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معاون هماهنگ کننده نيروي زميني ارتش گفت :آمادهايم تا در هر نقطه و زماني که نياز
باشد از مرزهاي امنيت ملي دفاع کنيم.به گزارش ايسنا ،امير علي جهانشاهي در مراسم
معاون هماهنگکننده نيروي زميني ارتش :تجديد ميثاق جمعي از فرماندهان نيروي زميني ارتش با آرمانهاي بنيانگذار جمهوري
اسالمي ايران به مناسبت فرا رسيدن روز ارتش با بيان اينکه روز ارتش روزي تاريخ ساز
آمادهايم تا در
و يادگار حضرت امام است ،اظهار کرد :اين روز يادآور دالوري هاي رزمندگان ارتش در
دفاع مقدس براي حفظ تماميت ارضي ايران است.وي با بيان اينکه ارتش اقدامات خوبي
هر نقطه و زماني
در عرصه طراحي و توليد انواع مهمات تجهيزات زرهي هواپيما و رادار و تجهيزات پدافندي
که نياز باشد از مرزهاي داشته است ،ادامه داد :امروز ارتش در کنار ساير نيروهاي مسلح از هيچ کوششي براي
برقراري امنيت پايدار دريغ نکرده است و دفاع از واليت و مردم و کشور را سرلوحه خود
امنيت ملي دفاع کنيم
قرار داده است .امروز نيروهاي مسلح ما در خط مقدم دفاع از منافع ملي و جزء مردمي ترين

سياسي
» خبر

ارتش هاي دنيا هستند.وي همچنين با اشاره به اقدامات ارتش در خدمت رساني به مردم
اظهار کرد :در همين زلزله غرب کشور يگانهاي ارتش اولين يگانهايي بودند که در منطقه
حاضر شدند که مورد رضايت مردم و رهبر انقالب قرار گرفت.جهانشاهي با بيان اينکه
امروز ارتش و نيروهاي مسلح ايران از قدرت دفاعي بااليي برخوردار هستند و به عنوان
يک بازيگر اصلي در برقراري امنيت غرب آسيا نقش ايفا ميکنند گفت :در سطح نيروي
زميني ارتش بيش از  ۱۷طرح تغيير ساختاري تهيه کردهايم که در نتيجه آن اقدامات
خوبي در نيروي زميني متناسب با تهديدات منطقه حاصل مي شود .وي گفت :با تغييراتي
که در حوزه تشکيل تيپهاي هجومي و واکنش سريع و ايجاد فرماندهي اطالعات در
نزاجا و تغييرات در سطح يگانهاي مکانيزه و زرهي انجام دادهايم ،آماده هستيم تا در هر
نقطه و زماني که نياز باشد از مرزهاي امنيت ملي دفاع کنيم.

دبيرخانه دائمي کنف رانس حمايت از انتفاضه فلسطين:

تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه اسراي
فلسطيني،جنايتجنگياست
دبيرخانه دائمي کنفرانس بينالمللي حمايت از انتفاضه فلسطين تصريح
کرد :تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه اسراي فلسطيني جنايت جنگي
است.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ،دبيرخانه دائمي کنفرانس
بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي
روز  17آوريل به عنوان روز اسير فلسطيني که از مهمترين مناسبت هاي
ملي و عامل وحدت ميان فلسطيني ها به شمار مي آيد را به اميد آزادي
تمامي مردان ،زنان و کودکان در بند زندان هاي رژيم صهيونيستي
گرامي داشت.اين بيانيه مي افزايد :رژيم نامشروع صهيونيستي که از روز
نکبت در سال  1948تا کنون بيش از يک ميليون فلسطيني را در بند
نموده و آنها را تحت شکنجه رواني و بدني قرار داده و از ارائه خدمات به
آنها خودداري مي کند ،امروز همچنان بيش از  7هزار اسير فلسطيني
بي گناه را به اتهام هاي واهي در بند دارد و بدترين رفتارهاي غير انساني
را در حق آنها روا مي دارد.در بخش ديگري از اين بيانيه با تاکيد بر
اينکه تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه اسراي فلسطيني جنايت جنگي
است آمده است :دبيرخانه دائمي کنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين
در روز اسير فلسطيني از فداکاري و رشادت اين اسرا قدرداني مي کند
و از همه مجالس کشورهاي جهان ،جامعه بين المللي و نهادهاي مردم
نهاد مدافع عدالت و حقوق بشر مي خواهد با جديت در جهت توقف
تجاوزات و جنايات هاي رژيم صهيونيستي اقدام و تالش نمايند تا اسراي
در بند از زندان خارج شوند.

»

چهارشنبه  29فروردين 1397
اول شعبان  18-1439آوريل - 2018سال سي و سوم-شماره 9195

سالک:

ت محور مقاومت دست بر نميدارد
ايران از حماي 
س رلشکر باقري:

ارتش و سپاه ،مشت آهنين
ملت و نظام هستند
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :ارتش و سپاه مشت آهنين ملت و
نظام هستند.به گزارش خبرگزاري مهر ،سرلشکر محمد باقري به مناسبت
 ۲۹فروردين ماه ،روز ارتش جمهوري اسالمي ايران ،در پيامي با تبريک
و تهنيت اين روز به آحاد فرماندهان ،مديران و رزمندگان قوي و مقتدر
ارتشي و خانوادههاي معظم آنان تصريح کرد :ارتش جمهوري اسالمي ايران
تحت تعاليم و تدابير مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا امام خامنه اي
(مدظله العالي) با محور قرار دادن رويکرد تحولي و انقالبي" ،ارتقاء توان و
آمادگي هاي رزمي و تعالي معنوي و بصيرتي ،تأمين عزتمندانه نيازهاي
معيشتي کارکنان و هم افزايي با ساير نيروهاي مسلح" را شتاب بخشيده و
آنها را راهبردهاي قطعي و مأموريت تعطيل ناپذير خود تلقي کرده و در اين
راه مبارک فرصتي را از دست نخواهد داد.در بخش ديگري از اين پيام با تاکيد
بر اينکه بي ترديد تهديدهاي نظامي دشمنان جمهوري اسالمي ايران در عصر
حاضر و در مقايسه با گذشته ،از تفاوتهايي برخوردار شده که الزم است الگوي
پاسخ دهي به تهديدات از سوي نيروهاي مسلح نيز در چارچوب بازدارندگي
سيال و متناسب در دستور کار
جديد و متناسب با اين تفاوت ها به گونهاي ّ
قرار داشته باشد آمده است" :ارتش غيور" و "سپاه سلحشور" به عنوان "بازوان
پرتوان دفاعي" و "مشت آهنين" ملت ايران و نظام مقدس جمهوري اسالمي
که با نصرت الهي" ،محاسبه ناپذيري" چگونگي پاسخگويي خود به تهديد و
تعرض عملي محتمل را به واقعيت غيرقابل انکار اردوگاه دشمنان تبديل کرده
اند ،اجازه نخواهند داد در غوغاي عمليات رواني و جنگ تبليغاتي امپراطوري
رسانهاي نظام سلطه صهيونيسم ،راهبرد مقاومت هوشمندانه که دستورکار ملي
مردم و انقالب اسالمي است ،تحت تأثير انديشه هاي شيطاني و ماجراجويانه
آمريکا و متحدان غربي  -عربي کاخ سفيد آسيب ببيند.

صفاري:

هزينههاي حقوقي خروج از برجام
به گردن آمريکاست
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :هزينههاي حقوقي
خروج از برجام به گردن آمريکاست.مرتضي صفارينطنزي در گفتگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با اشاره به تغيير و تحوالت ايجاد شده در راس
دستگاه ديپلماسي آمريکا اظهار داشت :با وجود تغييراتي که در وزارت امور
خارجه و همچنين سازمان امنيت ملي اياالت متحده انجام شده و با توجه به
ش سياسي اشخاص تازه وارد به دستگاه ديپلماسي اين کشور ،بعيد به
گراي 
نظر ميرسد که برجام از سوي ترامپ بار ديگر تمديد شود .وي درباره واکنش
ايران به خروج احتمالي آمريکا از برجام تصريح کرد :دستگاه ديپلماسي ما
عليرغم اينکه بايد تمام گزينههاي پاسخگويي به خروج آمريکا از برجام را
روي ميز قرار دهد ،بايد به گونهاي عمل کند که تمامي هزينههاي حقوقي
خروج از برجام را به گردن آمريکا بيندازد.وي با تاکيد بر اينکه در صورت
خروج آمريکا از برجام ،بايد تصميمات جدي به منظور توسعه فعاليتهاي
صلح آميز هستهاي در کشور انجام شود ،خاطر نشان کرد :دستگاه ديپلماسي
ايران بايد در مجامع بينالمللي به گونهاي عمل کند که کشورهاي حاضر در
برجام هرگونه اقدام آمريکا در خروج از اين توافق نامه بينالمللي را تقبيح کرده
و مقامات آمريکا را به دليل خروج از برجام تحت فشار بگذارند.

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
(سهاميخاص)

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت :ايران از
يدارد.حجتاالسالم
ت محور مقاومت دست بر نم 
حماي 
احمد سالک در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري
تسنيم ،با اشاره به حمله مشترک آمريکا ،فرانسه
و انگليس به سوريه ،گفت :آمريکا و همپيمانانش
همواره با بهانههاي واهي به کشورهاي منطقه حمله
کردهاند .اين بار نيز به بهانه مسائل شيميايي به سوريه
حمله موشکي کردند تا ساختار سياسي اين کشور
را تغيير دهند.وي افزود :نکته جالب اين است که

حمله به سوريه از سوي کشورهاي مدعي تمدن و
حقوق بشر و تامين کننده صلح و امنيت در جهان
صورت گرفت.وي با بيان اينکه آمريکا در جهان
منزوي شده است،گفت :آمريکا با حمله موشکي
به سوريه به دنبال بازگرداندن اعتبار از دست رفته
خود در ميان رژيمهاي منطقه بود.سالک با تاکيد
بر اينکه قطعاً حمله وحشيانه به کشوري مستقل
محکوم است ،تصريح کرد :آمريکاييها ،تروريستها
ي آنها بايد بدانند که جمهوري
و حاميان منطقها 
اسالمي ايران دست از حمايت از محور مقاومت در
منطقه برنميدارد و در اين باره با هيچ کشوري
مذاکره نميکند.وي با بيان اينکه کشورهاي انگليس و
آمريکا داراي سابقه استعماري در جهان هستند،گفت:
مسئوالن اين کشورها بايد بدانند دوره استعمار گذشته،
شرايط فعلي جهاني امروز به گونهاي است که مردم
کشورها به سمت منطق قويتر متمايل ميشوند و
از چنين نگاهي حمايت ميکنند.

آي تاهلل جواديآملي:

اصحاب رسانه خود را ارزان نفروشند
استاد حوزه علميه گفت :اصحاب رسانه خود را ارزان
نفروشند.به گزارش خبرگزاري مهر آيتاهلل عبداهلل
جواديآملي در جلسه درس تفسير خود با بيان اينکه
با تمام وجود ّ
موظف هستيم خونهاي پاک شهدا
را حفظ کنيم ،اظهار داشت :اگر خداي ناکرده ،اين
نظام آسيب ببيند لعنت ابد دامنگير ما ميشود .اين
نظام به آساني به دست نيامده ،به واقع ما مسئول
هستيم ،در حقيقت اآلن بهترين دوران امتحان ماست
که چطور ميتوانيم اين خونهاي پاک را حفظ
کنيم و به ثمر برسانيم.وي با يادآوري جانفشانيها
و فداکاريهاي صورت گرفته در دوران انقالب و دفاع
تضرع به درگاه حق،
مقدس ادامه داد :جز ناله کردن و ّ
جز توبه کردن ،جز مواظب بودن ،جز سفارش کردن
و نصيحت کردن و جز دعوت به هدايت مسئوالن
و غير مسئوالن راه ديگري براي حفظ اين نظام و
رهايي از مشکالت وجود ندارد.وي افزود :جامعه
نبايد مانند جهنم باشد که در آنجا « ُکلَّما َدخَ لَ ْت

رئيس مجلس خبرگان گفت :قاچاق مايه تباهي اقتصاد
و توليد کشور شده است.به گزارش گروه پارلماني
خبرگزاري تسنيم آيتاهلل احمد جنتي در ديدار اعضاي
کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي
خطاب به حاضران گفت :شما بهعنوان نماينده مجلس
سعي کنيد ارتباطتان با مردم هرچه بيشتر و گرمتر
شود .مهم آن است که عملکرد شما بهگونهاي باشد
که مردم در قلبشان نسبت به انتخاب شما احساس
رضايت داشته باشند.وي با اشاره به محدوده اختيارات
نمايندگان و برخي انتظارات مردم از آنها ،افزود:
برخي توقعات مردم از نمايندگان در حوز ه اختيار
آنان نيست و طبيعتاً در آن زمينه نميتوانند کاري
انجام دهند ،اما بعضي ديگر از انتظارات مردم از عهده
شما نمايندگان برميآيد و بايد در جهت تسهيل و
برآورده شدن آنها تالش کنيد .از جمله وظايف مهم
نمايندگان اين است که رابط بين مردم و دولت و
دستگاههاي اجرايي باشند .دبير شوراي نگهبان ادامه
داد :در موضوع پيگيري امور و مشکالت مردم فقط
بحث نمايندگي و وظيفه اداري مطرح نيست؛ بلکه اين
يک وظيف ه شرعي است و هر کس که ميتواند گرهاي
از مشکالت مردم را باز کند بايد آن را بهعنوان وظيف ه

شرعي خود قلمداد کند.جنتي با تأکيد بر ضرورت
نظارت نمايندگان بر امور اجرايي ،تصريح کرد :شما
که بهعنوان کميسيون قضائي مشغول فعاليت هستيد
لزوماً نبايد به کار قضائي و حقوقي اکتفا کنيد ،بلکه
بايد در مسائل و مشکالت جاري مملکت که معضالتي
ايجاد نموده ،ورود کرده و نظارت کنيد.دبير شوراي
نگهبان گفت :بهعنوان نمونه شما بايد از معوقات بانکي
که متأسفانه يکي از معضالت اقتصادي ما شده است

ابوترابي خبر داد:

شکايتنمايندگانمجلسازرئيسجمهور
و وزير اقتصاد درباره حقوق وزرا
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس از تهيه گزارشي در
خصوص تخلف رئيس جمهور و وزير اقتصاد مبني بر اجراي حکم

اطالع داشته باشيد و در جهت حل آن اقدام کنيد.
وي با اشاره به معضالت بانکي و پولي کشور اظهار
داشت :اعتماد مردم سرماي ه بزرگي است از همين رو
وضعيت بانکي کشور نبايد به جايي برسد که اعتماد
مردم به آن کم و يا خداي نکرده سلب شود و رو
به بانکهاي خارج از کشور بياورند.جنتي با تأکيد بر
توجه جدي مسئوالن به مشکالت اقتصادي کشور
افزود :دولت و مجلس بايد براي اموري مانند توليد

برنامه ششم توسعه براي شفاف سازي حقوق وزرا و مديران خبر
داد.ابوالفضل ابوترابي ،در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکايت
نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و وزير اقتصاد گفت :طبق قانون
برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه اي را براي شفاف سازي
حقوق مديران و وزرا طراحي کند اما تاکنون اين سامانه طراحي
نشده است.وي با بيان اينکه تعدادي از نمايندگان خواستار اعمال
ماده  ۲۳۶آيين نامه داخلي هستند ،اظهار داشت :طبق اين ماده

ستاد کل نيروهاي مسلح:

ارتش مدافع پرتوان تماميت ارضي
منافع ملي و استقالل کشور است
ستاد کل نيروهاي مسلح تاکيد کرد :ارتش مدافع پرتوان تماميت ارضي،
منافع ملي و استقالل کشور است.به گزارش خبرگزاري مهر ،ستاد کل
نيروهاي مسلح با صدور بيانيهاي فرا رسيدن  ۲۹فروردين ماه ،روز بزرگداشت
ارتش سلحشور جمهوري اسالمي ايران و حماسه آفرينيهاي نيروي زميني
قهرمان را گرامي داشت و اعالم کرد :سالروز رژه تاريخي و سرنوشتساز
ارتش در  ۲۹فروردين سال  ۵۸که طي آن ،جبهه نفاق وابسته به استکبار
را ناکام گذاشت و پيوند و همبستگي عميق و ناگسستني خويش با امام
خميني (ره) ،مردم و آرمانهاي واالي انقالب اسالمي را تحکيم بخشيد،
آغاز حيات طيبهاي بود که ثمره آن پس از گذشت  ۳۹سال ،امروز در
مجموعهاي مومن و انقالبي ،بصير و خودآگاه ،سرافراز و فداکار ،شجاع
و منظم ،به نام ارتش جمهوري اسالمي ايران متبلور گشته است.در اين
بيانيه خاطرنشان شده است :دالورمردان ارتش و حافظان عزت و سربلندي
و اقتدار در دوران هشت سال دفاع مقدس و تمامي جبهههاي دفاع از
ميهن اسالمي ،غيرتمندانه و شجاعانه حضور چشمگير داشته و با تقديم
هزاران شهيد ،جانباز و آزاده ،در عرصههاي قدرت دفاعي ،بازدارندگي،
سازندگي ،خودکفايي ،نگهداري و روزآمد نمودن تجهيزات مورد نياز و
همچنين کمک به حل بحرانهاي طبيعي و پيشرفت و آباداني کشور،
نقش مهم و موثري ايفا نمودهاند.اين بيانيه ميافزايد :امروز ،ارتش مکتبي
و مقتدر جمهوري اسالمي ،با اتکا به ارزشهاي اسالم ناب محمدي (ص) و
آرمانهاي انقالب اسالمي ،تحت زعامت فرماندهي معظم کل قوا و واليت
امر مسلمين (مدظله العالي) ،به عنوان يکي از قدرتمندترين ارتشهاي
جهان اسالم ،دوشادوش همرزمان خود در سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
نيروي انتظامي و بسيجيان ايثارگر ،پاسدار واقعي حريم ارزشهاي اسالمي
و مدافع پرتوان تماميت ارضي ،منافع ملي و استقالل کشور ميباشد.ستاد
کل نيروهاي مسلح با درود به ارواح طيبه امام شهيدان خميني کبير (ره)
و شهداي عظيم الشان انقالب اسالمي و هشت سال دفاع مقدس و شهداي
ارتش قهرمان جمهوري اسالمي ايران ،اين روز تاريخي را به محضر فرمانده
معظم کل قوا ،امام خامنهاي عزيز (مدظله العالي) و دليرمردان غيور و
جان بر کف ارتش در نيروهاي زميني ،هوايي ،دريايي و پدافند ،تبريک و
تهنيت عرض مينمايد و ضمن محکوميت حمالت جنايتکارانه و خالف
تمامي موازين بين المللي توسط آمريکا ،انگليس و فرانسه و ايادي آنها
در منطقه به کشور مظلوم سوريه ،آمادگي کامل آحاد نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي را در دفاع از تماميت ارضي و استقالل ميهن اسالمي
در برابر هرگونه تهديدات دشمنان انقالب اسالمي ،اعالم مينمايد.

شماره قلم

موضوع مناقصه

جمع عددي

شماره تقاضا

 1الي 6

الستيك خودرو

860

01-21-9636072

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت  14روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر،
نسبت به استخراج و تكميل «فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج
در جدول ارزيابي كيفي (براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
فرم پرسش نامه ارزيابي  -مديريت تداركات و امور كاال  -مزايده و مناقصه  WWW.NISOC.IR -كسب حداقل نمره  60در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان
 /سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شركت در مناقصه  299/710/301ريال مي باشند.
آدرس پستي  :اهواز  -كوي فدائيان خريد كاالي داخلي (نيوسايد)  -خيابان شهريور  -مجتمع تداركات و امور كاال  -ساختمان  - 102اداره تداركات  -واحد خريد عمومي كاال اتاق
 15كدپستي  54579-61138تلفن 061-341-25435
درگاههاي اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير كاال :
WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR
WWW.IETS.MPORG.IR
تاريخ انتشار نوبت اول 97/1/29
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/1
خ ش 97/1/29
شماره مجوز 1397/223

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آگهي مزايده مرحله دوم

شهرداري سقز در نظر دارد برابر مجوز شوراي محترم اسالمي

شهر سقز نسبت به فروش  8000ليتر روغن سوخته مازاد اقدام

نمايد .لذا بدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان ميرساند جهت
اطالع از شرايط شركت در مزايده به سايت شهرداري به آدرس

 WWW.Saqqez.irيا واحد مستغالت مراجعه نمايند.
(هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد).

چيا صالحي باباميري شهردار سقز

و اشتغال که در سرنوشت کشور تأثير زيادي دارد و
از اهم مباحث اقتصادي است و متأسفانه معضالتي
را در جامعه ايجاد کرده ،فکر اساسي بکنند.دبير
شوراي نگهبان موضوع قاچاق را ماي ه تباهي اقتصاد
و توليد کشور دانسته گفت :متأسفانه اينهمه جنس
قاچاق ،کفش ،پوشاک و اجناسي از اين دست بهوفور
از ترکيه و چين به داخل کشور قاچاق ميشود که
باعث رکود توليد داخلي ،تعطيلي برخي کارخانهها
و در نتيجه بيکاري بسياري از کارگران زحمتکش
شده است.وي با اشاره به نامگذاري سال  97به نام
حمايت از کاالي ايراني توسط مقام معظم رهبري
اضافه کرد :شما نمايندگان هرچه ميتوانيد مردم را
تشويق به استفاده از کاالي ايراني کنيد .حمايت از
کاالي ايراني نهتنها وظيف ه شرعي بلکه وظيفه ملي و
ناشي از عِرق ملّيت است.رئيس مجلس خبرگان در
پايان با اشار ه مجدد به وظيف ه خطير نمايندگان در
زمين ه نظارت و ارتباط آن با کاالي ايراني اظهار داشت:
مجلس در زمين ه استفاده از کاالي ايراني توسط دولت
و دستگاههاي اجرايي نظارت جدي کند ،اجازه ندهد
در صورت وجود کاالي مشابه داخلي از نوع خارجي
آن استفاده شود.

از رئيس جمهور و وزير اقتصاد در خصوص عدم اجراي اين حکم
از برنامه ششم به قوه قضائيه شکايت مي شود و در صورت تصويب
اين گزارش در صحن اين شکايت به قوه قضائيه ارسال خواهد
شد.وي تاکيد کرد :عالوه بر اين تعدادي از نمايندگان طرح سوال
از وزير اقتصاد را در خصوص عدم اجراي حکم برنامه ششم مبني
بر شفاف سازي حقوق وزرا و مديران دولتي امضا کردند که اين
سوال نيز اعالم وصول خواهد شد.

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 96-3-2322

تاريخ انتشار 97/1/29

أُ َّم ٌة ل َ َع َن ْت أُخْ تَها»؛ جامعهاي که افراد به يکديگر بد
ميگويند ،آبروي هم را ميريزند و ضعف يکديگر را
افشا ميکنند جهنم است ،چرا مثل بهشت نباشيم که
« َد ْع َوا ُه ْم فِي َها ُس ْب َحان ََک اللَّ ُه َّم َو تَحِ ي ُت ُه ْم فِي َها َس َال ٌم».
آيتاهلل جواديآملي در توصيهاي به اصحاب رسانه نيز
گفت :اين خبرنگارها ،اين روزنامهنگارها ،اين دست
به قلمها ،بايد بدانند ميتوانند چيزي بنويسند که
خدا هم به قلم ما و هم به مکتوب ما َقسم بخورد.
چرا خود را ارزان بفروشيم؟

رئيس مجلس خبرگان :قاچاق ،مايه تباهي اقتصاد و توليد کشور است

نوبت سوم

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.

خ ش 97/1/29

خبر »

شهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده  30آئين نامه معامالتي شهرداري عرصه تعداد  11قطعه از
قطعات مسكوني متعلق به شهرداري واقع در شهرك فرشته به شماره قطعات تفكيكي  3125الي  3140از
پالك ثبتي  3اصلي واقع در بخش  5اروميه بهآدرس انتهاي خيابان رودكي خيابان آبشناسان ،سمت چپ،
زمينهاي شهرك فرشته را با مشخصات و شرايط و قيمت پايه به صورت نقدي از طريق مزايده عمومي
واگذار نمايد .از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به شركت در مزايده هستند درخواست مي شود جهت
كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده همه روزه تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه  97/2/10به
امور قراردادهاي شهرداري مركزي و يا به سايت شهرداري به آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/1/29
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/1
خ ش 97/1/29

حضرتپور شهردار اروميه

آگهي مناقصه عمومي
( نوبت دوم )

دهياري خور

دهياري خور در نظر دارد با استناد به مجوزه شماره  134مورخه  96/12/20شوراي اسالمي روستاي خور نسبت به اجراي پروژه
مشروحه ذيل مطابق با شرايط ذکر شده اقدام نمايد .لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت
اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت  10روز از انتشار آگهي نوبت دوم به واحد امور مالي دهياري مراجعه نمايند.
 -1معادل  % 5مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به يکي از صور ذيل به دهياري تسليم گردد:
الف ) واريز وجه نقد به حساب دهياري
ب) ضمانت نامه بانکي با اعتبار حداقل  2ماه
ج)چک تضميني بانکي
 -2دهياري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.
-3ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -4هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
عنوان پروژه

سپرده  ( % 5ريال )

رتبه

مبلغ ( ريال)

جمع آوري زباله هاي سطح روستاي خور

65.000.000

گواهينامه تعيين صالحيت از اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعي و ارائه گواهينامه تأييد
صالحيت ايمني

1.300.000.000

آدرس و شماره تماس  :شهرستان ساوجبالغ – شهرک خور – خيابان شهداء – جنب ميدان شهداء -دهياري خور 026-44652555

تاريخ انتشار نوبت اول 1397/01/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/01/29 :
تاريخ انتشار97/01/22 :
خ ش97/01/22 :

علي زارعي نژاد :سرپرست دهياري خور

