
دهیارى روستاى گردوه از توابع بخش کبگیان شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى 
اسالمى روستاى گردوه خودروى حمل زباله خود را به قیمت پایه کارشناسى شده از طریق آگهى مزایده ، به فروش برساند:

1- پیشنهاد دهندگان باید 5  مبلغ کل پیشنهادى را به حساب شماره 02/ 4262613560142 نزد پست بانک شعبه یاسوج واریز و فیش 
مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

ادارى 1399/2/4 در پاکت الك و مهر شده به  تا پایان وقت  از تاریخ 1399/1/27  باید قیمت پیشنهادى خود را  2- پیشنهاد دهندگان 
دهیارى روستاى گردوه تحویل نمایند.

3- پیشنهادات در تاریخ 1399/2/6 باز و قرائت خواهد شد.
4- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد نفر اول در دهیارى باقى مى ماند و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از سه روز خوددارى نماید 

سپرده وى به ذینفع دهیارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم همچنین مشابه نفر اول
5- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت نمایند.
7- برنده مزایده باید ظرف مدت 3 روز نسبت به واریز تمام مبلغ پیشنهادى خود اقدام نماید.

8 - پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادى خود را به طور دقیق مشخص نمایند و کمیسیون پیشنهاد مبهم را رد خواهد نمود.
9- هزینه هاى جانبى شامل هزینه کارشناسى ، نقل و انتقال ، سند ، مالیات ، عوارض ، تعویض پالك و آگهى روزنامه بر عهده برنده مزایده 

(خریدار) مى باشد و فروشنده (دهیارى) هیچگونه مسئولیتى در این خصوص نخواهد داشت.
10- خودروى فوق الذکر در محل دهیارى روستاى گردوه قابل رویت خواهد بود.

تلفن تماس: 09173411495
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قرض الحسنه پرداخت می شود
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جلوه های بی نظیر ایران 
در دوران کرونا

رس��انه های غربی به ویژه رسانه های فارسی 
زب��ان آنه��ا، نوع برخ��ورد ایران ب��ا ویروس 
کرون��ا را به تمس��خر می گیرن��د، در حالی 
که گس��ترش ویروس کرونا در کش��ورهای 
اروپایی و آمریکا بس��یار ش��دیدتر از ایران و 
تعداد تلفات و مبتالیان نیز بس��یار باالتر از 
کشورمان اس��ت. با وجود همه کمبودهایی 
که در کش��ور وجود دارد و بخش��ی از آن به 
خاطر تحریم های اقتصادی، دارویی و پزشکی 
آمریکا و اروپا علیه ایران است، می بینیم که 
بیماری ویروس کرونا در کشورمان به شدت 
آنچه ک��ه در اروپا و آمریکا وجود دارد دیده 
نمی ش��ود. تفاوت های بسیاری میان جامعه 
ایران اس��المی با جوامع غرب��ی وجود دارد، 
می توان مهمتری��ن این تفاوت ه��ا را نوع و 
سبک زندگی مردم کشورمان با دیگر جوامع 

به ویژه جوامع غربی دانست. 
فرهن��گ ایران اس��المی در میان مردم یک 
ش��اخصه و تمایز مثال زدنی است که شاید 
اندک کشورهایی دارای چنین ویژگی باشند. 
این فرهنگ از آموزه ها و فرهنگ اس��المی و 
ایرانی مردم کشورمان سرچشمه می گیرد و 
باعث شده تا در شرایط بحرانی، مردم ایران 
دس��ت در دست هم به یاری بش��تابند و از  
دردهای اتفاقات و حوادث گوناگون بکاهند. 
رمز مان��دگاری و پیروزی جامعه اس��المی 
ای��ران در مهربانی، همدلی و همیاری نهفته 
اس��ت.  پس از س��خنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی درباره کمک های مؤمنانه در شرایط 
کنونی که در روز میالد با س��عادت حضرت 
مهدی)عج( بیان ش��د، با  وجودی که مردم 
پ��ای کار بودند، اما موج تازه ای از مواس��ات 
و همدلی در جامعه ش��کل گرفت و تبدیل 
به رزمایش بزرگ و ماندگار در کش��ور برای 

یاری هموطنان گردید.
تبعات کرونا قطعا بر روی بس��یاری از اقشار 
جامعه تاثیر منفی گذاش��ته و باعث سخت 
ش��دن معیش��ت آنها ش��ده اس��ت. دولت 
در ان��دازه ت��وان خ��ود مش��غول فعالیت و 
اجرای تصمیماتی اس��ت که براساس منابع 
موجود پیاده می کن��د و قطعا کفاف جبران 
خس��ارات وارده را نمی دهد. موج همدلی و 
کم��ک مؤمنانه در ایران اس��المی در حالی 
به اوج خود رس��یده است که در بسیاری از 
کش��ورهای دنیا که پیشرفته تر و برخودارتر 
از ایران هس��تند، مشکالت و تبعات ویروس 

کرونا هر روز بیشتر و وخیم تر می شود.
دولت ها توان مدیریت و جلوگیری از افزایش 

ادامه صفحه 2

رزمایش کمک مومنانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقالب برگزار شد 

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

مرزها را مکانیزه 
رصد می کنیم
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خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

وزیر بهداشت: 
نخستین رکورد کاهش مرگ ومیر در کشور ثبت شد

وزیر بهداش��ت با بیان "شاهد نخس��تین رکورد کاهش مرگ ومیر کرونا در کشور بوده  ایم" گفت: ضمن 
ابراز خوش��حالی از روند مطلوب کرونا در کش��ور باید این هشدار را به مردم بدهیم که در صورت نقض 
پروتکل  ها دچار چالش خواهیم ش��د. دکتر س��عید نمکی در گفتگویی ویدیوکنفرانس��ی با بیان اینکه 
"حتی مرگ یک نفر هم برای ما س��نگین و زیاد اس��ت"، اظهار کرد: نخستین رکورد کاهش مرگ ومیر 
در کشور ثبت شد و به 98 نفر در 24 ساعت اخیر رسید. خوشبختانه مدیریت بیماری در کشور به نحو 
احسن انجام شده است و میزان ورودی بیمارستان  ها به شدت با همدلی مردم و مسئوالن کاهش یافته 
اس��ت. وی افزود: فاصله  گذاری هوش��مند اجتماعی در حال اجرا با ابالغ پروتکل  هایی است؛ ضمن ابراز 
خوش��حالی از روند مطلوب کرونا در کش��ور باید این هشدار را به مردم بدهیم که در صورت نقض این 
پروتکل  ها دچار چالش خواهیم ش��د. دکتر نمکی متذکر ش��د: همکاران زیادی را در این راه از دس��ت 
دادیم و خواهشم این است که مردم بار را بر همکاران من سنگین  تر نکنند تا بتوانیم با کاهش روز به 

روز تعداد مبتالیان و مرگ ومیرها، موفقیت های بیشتری به دست آوریم.  تسنیم

با عنایت به اینکه کلیه مراحل انجام مزایدات (اعم از دریافت اسناد، ارائه تضمین، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات و اعالم برنده) در اداره کل راه و شهرسازى استان هرمزگان به صورت الکترونیکى در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) برگزار مى گردد، متقاضیان محترم بایستى جهت ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربرى و رمز عبور به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

توضیحات: به مهلت اعتبار شش ماهه تعیین قیمت توسط کانون کارشناسان رسمى دادگسترى توجه شود و کل فرایند برگزارى مزایده، عقد قرارداد و واریز وجه بایستى در مهلت قانونى 6 ماهه از زمان اعالم قیمت توسط کانون 
کارشناسان رسمى دادگسترى انجام شود. تاریخ خرید، تحویل و بازگشایی پاکات به ترتیب : تا پایان ساعت ادارى مورخ 99/02/09 مهلت خرید اسناد – تا پایان ساعت ادارى مورخ 99/02/10 مهلت تحویل اسناد و ساعت 10 صبح مورخ 

99/02/11 موعد بازگشایی پاکات میباشد. براي کسب اطالعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.  شناسه آگهى 815301

واگذارى اراضى واقع در حریم شهر به اشخاص داراى موافقتنامه اصولى از مراجع ذیصالح به صورت اجاره موقت، بر اساس مصوبات شماره 3190/هـ نوع واگذارى
مورخ 1386/06/14 و 4089/هـ مورخ 1390/01/23 و 45137/95/609 مورخ 1395/11/23 هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن

زمینمورد مزایده
شهرستان جزیره هرمز نشانى

2996334Y447653Xمختصات مرکز زمین
قسمتى از پالك …..…فرعى مفروز و مجزى شده از …..… فرعى از1941اصلى واقع در بخش …..…شهرستان پالك ثبتى
تاسیسات شهري کاربرى
فاقد سندتفکیکیوضعیت سند

جهت احداث نیروگاه 10مگاواتیموضوع موافقت اصولى
5074مساحت عرصه (متر مربع)

48،000،000قیمت پایه اجاره بهاى یکساله (ریال)
مهران صفانام کارشناس

تاریخ 99/01/19تاریخ کارشناسى
نامه تعیین قیمت توسط کانون کارشناسان رسمى دادگسترى 

استان هرمزگان
شماره 16/99 تاریخ .99/1/19

شماره 981523/000043 تاریخ ..98/12/26رأى هیأت نمایندگى اداره کل راه و شهرسازي
وضعیت زمین

در صورت تصرفى بودن رفع تصرف به عهده برنده فراخوان است.
تخلیه

مشاعى/شش دانگ

حداکثر 6 ماه پس از نامه تعیین قیمت توسط کانون کارشناسان رسمى دادگسترىمهلت زمانى واریز وجه ( عقد قرارداد)
5مدت اجاره (سال)
نقدشرایط پرداخت اجاره

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 
(سهامى خاص)

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى در نظر دارد مناقصه عمومى  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 

، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تولیدکنندگانى که داراى تائیدیه صالحیت از توانیر در زمینه تامین انواع سیم  هستند مى توانند در مناقصه شرکت نمایند .

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز سه شنبه  مورخ 99/01/26
آخرین مهلت  زمانى دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه  مورخ 99/02/02

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/02/13
زمان بازگشایى پاکت هاى الف و ب  : ساعت 13:30( یک و نیم بعد از ظهر) روز دو شنبه مورخ 99/02/15 خواهد بود.

- تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) پیشنهاددهندگان, در جلسه گشایش پاکات الف وب به اطالع شرکت کنندگان 
در مناقصه خواهد رسید . 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ( برق سابق) نرسیده به چهارراه مخابرات،  تلفن 3110-044 داخلى 4397  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  «بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر « 
موجود است.

ضمنا» اسناد مناقصه در سایت هاي اطالع رسانى معامالت صنعت برق ( شرکت توانیر ) وسایت شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 
وسایت ملى مناقصات  به ترتیب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است .
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سپاه با تمام توانایی در میدان 
و در کنار مردم است

رییس قوه قضاییه در بازدید از رزمایش سراسری 
دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه:


