
نامه جمعی از دلسوزان نظام به ننجون
درپی تح��رکات بیگانگان، آمری��کای جهانخوار و 
استکبار جهانی مبنی بر ضعیف شدن ستون "ننجون" 
در روزنام��ه سیاس��ت روز نامه ای از س��وی گروهی از 

دلسوزان و زحمتکشان کشور به ایشان ارسال شد.
متن نامه به این شرح است:

سرکار علیه ننجون – دامه افاضاته -
نظر به اینکه مطالب یخ و س��رد ش��ما بر ش��دت 
برودت هوای کش��ور افزوده و موجبات نارضایتی ملت 
سلحش��ور و غیرتمند ایران را فراهم آورده بدینوسیله 
خواهش��مندیم با پرهیز از لفاظی ه��ای نابجا و انتقاد 
بی پایه و اس��اس از مسئوالن خدوم نظام، کاری کنید 

تا دست بدخواهان و اجانب کوتاه شود.
ما امضاکنندگان این نامه اکیداً خواس��تاریم که با 
حل این مش��کالت اجازه ندهید که بازیگران استکبار 
جهانی در میدان مردم بازیگر ش��وند و اعتقادات پاک 

مردم انقالبی را به  بازی بگیرند.
از طرف کسبه یوسف آباد

نمایندگان شورای دهیاری شلمرود
کارکنان خدوم اداره پنبه پاک کنی قلیرود سفلی

معاون��ان دبس��تان فرهنگ و دان��ش بخش چهار 
ناحیه دو منطقه پنج بازکیاگوراب

اتحادیه تمیزکنندگان روده گاو و گوسفند
صنف طباخان دوره گرد مرکز

مرکز مشاوره حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت
عمه رهبر کره شمالی
شوهر ننه هوگوچاوز

خانواده محترم رجبی و تنی چند از دلسوزان کشور

ننجون

گارد دولت درخصوص مطالبات شهرداری 
باز است

ش��هردار ته��ران با اش��اره به اینک��ه درخصوص 
مطالب��ات ش��هرداری از دولت تالش زی��ادی در حال 
انجام است، گفت: خوشبختانه دولت نیز در این مورد 
گارِد بازی دارد. سازمان حسابرسی نیز در دستگاه هایی 
که مطالبات ش��هرداری از دولت بیش از همه مربوط 
به آن هاست مستقر شده است؛ بخشی از این مطالبات 
احصاء شده و نمی توانیم بگوییم که در حوزه مطالبات 
و اس��تفاده از ظرفیت فاینانس در توس��عه حمل ونقل 

عمومی و آلودگی، حالت بن بست وجود دارد.
پیروز حناچی افزود: طرح ترافیک را نیز به ش��ورای 
ترافیک می بریم و در آنجا مصوب می کنیم؛ در ش��ورای 
ترافی��ک، نمایندگانی از وزارت کش��ور، پلی��س راهور، 
شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند. 
ارزیابی تخصصی همکارانم در مورد طرح ترافیک در حال 
حاضر این اس��ت که در مقاطع کوتاه تاثیرگذار است، اما 
به شکل مستمر و در طوالنی مدت روی آلودگی و ترافیک 
تاثیری ندارد. در طرح ترافیک تجدیدنظر می شود و طرح 

جدید از تابستان سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

پایتخت
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رئیس کمیته امداد  م�ي امام خمینی)ره( با ح����ا
بیان اینکه هم اکنون 5 میلیون نفر تحت 
حمایت این نهاد هس��تند، گفت: ربا در 
بانک��داری و زندگ��ی اش��رافی برخ��ی 

مسئوالن گلوگاه تولید فقر هستند.
سیدپرویز فتاح در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه دیروز تهران با 
گرامیداشت یاد و نام امام خمینی)ره( 
و یاد و خاطره ش��هدا گفت: افتخارمان 
این است در نهاد مقدس کمیته امداد 
خادم محرومان و نیازمندان هستیم. ما 
تنها نهادی هس��تیم که نام امام راحل 
را در قید حیات آن امام با افتخار برسر 

در سازمان خویش آراسته کرده ایم.
وی ادامه داد: به تمام امدادکاران و 
مددکاران، خیرین، حامیان در سراس��ر 
کشور این مناسبت را تبریک می گویم. 
در ادبی��ات قرآن و امام راحل از ادبیات 
مس��تضعفان و نه فرودس��ت اس��تفاده 
می ش��ود و افراد محروم جامعه کسانی 
هستند که حقوقشان پایمال شده و فقر 
آنه��ا محصول ضعف در برقراری عدالت 
می داند. امام پایه های انقالب اسالمی را 
بر دوش محرومان استوار ساخته است 
لذا انقالب اسالمی متعلق به پابرهنه ها و 

ایتام و محرومان قلمداد می شود.
وی بی��ان ک��رد: ام��ام از عب��ارت 
ول��ی نعمتان برای این قش��ر از جامعه 
استفاده کرده است. امام راحل فرمودند 
تنه��ا آنهایی تا آخر خط با ما هس��تند 
ک��ه طعم فقر و محرومیت را چش��یده 
باشند. سبک زندگی امام)ره( و رهبری 
عزیزمان مصداق بارز پیشوای محرومان 

است و از این سیره دست نکشیده اند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اظهار کرد: فشار های ظالمانه دشمنان، 
سیاست های غلط اقتصادی و ناکارآمدی 
مدیران، تصمیمات غلط و سوء مدیریت 
در طول س��الیان گذش��ته به گسترش 
فقر در جامعه افزوده اس��ت. مشکالت 
فرهنگ��ی و تغیی��ر س��بک زندگ��ی و 
اجتماعی،  نیازها، گسترش آسیب های 
مهاجرات، گس��ترش حاشیه نشینی ها، 
تصادف��ات ج��اده ای، هزینه های باالی 
درمان و... بر شدت فقر افزوده است. ربا 
در بانک داری، فاصله گرفتن از س��بک 
زندگی ایرانی و اسالمی، زندگی اشرافی 
برخی مسئوالن و تش��کیل ثروت های 

بادآورده گلوگاه تولید فقر است.
فت��اح اضافه کرد: اگر به جای اتکا 
به تولید داخل��ی نگاهمان به خارج از 
مرزه��ا باش��د و کارخانج��ات ما دچار 
آسیب شوند، به صادرات صدمه ببیند 
و واردات مقدم بر صادرات ش��ود، آنجا 
گل��وگاه تولید فق��ر خواهد ب��ود. فقر 
تولید ش��ده نیز ب��ه نهادهای حمایتی 
خصوص��ا کمیته امداد ب��ا وجود همه 
س��رازیر  دارد،  ک��ه  محدودیت های��ی 

می شود و وظیفه ماست که پیامدهای 
فقر تولید شده را کنترل کنیم. 

وی بی��ان ک��رد: درم��ان اصلی و 
ریش��ه ای ق��ر در گرو رش��د اقتصادی 
کش��ور، مه��ار گران��ی و ت��ورم گرانی 
افسار گسیخته، حفظ ارزش پول ملی، 
افزایش تولید س��رانه درآمد هر ایرانی، 
حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی 
و رفع محرومیت است که پیاده کردن 
اقتصاد مقاومتی در راس امور اس��ت و 
همچنین مبارزه جدی با اشرافی گری.

 حمایت از ۵ میلیون نیازمند
در کمیته امداد

رئیس کمیته امداد گفت: هم اکنون 
5 میلیون نفر تحت حمایت مستقیم و 
غیرمس��تقیم این کمیته هستند. افراد 
تحت پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی و 
خیریه ها را باید جداگانه محاسبه کرد. 
در حال حاضر بی��ش از 1 میلیون زن 
سرپرس��ت خانوار، بیش از 1 میلیون و 
400 هزار س��المند نیازمند، 150 هزار 
یتیم، 42 هزار بیمار صعب العالج، 330 
هزار دانش آموز، 55 هزار دانشجو، 330 
هزار خانواده با سرپرست زندانی تحت 

پوشش کمیته امداد است. 
وی اضافه کرد: وظیفه ما برداشتن 
موانع در نقش آفرینی مردم در فقرزدایی 
نیازمن��دان  و  محروم��ان  کار  اس��ت. 
اصوال توس��ط مردم می تواند حل شود. 
کمیت��ه امداد و س��ازمان بهزیس��تی با 
نهاده��ای مردمی به ویژه مس��اجد در 
خدمت رس��انی به محروم��ان همکاری 

می کند و هیچ کس را رقیب نمی داند. 

افزایش ۳۵ درصدی کمک مردم 
به کمیته امداد در سال ۹۷

فتاح بیان کرد: هرکس به کش��ور 
عزیزم��ان ارادتمن��د اس��ت ی��اری گر 
م��ا در عرصه خدمت رس��انی اس��ت و 
خط کشی های سیاسی در کمیته امداد 
جایی ندارد. این کمیته همیش��ه مورد 
اعتم��اد مردم بوده و س��رمایه اصلی ما 
نیز همین اعتماد اس��ت. شفاف سازی 
اقدامات و اطالع رسانی به موقع و ارائه 
سریع خدمات بی منت به نیازمندان از 
وظایف ماست و روز به روز بر تالشمان 

در این راستا اضافه می کنیم.
وی اظه��ار ک��رد: 11 ماه امس��ال 
نس��بت به س��ال گذش��ته، 35 درصد 

مردم بیش��تر به ما کمک کردند و مردم 
بدانند ما امانت دار انفاقات مردم هستیم 
و اطمین��ان می دهیم امان��ات مردم به 
درستی در همان مس��یر نیت مردم به 
اهلش می رسد. کمک به معیشت مردم، 
درمان، مسکن، تامین جهیزیه، تحصیل 
فرزندان و... از عمده فعالیت های ماست. 

 سال آینده کارمزد ۳ درصدی
وام ضروری را حذف می کنیم

وی اضافه کرد: سال گذشته 2 هزار 
میلیارد تومان به بیش از 100 هزار نفر 
وام اشتغال داده ایم. از همکاری دولت و 
مجلس تشکر می کنم که اعتبارات ما را 
تقریبا کامل پرداخت کردند و در بودجه 
سال 98 نیازمندان را مورد توجه جدی 
قرار دادند. در 5 ماه گذش��ته 620 هزار 
خان��واده را وارد چرخه موقت حمایتی 
کردیم و اعالم می کنیم در حال حاضر 
پشت نوبتی نداریم. صف وام ضروری را 
شکستیم و سال آینده هم انشااهلل صف 
وام ضروری نخواهی داش��ت. کارمزد ما 
از صندوق والیت 3 درصد است و سال 
آینده قول می دهیم این کارمزد را صفر 

درصد کنیم.
فت��اح اضافه ک��رد: م��ا در کمیته 
ام��داد الوصولی نداریم و ش��ما این را با 
وام های چند هزار میلیاردی که تسویه 
نمی شود مقایسه کنید. ما سال گذشته 
ساختمان س��وهانک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی فروختیم و پول واصله را صرف 
قرض الحسنه نیازمندان کردیم. در زلزله 
کرمانشاه 9 هزار خدمت ساخت و تعمیر 
را تا پایان امسال به سرانجام می رسانیم. 
رئیس کمیت��ه ام��داد در ادامه با 
اش��اره به نزدیک ش��دن به روز جشن 
نیکوکاری بیان کرد: از شما مردم عزیز 
می خواهم در این امر به کمک ما بیایید. 
ما مردم را به احس��ان دعوت می کنیم. 
قول می دهیم با کمک ش��ما در س��ال 
آینده هیچ یتیم بدون حامی در کشور 
نداشته باشیم. س��ال 98 برای بیش از 
200 هزار نف��ر وام اش��تغال پرداخت 
خواهیم کرد و تمام مددجویان ما بیمه 
حوادث می شوند. مستمری سال آینده 

نیز 20 درصد اضافه می شود.
وی افزود: علی رغم همه مشکالت به 
آینده امیدوار هستیم. به ویژه از عنایت مقام 
معظم رهبری به محرومان تشکر می کنم 

که حامی همیشگی محرومان هستند.

گروهزيستبوم ن م����ا د سال ها، يا این  توی 
اس��فند که از راه می رس��د، دس��ت و 

دلمان می لرزد.
انگار ما و »اس��فند« عادت کرده ایم 
که هر چند سال یک بار، وسط خانه تکاتی 
عید، جناب اسفند دلمان را هم بتکاند و 
با خبری تلخ ذهن م��ان را پرت کند به 
گذش��ته. به خاطرات ریز و درش��ت از 
آدم هایی که روی سنگ مزارشان جلوی 

»غروب« می نویسند: »اسفند«
افش��ین یداللهی، عل��ی معلم، 

ف��رج اهلل  ش��هنواز،  همای��ون 
سلحش��ور و... و حاال »خشایار 
الون��د«. قرار بود امس��ال عید 
که می آی��د و »پایتخت 6« را 
نمی ش��ود ساخت، خش��ایار و 

محسن دست به قلم ببرند 
و ب��ا اهال��ی »پایتخت« 

ی��ک فیلم برای ش��ب 
ش��ب  ب��رای  عی��د، 
والدت موال بس��ازند، 
تا ب��از هم »خنده« را 

مثل یک وی��روس خوب روی لب های 
مردمی بنشانند که چند وقتی هست، 
صورت شان را با »س��یلی« بی تدبیرها 
سرخ نگه داشته اند. اما نشد. وسط کار، 
داس��تان عوض ش��د. چ��راغ دفتر کار 
خشایار روشن نشد تا روی داستان کار 
کند. حاال بعید است بچه های پایتخت 
دل و دماغ کار داش��ته باشند. هر خط 
از مت��ن را ک��ه بخوانند، 

به جای خن��ده باید ب��رای جای خالی 
نویسنده اش اشک بریزند. 

امروز قطعا توی روزهای زمس��تانی، 
خیابان »وصال« شلوغ می شود. پر می شود 
از آدم هایی که قدر متن های پر از خنده ی 
او را می دانس��تند و حاال ب��رای نبودنش 
»اشک« می ریزند. می آیند تا او را دست به 

دست کنند و به دست »خدا« بسپارند.
امروز آیین تشییع پیکر این نویسنده 
شناخته شده از ساعت 10 صبح از مقابل 
خانه س��ینما واقع��ا در خیابان وصال 
انجام خواهد شد و بعد از آن او هم کنار 
دوس��تانش در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا )س( آرام خواهد گرفت.
اما قطعا خاطراتی ک��ه او برای مان 
با »پایتخت«، »ش��ب های برره«، »قهوه 
تلخ«، »مس��افران«، »مرد هزارچهره«، 
»علی البدل«، »دیوار به دیوار« و... ساخت 

هیچ وقت از ذهن مان پاک نمی شود.

امامصادقعلیهالسالم:
 هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند

نه حرمتی دارد و نه غیبتی.
امالی)صدوق(ص39

وایت همسر شهید  کتاب »ساره« ر
خداداد چاپ دومی شد

م�هربان چ��اپ دوم کت��اب »س��اره«  روایت همسر سردار شهید علی ي�ار
خداداد توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

ناشر این کتاب در معرفی آن آورده است: بهترین 
روایتگر زندگی مردان جنگ، همس��ران آنها هستند؛ 
چراکه آنها ب��ه خوبی از رفتارها، خلق و خو و زوایای 
پنهان و پیدای شخصیت مردان جنگی با خبر هستند 
و با تمام افت و خیزها، تلخی و شیرینی زندگی با یک 
مرد جنگی دست و پنجه نرم کرده اند و آن را چشیده 
اند. خانم نیکخو یکی از این زنان مهربان و صبور است. 
در این کتاب، ایشان روایتگر روزهای زندگی خودش و 

زندگی مشترکش با شهیدش )علی خداداد( است.
چاپ دوم کتاب »ساره« به قلم حسن شیردل 
و حسین شیردل در 400 صفحه و قیمت 28هزار 

تومان توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
عالقه مندان جه��ت تهیه کت��اب می توانند از 
طری��ق س��ایت manvaketab.ir ب��ا 20 درصد 
تخفی��ف کتب را تهیه نمایند و یا از طریق ارس��ال 
نام کتاب به س��امانه پیام کوت��اه 3000141441 

کتاب را با پست رایگان دریافت نمایند.

بزرگداشت ام االسرای ایران 
در همایش »بانوی باران«

ب��ا  آزادگان  پی��ام  مؤسس��ه  ش�ت گدا ر هن��ری، بز ح��وزه  مش��ارکت 
همایش »بانوی باران« را برگزار می کند.

همایش »بان��وی باران« با هدف بزرگداش��ت 
ام االس��رای ای��ران، مرحوم��ه بانو »بهج��ت افراز« 
چهارشنبه 15 اس��فندماه 1397 از ساعت 16 در 
تاالر س��وره ح��وزه هنری واقع در خیابان س��میه، 
برگزار می شود. در این مراسم فیلم سینمایی »23 

نفر« نیز اکران خواهد شد.
مرحوم��ه حاجیه خان��م بهجت اف��راز مقلب به 
ام االس��رای ایران، سال های سال به عنوان رئیس ادارۀ 
جس��ت وجوی اس��را و مفقودین در کن��ار آزادگان و 
خانواده هایش��ان، فراتر از وظیفۀ خطیری که بر عهده 
داشت، ایستاده بود. با مبادلۀ 6 میلیون نامه بین آزادگان 
و خانواده هایش��ان؛ ش��بانه روز در راه ب��ه خانواده های 

مفقودین و جست وجوی آنها تالش می کرد.
آنچه که آزادگان رنج کش��یده تا همیش��ه به یاد 
خواهند داشت، مهر و عطوفت مادرانه ای بود که مرحومه 
حاجیه خانم بهجت افراز را از طرف سید آزادگان، مرحوم 

ابوترابی به عنوان ام االسرا مفتخر ساخت.

مع��اون اجرای��ی س��ی و دومی��ن  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از نمايش���گاه
آغ��از ثبت نام همزمان ناش��ران داخل��ی و خارجی برای 

حضور در این رویداد فرهنگی خبر داد.
مه��دی اس��ماعیلی راد درباره زم��ان ثبت نام گفت: 
ثبت ن��ام ناش��ران از س��اعت 10صب��ح روز ش��نبه11 

اسفندماه)امروز( آغاز می شود.
 وی ادام��ه داد: متقاضیان می توانن��د با مراجعه به 
سایت www.tibf.ir نس��بت به ثبت نام اقدام کنند. بر 
اساس آیین نامه نمایشگاه ناشران داخلی باید 40 عنوان 
و ناشران کودک و نوجوان 45 عنوان کتاب در چهارسال 

اخیر منتشر کرده باشند.

 معاون اجرایی نمایش��گاه تصریح کرد: ثبت نام ناشران 
داخلی بر اساس روال گذشته بر عهده تشکل های نشر است. از 
این رو اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران آشنا، انجمن فرهنگی 
ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و انجمن 
فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در بخش های ناشران عمومی، 

دانشگاهی، آموزشی و کودک و نوجوان مشارکت دارند.
 بر اس��اس این گزارش، ش��یوه نامه ثبت نام و شماره 
تماس انجمن های نشر در سایت ثبت نام قرار گرفته است 
و مراجعان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  

تلفن های عنوان شده در سایت تماس حاصل نمایند.
 س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران از 
تاریخ 4 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهد شد.

ازامروزوبهمدتيکهفته
ثبتنامازناشرانبرایحضوردرنمايشگاهكتابآغازمیشود

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى تامين كاال 082/ت ك آج/97

شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى 
كاالى مشروحه ذيل را از طريق شركتهاى تامين كننده داخلى خريدارى نمايد:

1- شرح مختصر كاالى مورد نياز
INDUSTRIAL ON LINO UPS

REQUIRD NUMBERS OF UNIT: 2 PARALLEL RED UNDANT
INPUT: 3 PH+N 400/230 ±10   VAC 50H2 ± 5

OUT PUT: 3PH+N 400/230 AND 110 VAC 50 H2   50 KVA
اطالعات تكميلى متعاقباً به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.

2- محل تحويل كاال: شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تداركات و امور كاال 
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكى به مبلغ -/350/000/000 ريال 

4- شرايط متقاضى: توانايى ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد 
، شماره  / حقوقى  داشتن شخصيت حقيقى   ، ايران  نفت  ملى  طبق ضوابط جارى شركت 
اقتصادى، توانايى مالى ، ارائه سوابق كارى و همچنين مدارك و گواهينامه هاى مرتبط و متناسب 

با موضوع مناقصه.
پايگاه يا  و  حضورى  مراجعه  با  دوم  نوبت  آگهى  انتشار  از  پس  توانند  مى   متقاضيان 

 اطالع رسانى زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاى كتبى 

خود را به همراه مدارك درخواستى حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم 
 جهت ارزيابى كيفى و بررسى صالحيت تامين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس

 مناقصه گزار تسليم نمايند.
شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزيابى كيفى 
مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شركتهاى واجد شرايط جهت شركت در مناقصه 
دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقى را براى متقاضيان ايجاد 
نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات 

مختار است.
((فقط مدارك ارزيابى ارسالى كه در دفترخانه رسمى كپى برابر اصل شده باشد مورد استناد 

خواهد بود.))
آدرس پايگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان اميديه ، بلوار نفت ، شركت بهره بردارى نفت و گاز 
آغاجارى / اداره تداركات و امور كاال

فكس: 06152622683 ، تلفكس: 06152620897
تاييديه فاكس: 3504 داخلى 06152622273

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى
 (سهامى خاص)

ت دوم
نوب

شماره مجوز:6512  1397

٪٪

٠

آگهي مزايده عمومى  شماره 97/3 

     شركت سهامي آب منطقه اي يزد در نظر دارد كاالى خود به شرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد» و با شماره مزايده شماره 
1097001074000004 به صورت الكترونيكى به فروش برساند .

زمان انتشاردر سايت : ساعت 10 مورخ 97/12/13           مهلت دريافت اسناد مزايده : ساعت 19مورخ 97/12/27
تاريخ  بازديد: ازتاريخ  97/12/15 لغايت 97/12/27      آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت19 مورخ 98/1/26

زمان بازگشايي :  ساعت 10 مورخ98/1/27                       زمان اعالم به برنده : 98/1/28          
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكات، 
اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بسترسامانه مذكور انجام ميگردد. 

2-پيشنهاد مى گردد قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .  
2-عالقه مندان  به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) با 

شماره مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه :  41934 -021   تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،  درسايت سامانه   ( www.setadiran.ir ) بخش « ثبت نام / پروفايل مزايده گر « موجود است . 

مديريت  قراردادهاي شركت  

 دوم
نوبت

 شركت سهامى 
آب منطقه اى يزد

مبلغ پايه كارشناسي ( ريال ) مبلغ سپرده شركت در مزايده ( ريال ) ميزان  (تن در سال )نوع كاالرديف

توده لجن خشك حاصل از فرايند تصفيه آب به عنوان بهبود دهنده 1
6,000210,000,0002,100,000,000وتقويت كننده خاك 

( فروش توده لجن خشك حاصل از فرايند تصفيه آب به عنوان بهبود دهنده و تقويت كننده خاك )

 دوم
نوبت آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 6338 و 1397

شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به انجام ارزيابى كيفى جهــت خريد / تامين كاالى موردنياز خود از طريق مناقصــه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. 
بدينوسيله از شركتهايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.

�x-9780029 :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: زنجير.

3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.
4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.

5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 196/700/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 
حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور.

6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.
7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمايند.

8ـ محل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميســيون 
مناقصات.

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى وحداقل امتياز الزم را كسب 
نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاد دهندگان مى گردد.
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران

رئیسكمیتهامدادامامخمینی)ره(مطرحكرد

زندگی اشرافی برخی مسئوالن 
گلوگاه تولید فقر است

حمایت کمیته امداد از ۵ میلیون نفر

 برخورد با "تخلفات ساکن" 
ید تهران در معابر منتهی به مراکز خر

رئی��س مرکز اطالع رس��انی پلی��س راهور  تهران با اشاره به برخورد پلیس با تخلفات پلی�����س
س��اکن در معابر هم جوار و منتهی به مراکز خرید، اظهار کرد: با 
توجه به افزایش حضور ش��هروندان تهرانی در مراکز خرید طی 

روزه��ای پایانی س��ال برای خریده��ای نوروزی، ب��ه طور قطع 
تخلفات ساکن افزایش چشم گیری خواهند داشت.

سرهنگ شریفی متذکر شد: بدیهی است که پلیس راهور با 
اینگونه تخلفات مانند پارک دوبل، پارک در محل توقف ممنوع و 
سدمعبر که سبب افزایش حجم ترافیک معابر و کند شدن تردد 
در سطح می شود، برخورد قانونی خواهد داشت و توصیه می کنیم 
ش��هروندان در این روزهای پر تردد استفاده از وسایل حمل و نقل 

عمومی را جایگزین استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود کنند.

بهبهانهدرگذشتخشايارالوند؛

خنده هایی که روی لب خشکید


