمايهاي و اسناد
خزانه اسالمي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته آب ميباشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
الزامي ميباشد.
برآورد پايه 3/250/005/894 :ريال ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  1397/10/11جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  1397/10/25براساس شرايط مندرج در اسناد ،صرفا
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  ،)60توسط كميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط سامانه
دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
كميسيون معامالت
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5 :
شركت آب و فاضالب روستايي
خ ت97/10/3 :

استان تهران

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در نظر دارد تعداد  5دستگاه اتوبوس شهاب خود را براساس بند سه اولين صورتجلسه شوراي
سازمان به شماره  2مورخ  96/04/31و بند  6پانزدهمين صورتجلسه شوراي اسالمي شهر ايرانشهر به شماره  501/5/1012مورخ  96/11/10به بخش
خصوصي (حقيقي) واجد شرايط به صورت مزايده واگذار نمايد .داوطلبان ميتوانند حداكثر تا  10روز پس از نشر آگهي نوبت دوم و ارائه اعالميه
واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب  0107354549001نزد بانك ملي شعبه مركزي ايرانشهر به نام سازمان اتوبوسراني ايرانشهر و نسبت به
دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.
 سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. هزينه نشر آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد. در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ،دوم و سوم سپرده آنها به نفع سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر به ترتيبضبط خواهد شد.
 به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. در شرايط پيشنهاد قيمت يكسان اولويت واگذاري با افراد ذيل خواهد بود:الف -خانواده معظم شهدا  -جانبازان  -آزادگان و ايثارگراني كه داراي معرفينامه كتبي باشند.
ب -در واگذاري به اشخاص حقيقي اولويت با رانندگان خواهد بود.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس :ايرانشهر  -خيابان طالقاني روبروي كالنتري  11مراجعه و يا با شماره تلفن  05437226919تماس حاصل
نماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/12 :
خ ش97/10/5 :

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر

