خادمي:

نبايد کشور را
معطلتصميمهاي
اروپا نگ ه داشت

2

عضو کميسيون انرژي مجلس گفت :نبايد کشور را معطل تصميمهاي اروپا نگ ه داشت.
هدايتاهلل خادمي در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره
ميزباني کشورها براي کانال ويژه مالي ايران و اروپا اظهار کرد :اروپا بعد از خروج آمريکا
از برجام ادعا کرد ميخواهد با ايران ارتباط داشته باشد ،اما از همان ابتدا مشخص بود که
اينها ما را معطل نگه ميدارند.وي با تأکيد براينکه اروپا تاکنون در رابطه با وعدههاي خود
کاري نکردهاند ،تصريح کرد :مبادالت آنان با آمريکا قابل توجه است و وابستگي محکمي
دارند براي همين ميخواهند از ما زمان بخرند .نماينده مردم ايذه در مجلس با بيان اينکه
وضعيت کنوني کشور نتيجه عملکرد بد سالهاي گذشته مسئوالن است ،اضافه کرد :اکنون
هم برخي نگران فروش نفت در شرايط تحريم هستند ،اما بايد به آنان گفت که چرا ملت
ايران بعد از  ۱۰۸سال فعاليت در عرصه نفت بايد نفتش را خام بفروشد؟ وي با تاکيد بر

سياسي

اينکه بايد همه ظرفيتهاي خود را براي تبديل نفت به فرآوردههاي نفتي بهکاربگيريم و
نفتمان را به فرآورده با ارزشي تبديل کنيم که قابل تحريم نباشد ،گفت :برخي در گذشته
معتقد بودند اگر بنزين وارد کنيم ميتوانيم در کشور شغل ايجاد کنيم و اين سياست
غلطي بود که در پيش گرفته شد و کشور را ضربهپذير کرد؛ لذا اگر خودمان بنزين توليد
ميکرديم و در صادرات محصوالت تنوع داشتيم امروز درگير تحريم نبوديم .عضو کميسيون
انرژي مجلس با تأکيد براينکه ما پيش از اين نيز شرايط تحريمهاي سخت را پشت سر
گذاشتيم ،گفت :عبور موفق از تحريم الزمهاش مرداني است که از تمام توان خود براي نظام
و کشور هزينه کنند.خادمي در خاتمه خاطرنشان کرد :نبايد کشور را معطل تصميمهاي
اروپا نگه داشت و بايد با مديريت دلسوزانه و جهادي مانند گذشته سدهاي ايجاد شده
مقابل پيشرفت کشورمان را از مقابل برداريم.
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خبر
رهبر معظم انقالب:

آيتاهلل شاهرودي،کارگزاري باوفا
در مهمترين تشکيالت نظام بود

»

به مناسبت رحلت ملکوتي آي تاهلل هاشمي شاهرودي؛

امروز در سراسر کشور
عزاي عمومي اعالم شد

«پرورش»؛ الگوي آموزشوپرورش

ادامه از صفحه اول
طبعاً با اوجگيري نهضت اسالمي  « ،معلم عزيز ما» نيز به عنوان يكي از تأثيرگذارترين
شخصيتهاي مبارز كشور و اصفهان ،نقشي فعال ايفا كرد و با سازماندهي تحصنها
و گروههاي انقالبي و نظامي و جامعه معلمان به موازات سخنرانيهاي آتشين،
ضرباتي بر رژيم شاه وارد ساخت .پس از پيروزي انقالب نيز استاد پرورش به
عنوان يكي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي از طرف مردم اصفهان انتخاب
و در دوره اول مجلس به عنوان نايب رئيس اول برگزيده شد.
در دفاع مقدس به عضويت شوراي عالي دفاع انتخاب گرديد و با توجه به سوابق
آشنايياش با فرماندهان انقالبي نظير شهيد نامجو ،شهيد صياد شيرازي ،شهيد
كالهدوز و سرلشكر ابراهيم صفوي ،در تقويت روحيه نيروهاي مسلح و حفظ
وحدت آنان نقشي تأثيرگذار داشت.
باور و ارادت قلبي « معلم عزيز ما» به واليت فقيه ،موجب شد كه در بزنگاههاي
حساس و نقاط عطف سياسي  ،نظير غائله بنيصدر  ،جريان خلق مسلمان ،عزل
قائم مقام رهبري ،پذيرش قطعنامه  598و بعدها در جريان فتنههاي تير  78و سال
 88براي تبيين مسائل و افزايش بصيرت خواص و جامعه وارد صحنه شود.
مردمي بودن ،سادهزيستي ،شب زندهداري ،ذوق ادبي و شوخطبعي و در عين حال
صراحت لهجه و شجاعت در بيان حق ،خصوصاً در برابر شخصيتها و مسئوالن
عاليمرتبه  ،از ويژگيهاي برجسته معلم عزيز ما بود .آن بزرگوار در زندگاني
شخصي هيچگاه از زل معلمي خارج نشد و از يك خانه اجارهاي در ابتداي زندگي
آغاز كرد و در پايان هفتاد و يك سال عمر پربركت خود در خانهاي دو طبقه
و ساده همراه با فرزندش زندگي ميكرد و جز حقوق بازنشستگي معلمي،
سرمايهاي براي خويش نيندوخت و اين درس امروز «پرورش» به شيفتگان
ثروت و قدرت و هشدار به تمامي دولتمردان است.
در مهرماه  1390مراسم تجليل از استاد پرورش در اصفهان برگزار شد و
شخصيتهايي همچون آيتاهلل مظاهري  ،آيتاهلل جعفرسبحاني  ،مرحوم
عسكراوالدي و  ...جلوههايي از ويژگيهاي برجسته معلم عزيز ما را توصيف
كردند و مرحوم آيتاهلل مهدوي كني گفتند:
تجليل از برادر فاضل و بزرگوارمان استاد سيدعلي اكبرپرورش ،تجليل از يك
نسل فرهنگي ،مبارز و مجاهد است.
اينك سالهاست كه جمع زيادي از شاگردان آن معلوم عزيز ،درسراسر كشور
در سمتهاي مختلف به فعاليت و خدمت به جامعه مشغولند و يكي از ثمرات
عمر بابركت ايشان كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اين واقعيت است كه يك
معلم تا چه اندازه ميتواند در سرنوشت جامعه و كشور خويش ،حتي پس از
پايان حيات مادياش ،نقشآفريني كند و تأثيرگذار باشد و اين هم درسي است
براي آموزشوپرورش و جامعه فرهيخته كشور كه تالشهاي مجاهدانه آنان
در تربيت كودكان و نوجوانان  ،چه آثار شگفتانگيز و مستمري در پيشرفت
كشور بر جاي خواهد گذاشت .لذا انتظار ميرود وزارت آموزشوپرورش براي
بهرهگيري از ميراث فكري ،اخالقي و علمي استاد پرورش  ،حركتي برنامهريزي
شده را آغاز نمايد و ايشان را به عنوان « معلمتراز» نظام اسالمي به جامعه
مسلمان معرفي نمايد.

هيئتدولتدرپيامي،ضمنتسليتبهمناسبتدرگذشت
آيتاهلل هاشمي شاهرودي ،روز چهارشنبه پنجم دي
ماه را در سراسر کشور عزاي عمومي اعالم کرد.به
گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،هيئت دولت
در پيامي ،ضمن تسليت به مناسبت درگذشت رئيس
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام آيتاهلل هاشمي
شاهرودي ،روز چهارشنبه پنجم دي ماه را در سراسر
کشور عزاي عمومي اعالم کرد.متن اين پيام بدين شرح
است« :هيئت دولت جمهوري اسالمي ايران ،ارتحال
فقيه عاليقدر ،عالم مجاهد حضرت آيت اهلل سيد محمود
شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به
مقام معظم رهبري ،مراجع عظام ،حوزههاي علميه و
ملت شريف و عزيز ايران اسالمي و بيت مکرم ايشان
تسليت مي گويد و به همين مناسبت روز چهارشنبه
پنجم دي ماه را در سراسر کشور عزاي عمومي اعالم

مي نمايد».برپايه اين گزارش مراسم تشييع و نماز بر
پيکر آيتاهلل سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح
امروز به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي در مصالي
تهران برگزار ميشود.مراسم تشييع و تدفين در قم نيز
عصر امروز چهارشنبه از ساعت  14در محل مسجد امام
حسن عسکري(ع) بهسمت حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه(س) برگزار ميشود.
سخنگوي مديريت حوزه هاي علميه قم نيز در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاري رسا از تعطيلي دروس حوزه هاي
علميه در روز چهارشنبه به مناسب درگذشت آيت اهلل
هاشمي شاهرودي خبر داد.اسداهلل عباسي عضو هيئت
رئيسه مجلس نيز در گفتوگو با خبرنگار مهر ،گفت:
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي به
منظور حضور نمايندگان در مراسم تشييع پيکر آيت اهلل
هاشمي شاهرودي تعطيل اعالم شد.وي با بيان اينکه

نقويحسيني تشريح کرد:

پيشبيني يک ميليون و  ۷۷هزار شغل در بودجه سال ۹۸

سخنگوي فراکسيون نمايندگان واليي مجلس از پيشبيني يک ميليون و
 ۷۷هزار شغل در بودجه سال  ۹۸خبر داد.به گزارش حوزه مجلس گروه
سياسي خبرگزاري آنا ،سيدحسين نقويحسيني در تشريح نشست اخير
فراکسيون نمايندگان واليي مجلس با حضور محمدباقر نوبخت رئيس
سازمان برنامه و بودجه ،اظهار کرد :نوبخت در بخش اول صحبتهاي
خود اعالم کرد که نفت ،ماليات و اوراق سرمنبع اصلي درآمدهاي دولت
است.وي گفت :رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد که در بودجه
کونيم ميليون بشکه نفت صادراتي و هر بشکه ۵۴
سال آينده بيش از ي 
دالر پيشبيني شده است و در حوزه ماليات ،که منبع دوم درآمد دولت
است  ۱۱درصد رشد در نظر گرفتيم که نسبت به سال قبل کل رقم
بودجه  ۴۰۷هزار ميليارد تومان است.نماينده مردم ورامين و پيشوا در
مجلس تصريح کرد :نوبخت اعالم کرد همسانسازي حقوق بازنشستگان
هم در اليحه بودجه ديده شده ،عدد آموزشوپرورش و آموزشعالي حدود
 ۷۵هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده ،همچنين بودجه رتبهبندي

س رلشکر باقري:

ايران و روسيه بايد با نگاهي
بلندمدت حوزههاي همکاري را
توسعه دهند

معلمان هم در بودجه ديده شده است.وي گفت :در ادامه نوبخت مطرح
کرد؛ مطابق قانون پنج درصد اعتبارات دفاعي و نيروهاي مسلح هم
ديده شده و در حوزه بيمه سالمت هم حدود ۲۳هزار ميليارد تومان
پيشبيني شده است ،همچنين بودجهريزي براساس عملکرد تنظيم شده
و حدود  ۹۷درصد دستگاهها به بودجه براساس عملکرد تن دادهاند .نقوي
حسيني ادامه داد :رئيس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد  ۳۴درصد
منابع صندوق در بودجه پيشبيني شده اما در صورت عدم تحقق برخي
منابع و شرايط خاص از صندوق برداشته ميشود؛ در شرايط تحريمي،
وضعيت اقتصادي و پرداختهاي دولت همچنان بهطور عادي ادامه دارد
و خود را براي تحريمها و مقابله با آنها آماده کرديم.نماينده مردم ورامين
و پيشوا در مجلس تصريح کرد :نوبخت ادامه داد در مدت اخير تالش
شد بودجههاي جاري باز هم کمتر شود ،بودجه امسال دو سقفه است،
يک سقف  ۴۰۷هزار ميليارد و در يک سقف ديگر  ۴۴۷هزار ميليارد
پيشبيني شده است.وي اضافه کرد :نوبخت مطرح کرد تخصيص بودجه

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران گفت :ايران و روسيه
بايد با نگاهي بلندمدت حوزههاي همکاري را توسعه دهند.به گزارش گروه
سياسي خبرگزاري ميزان ،سرلشکر محمد باقري در ديدار ژنرال اسيپنوف
معاون رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه با اشاره به شرايط بسيار حساس
کنوني منطقه و جهان و ضرورت ايجاد پيوندهاي همگرايي بين نيروهاي مسلح
ايران و روسيه عليه تروريسم ،گفت :موفقيت نيروهاي مسلح دو کشور در فرآيند

آگهي تجديد مزايده
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان
نوبت دوم

سازمان سيما ،منظر وفضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد تعدادي مورد اجاره مستقر در شهربازي و ساير پاركهاي سطح
شهر را ازطريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت
بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به
امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 -1سپرده شركت در مزايده مبلغ  10/000/000ريال كه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به
حساب  0105938186001بنام سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند ،سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد
شد.
 -4به پيشنهادات مخدوش ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ  97/10/16ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  97/10/18ساعت  8ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/28
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5
خ ش 97/9/28

مديريت ارتباطات شهرداري
و شوراي اسالمي شهر سيرجان

آگهي مزايده فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا
نوبت اول

الف) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا در نظر دارد اقالم و وسايل مازاد و فرسوده زير را از طريق مزايده شماره
 6به فروش برساند.
 -1انواع خودرو سبك و سنگين
 -2ماشينآالت راهسازي شامل بلدوزر ،اتوميكسر
 -3انواع جرثقيل (بنز  ،911ريو ،پتيبن)
 -4اقالم فرسوده ،سررشتهداري ،مهندسي ،مخابراتي
 -5قطعات داغي خودرويي و انواع الستيكهاي رويي فرسوده
ب) متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند به منظور دريافت ليست اقالم و برگ شرايط شركت در مزايده در ساعات اداري مورخه
 97/10/12الي  97/10/18به استثناء ايام تعطيل به نشاني ابتداي جاده دزفول به انديمشك (جنب پل هوايي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دزفول) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا (دايره فروش) مراجعه نمايند.
ج) تاريخ بازديد اقالم مورخه  97/10/15الي  97/10/18ميباشد.
ح) تاريخ برگزاري مزايده مورخه  97/10/19در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا ميباشد.
د) متقاضيان بايد مبلغ ( %10ده درصد) قيمت پيشنهادي براي ساير اقالم را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب مربوطه
واريز و اصل فيش واريزي را ارائه نمايند.
ذ) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار خواهد بود.
و) جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  06142421853-06142420734تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/6 :
خ ش97/10/5 :

نمايندگان خواستار حضور در مراسم تشييع پيکر
آيت اهلل هاشمي شاهرودي بودند لذا هيئت رئيسه
تصميم گرفت جلسه روز چهارشنبه مجلس شوراي
اسالمي را تعطيل اعالم کند تاکيد کرد :استيضاح
وزير کشاورزي هفته آينده مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.حجتاالسالم والمسلمين عباس رفعتي ضمن

ابراز تسليت به مناسبت درگذشت مرحوم آيت اهلل
سيدمحمود هاشمي شاهرودي از تعطيلي حوزه هاي
علميه سراسر کشور در روز چهارشنبه  5دي ماه خبر
داد و گفت :فقدان اين عالم مجاهد ثلمه اي بزرگ به
حوزه هاي علميه ،نظام مقدس جمهوري اسالمي و
همه مسلمانان و شيعيان جهان وارد کرد.

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا

سه ماه به سه ماه پس از گزارش عملکرد دستگاهها پرداخت ميشود.
سه منبع هزينهاي دولت شامل هزينههاي جاري ،پروژههاي عمراني و
پرداخت اوراق است .همچنين اهداف بودجه عبارتند از کاهش فقر ،ايجاد
اشتغال و رونق و توليد که در هر مورد اعتبارات الزم پيشبيني شده
است.نقوي حسيني ادامه داد :رئيس سازمان برنامه و بودجه در حوزه
يارانهها اعالم کرد که همچنان يارانهها پرداخت خواه د شد؛ اما جهت
ساماندهي يارانهبگيران اختيار به استانها داده شد ،در حوزه اشتغال
نيز براي سال  ،۹۸يک ميليون و  77هزار شغل پيشبيني شده است.
سخنگوي فراکسيون نمايندگان واليي مجلس خاطرنشان کرد :رئيس
سازمان برنامه و بودجه همچنين عنوان کرد که ارز الزم براي تامين
 ۲۵قلم کاالي اساسي پيشبيني شده و مردم از نظر تهيه کاالهاي
اساسي هيچ مشکلي ندارند .همچنين براي حمايت از رونق اقتصادي
نيز پيشبينيهاي خوبي صورت گرفته و حدود  10هزار ميليارد تومان
نيز براي حوزه فرهنگي پيشبيني شده است.

مقابله با تروريسم در سوريه و شکست تروريستهاي تکفيري و حاميان آنها در
منطقه ،بيانگر عزم و ظرفيتهاي ايران و روسيه براي مقابله با تهديدات موجود
است.وي تاکيد کرد :ظرفيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و روسيه
ايجاب ميکند نيروهاي مسلح دو کشور با نگاهي بلندمدت ،حوزههاي همکاري
فيمابين را تدوين و توسعه دهند و در چارچوب توافقات کميسيون مشترک
نظامي ،آنها را مديريت و برنامهريزي کنند.

رهبر معظم انقالب ضمن تسليت درگذشت آيتاهلل هاشميشاهرودي فرمودند:
آيتاهلل شاهرودي کارگزاري باوفا در مهمترين تشکيالت نظام بود.به گزارش
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي رحلت
آيتاهلل سيد محمود هاشميشاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
را تسليت گفتند.متن پيام حضرت آيتاهلل خامنهاي بدين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون
با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقيه عاليقدر و رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،آيت اهلل آقاي حاج سيدمحمود هاشمي شاهرودي رضواناهلل
عليه را دريافت کردم .اين ضايعه اسفبار که پس از حدود يک سال بيماري
سخت و دردناک واقع شده است مايه تألّم همه کساني است که به مقام
علمي و خدمات با ارزش ايشان به نظام اسالمي و نيز به مجموعههاي فقهي
و اصولي و حقوقي حوزههاي علميه آشنا ميباشند .ايشان استادي بزرگ
در حوزه علميه قم و کارگزاري باوفا در مهمترين تشکيالت نظام جمهوري
اسالمي ،عضو مؤثري در شوراي نگهبان و رئيس موفقي در مجمع تشخيص
مصلحت بودند و آثار و برکات علمي بسياري از خود بر جاي نهادند .ايشان
همچنين برادر سه شهيد و از ياران و شاگردان و همراهان شهيد نامآور و
بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود .اينجانب مصيبت درگذشت اين عالم برجسته
را به خاندان مکرم ،همسر گرامي و فرزندان محترم و همه وابستگان و نيز
به حوزه علميه قم و شاگردان و همکاران علمي و ارادتمندان ايشان تسليت
ميگويم و رحمت و مغفرت الهي و عل ّو درجات ايشان را از خداوند متعال
مسئلت مينمايم.
س ّيدعلي خامنهاي
 ۴دي ۱۳۹۷

رهبر انقالب،درگذشت جمعي از
دانشجويان را تسليت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمي با صدور پيامي درگذشت جمعي از دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات را تسليت گفتند.به گزارش ايسنا
پيام تسليت حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در پي
حادثه مصيبت بار درگذشت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات منتشر شد.متن اين پيام بدين شرح است:
بسمه تعالي
حادث ه مصيبت بار امروز که به درگذشت هشت نفر از دانشجويان عزيز و زخمي
شدن تعدادي ديگر انجاميد بسيار دردآور و تأسفبار است .اينجانب ضمن ابراز
همدردي با مصيبتديدگان و عموم جامع ه دانشگاهي ،به هم ه بازماندگان اين
عزيزان تسليت عرض مي کنم و شفاي مجروحان را از خداوند متعال مسئلت
مي نمايم و از خداوند صبر و اجر براي خانوادههاي داغدار طلب مي کنم.
س ّيدعلي خامنهاي
97/۱۰/4

کدخدايي :آيتاهلل هاشمي شاهرودي
فقيهي نوانديش بود

سخنگوي شوراي نگهبان گفت :آيتاهلل هاشمي شاهرودي فقيهي نوانديش
بود.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،عباسعلي کدخدايي در صفحه
شخصي خود ،نوشت :کمتر کسي است که با مرحوم آيتاهلل شاهرودي آشنا
باشد و از نگاه نو او به فقه بي خبر .او عالمي بود متبحر ،فقيهي نوانديش و در
عين حال پايبند به فقه جعفري و آگاه به مسائل جهان اسالم که از نگراني هاي
خود نسبت به جهان اسالم و فقدان وحدت بين مسلمانان گاليه ميکرد.
رحمت خدا بر او باد.

با يك ليوان آب هم ميشود ،مسواك زد.
روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان
شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي و آييننامه
اجرايي بند (ج) از ماده ( )12قانون از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ،به منظور اجراي پروژهاي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران
حقوقي واجد شرايط جهت شركت در ارزيابي كيفي دعوت به عمل ميآورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
-2موضوع مناقصه :عمليات ساختماني ،تهيه ،نصب و راهاندازي تجهيزات الكترومكانيكال سيستم كنترل و ابزار دقيق ايستگاه پمپاژ فاضالب
 ،Dبه همراه خط انتقال فاضالب و لولهگذاري مسيرهاي باقيمانده حوزه  Dشبكه فالضالب شهر كنارك
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور تهران سحاب
 -4مبلغ برآورد اوليه :حدود  39ميليارد ريال
 -5مدت اجراي كار 15 :ماه اجرا  3 +ماه بهرهبرداري آزمايشي ايستگاه پمپاژ
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب و رشته تاسيسات و تجهيزات (حداقل پايه )5
به صورت توام با مشاركت مدني پيمانكاران رشتههاي مذكور
 -7تاريخ و مهلت تهيه و تحويل استعالم ارزيابي كيفي:
مهلت تهيه استعالم ارزيابي كيفي پنج روز از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ميباشد.
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي پس از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز ميباشد.
 -8نشاني تحويل استعالم ارزيابي:
زاهدان  -بلوار قلنبر  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان  -دفتر قراردادها  -تلفن054-33445213 :
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( 50000پنجاه هزار) ريال ،استعالم ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزيابي و
در مواعد زماني مندرج در سامانه ،مدارك الزم را مطابق با شرايط مندرج در اسناد تهيه و عالوه بر تحويل پاكت مدارك مربوطه به صورت
فيزيكي به آدرس فوق ،مدارك الزم را به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/4 :
97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم:
دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان
خ ش97/10/4 :

آگهي تغييرات شرکت خدماتي سوم شعبان شهرکرد سهامي
خاص به شماره ثبت  3600و شناسه ملي  10340070427به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/09/21
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي احمدبراتي بني به کدملي
 ، 4622780410خانم سعيده براتي بني به کدملي4610055600
و خانم فردوس براتي بني به کدملي  4623078000به سمت
اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند.
آقاي صادق سليمي بني به کد ملي  4623258580و خانم
فيروزه براتي بني به کدملي 4621564889به ترتيب به
سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال
انتخاب گرديدند .روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت چاپ
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري شهرکرد ()329102

آگهي تغييرات شرکت کشاورزي توليدي خوراک دام و طيور
آبزيان پارس خراسان شمالي شرکت تعاوني به شماره ثبت
 2594و شناسه ملي  10860327429به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي مورخ  1397/04/31تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :صورتهاي مالي شرکت شامل سود و زيان ،عملکرد
و ترازنامه و تقسيم سود منتهي به  1396/12/29تصويب
شد - .موسسه حسابرسي بخرديار به شماره ثبت  20058به
نمايندگي آقاي محمد قبول به شماره ملي  0931504570به
عنوان بازرس اصلي  ،آقاي محمدنقي نودهي به شماره ملي
 4591296271به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک
سال مالي انتخاب گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان شمالي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري بجنورد ()329302

آگهي تغييرات شرکت خدماتي سوم شعبان شهرکرد سهامي خاص به شماره ثبت  3600و شناسه ملي  10340070427به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/09/21تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي احمدبراتي بني به کدملي  4622780410به سمت
مديرعامل و عضو هيئت مديره خانم سعيده براتي بني به کدملي 4610055600به سمت رئيس هيئت مديره خانم فردوس براتي بني
به کدملي  4623078000به سمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  .کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد
آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره ومهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()329101

