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نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل تاکید 
کرد که هیچکدام از قطعنامه های سازمان ملل ایران را از توسعه برنامه موشکی و 
فضایی منع نمی کند. نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد امروز جمعه نامه ای 
را که در تاریخ 26 نوامبر )5 آذر( به دبیر کل س��ازمان ملل درباره برنامه موشکی 
ایران ارس��ال کرده، منتشر کرد. در این نامه آمده است: »جمهوری اسالمی ایران 
عضو کامل سازمان ملل بوده و این کشور عضو بسیاری از ساز و کارهای عدم اشاعه 
چندجانبه از جمله پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای است. هیچ کدام از این 
ابزارها از جمله قطعنامه 2231 )2015( ایران را از توس��عه برنامه های موشکی و 
فضایی منع نمی کند.« نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ادامه نامه خود تاکید 

کرده است هیچگونه مدرکی که شاهد بر این باشد که ایران در حال توسعه یا تولید 
س��الح هسته ای یا راه های انتقال آن یا اس��تقرار هرگونه زیرساختی برای ذخیره 
تسلیحات هسته ای باشد وجود ندارد و به همین دلیل فدراسیون روسیه بر ارزیابی 
 B س��ابق خود تاکید دارد که ایران به حس��ن نیت خود به پاراگراف سوم ضمیمه
قطعنامه 2231 در خودداری از فعالیت های مربوط به موش��ک های بالستیکی که 
قادر به حمل تسلیحات هسته ای باشند احترام گذاشته است. مسکو تاکید کرد: »تا 
کنون هیچگونه اطالعات مناسبی بر خالف این موضوع به شورای امنیت ارائه نشده 
است.« انگلیس، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه علیه برنامه موشکی ایران به »آنتونیو 

گوترش« دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته اند.  فارس

۱۱ کشته و ۴۲ مجروح
عروسی به عزا تبدیل شد 

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از انفجار مرگبار در یک تاالر عروسی در سقز 
خبر داد و گفت: این حادثه 11 کشته و ۴2 مجروح برجای گذاشت.

مجتبی خالدی با اعالم خبر انفجار مرگبار بخاری گازسوز در یک تاالر عروسی 

در س��قز، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: این حادثه حدود س��اعت 21:30 
دقیقه )پنجشنبه( رخ داد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: با اعالم حادثه 
به اورژانس 115 بالفاصله 11 دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد. وی تصریح 
کرد: متاسفانه در این حادثه 11 نفر جان خود را از دست دادند و ۴2 نفر  مجروح 
شدند که پس از اقدامات اولیه پزشکی توسط تکنسینهای اورژانس به نزدیکترین 
مراک��ز درمانی انتقال یافتند. به خاطر این حادثه ناگ��وار برای هموطنانمان در 

سقز، روز گذشته در استان کردستان عزای عمومی اعالم شد.   تسنیم

توضیح کدخدایی در مورد موانع ورود 
کاندیداها به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: محکومیت های کیفری تنها یکی از موانع قانون 
انتخابات مجلس اس��ت و موانع دیگری نیز در قانون ب��رای حضور در انتخابات 

ذکر ش��ده است. عباس��علی کدخدایی در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
سیاس��یون برای ورود به مجلس صرفاً از برخی شرایط و گاه برخی موانع یاد می 
کنند مثل محکومیت کیفری. وی در این باره نوشت؛ محکومیت های کیفری تنها 
یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون برای حضور 
در انتخابات ذکر شده است. هم وجود شرایط الزم است هم فقدان موانع ضروری!

صفحه 7 صفحه 3

مردم عراق برای حمایت از 
 مرجعیت دینی

 و در محکومیت آشوبگران، 
آمریکا، سعودی و اسرائیل 

تظاهرات کردند

نامه تهدید آمیز 3کشور اروپایی به 
سازمان ملل علیه ایران

سیاست روز نگاه درآمدی دولت 
به مالیات در سال آتی را بررسی 

می کند؛

صفحه 5

صفحه 6

انتقال شیخ زکزاکی و همسرش به 
زندانی در کادونا
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16 آذر از روزه��ای مه��م و تاثیرگ��ذار در تاریخ 
کشور و انقالب اسالمی ملت ایران است. روزی که 
دانشجویان در چارچوب مبارزه با سلطه و استعمار 
خارجی علیه آمریکا مداخالت آن در امور کشور 
به پا خواستند و نشان دادند که دانشجو می تواند 
نقش��ی مهم و تاثیرگ��ذار در تحقق حرکت  های 
انقالبی و به ویژه تحقق اس��تقالل و آزادی کشور 

داشته باشد.
این روز، به یاد دانشجویانی که در اعتراض به دیدار 
رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط 
ایران با انگلی��س، در تاریخ 16 آذر 1332 )حدود 
چهار ماه پس از کودتای 2۸ مرداد همان سال( در 
دانشگاه تهران به شهادت رسیدند، گرامی داشته 
می شود. نگاهی به تاریخ کشور نشان می دهد که از 
آن زمان تا پیروزی انقالب اسالمی ایران دانشجویان 
نقشی بسیار مهم در مبارزات ضد استبداد پهلوی 
و استعمار خارجی داشته اند و شهدای بسیاری را 
تقدیم انقالب و استقالل و آزادی کشور کرده اند. 
ش��اید بتوان گف��ت یک��ی از نگات کلی��دی در 
حرکت های دانشجوی پیوند میان حوزه و دانشگاه 
بوده است که زمینه ساز حرکت های بزرگ انقالبی 
و تاثیرگذار در کش��ور شده اس��ت. در طول دفاع 
مقدس و مقابله با تحریم ها و نیز تحقق خودکفایی 
کش��ور بویژه در حوزه دفاعی و هسته ای به خوبی 
می توان شاهد نقش و جایگاه دانشجویان بود که 
افتخارات بس��یاری را به نام خود ثبت کرده اند و 
بس��یاری از نامالیمات را به ج��ان دل خریده و از 

آرامان های خود عقب ننشسته اند. 

بصیرت  دانشجویی

ادامه صفحه 2

رأفت اسالمی برای همه آسیب دیدگان اغتشاشات

ابوترابی فرد: 
رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث اخیر 
در اولویت جریان حزب اللهی قرار گیرد
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خ���ب���ر

سرمقاله

آگهى مزایده

در  اردبیل  استان  بهزیستى  اداره کل 
مینى  خودرو  دستگاه  یک  دارد  نظر 
طریق  از  را   88 مدل  هیوندا  بوس 
متقاضیان  برساند.  فروش  به  مزایده 
جهت اطالع بیشتر به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت مراجعه نمایند.

اداره کل بهزیستى استان اردبیل

آگهى تجدید مزایده عمومى

شهردارى کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/53/24 مورخ 98/01/21 شوراى اسالمى کمال شهر ساخت و نصب و بهره بردارى سه ساله از 12 عدد بیلبورد تبلیغاتى سطح 
شهر را به شرکت تبلیغاتى و یا کانون تبلیغاتى واجد شرایط واگذا نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت 

خرید اسناد مزایده از ساعت 9 الى 14 به آدرس کرج کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 1/857/480/000 ریال به یکى از روشهاى ذیل:

الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.
ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 

ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر 
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مزایده ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند الزم به ذکر مى باشد مبلغ واریزى جهت خرید 

اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.
5- در هر شرایط مدارك مندرج در اسناد مزایده مالك عقد قرارداد خواهد بود.

6- در هنگام خرید اسناد مزایده ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت الزامى مى باشد.
7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده 

مسترد نخواهد شد.
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 98/9/23 لغایت 98/10/2 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مزایده گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

98/10/3 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.
9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 98/10/3 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.

10- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج مى باشد

آگهى تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى با ارزیابى کیفى
شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاى وزارت نیرو ملى یا بین المللى از فروشندگان و تولید کنندگان داخلى که داراى تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروى 

برق استان گلستان مى باشند از طریق مناقصه عمومى (دو مرحله اى) (با ارزیابى کیفى) خرید از محل اعتبارت عمرانى (منابع بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 98) بشرح ذیل انجام دهد.

1- فروش اسناد مناقصه:
متقاضیان مى توانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مبلغ 300/000 ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر 3126038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام 

شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/9/16 لغایت 98/9/20 ساعت 7/30 الى 15/30 به سایت سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند.
2- محل تحویل پاکت الف ، مهلت و زمان بازگشایى پیشنهادات:

گرگان ، خیابان ولى عصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 98/10/1 و زمان بازگشایى پاکات الف ب ج شرکتهایى که حداقل امتیاز ارزیابى کیفى را 
کسب نموده اند در ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/10/7 در همان روز در طبقه چهارم ، سالن جلسات شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان مى باشد.

2-1- ارائه اسناد ارزیابى کیفى به همراه اسناد مناقصه (الف و ب و ج) در یک لفاف کلى به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابى کیفى تلقى خواهد شد.
3-  مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق ، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه 

ماه دیگر باشد باید به یکى از صورتهاى زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادر شده از سوى موسسات اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند.

ب- اصل رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2175094755009 نزد بانک ملى شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان
پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز الزم براى فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران

ت – اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
ث- وثیقه ملکى معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمى آن

ج- ضمانت نامه هاى صادره توسط صندوق هاى ضمانت دولتى که به موجب قانون تاسیس شده یا مى شوند و طبق اساسنامه فعالیت مى نماید.
4- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5- به پیشنهادهاى فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتى مربوط به ارزیابى صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابى کیفى الزامى است.

7- هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار مى باشد.
8- فروشندگان و تولید کنندگان باید کد معامالتى فرا بورس داشته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مى باشد و پرداخت 

هر گونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه مى باشد.
9- ضمنا این آگهى از طریق شبکه اطالع رسانى معامالت توانیر به نشانى www.Tavanir.org.ir و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir قابل دسترسى مى باشد و جهت اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 32684412 - 017 تماس و به شماره تلفن 32627430 -017 فاکس نمائید.
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شناسه آگهى: 686065

استان گلستان

مناقصه شماره مناقصهمحل بودجه عمرانىشرح کاالردیف در  شرکت  ضمانت  مبلغ 
(به ریال)

191274/000/000- 98/2توسعه و نگهدارى شبکه هاى روستایىخرید تعداد 267- اصله انواع پایه بتونى1

192206/000/000- 98/2توسعه و نگهدارى شبکه هاى روستایىخرید تعداد 50 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومى فشار ضعیف2

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز :1398.5206

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از 
شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FTD-9635092 :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: درب اتوماتیک

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــابه در صورت کسب حداقل امتیاز  ــه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 201/000/000 ریال با اعتبار س 5ـ توانایی ارائه ضمناتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1396 در مناقصات مشابه )در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند، نیازی 

به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
ـ تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

مسکو: 
هیچ قطعنامه  ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی کند

دانشجویان انقالبی خواستار 
رفع مشکالت مردم شدند
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