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رهبر انقالب اسالمی در دیدار مردم قم:

مقابل توپ و تشر آمریکا و اروپا پس نزنید
آیتالله خامنهای با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم در  ۱۹دی سال ۵۶
بهعنوان نقطه عطف انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند
و افزودند :البته انگیزههایی برای تغییر فضای انقالبی قم و کمرنگ کردن روحیه
انقالبی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری ،ایشان با تاکید بر هوشیاری
در مقابل این انگیزهها ،تأکید کردند :قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی
انقالبی است که دنیا را متحول کرد ،بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه
دهند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را
در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام  ۱۹دی
پرداختند و خاطرنشان کردند :رئیسجمهور وقت آمریکا در  ۱۰دی  ۵۶به تهران
آمد و با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی ،ایران را «جزیره ثبات»
یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایران ِ وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و فاسد پهلوی در فاصلهای کمتر
از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب
دانستند و گفتند :کمتر از ده روز پس از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او
از ایران به جزیره ثبات ،قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن ،قیام
مردم تبریز و طوفان انقالب اسالمی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
آیتالله خامنهای ،استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک
واقعیت برشمردند و افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده ،پ ُِز قدرت
محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف
محاسباتی است.
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تروریست و وعده او به آنها که جشن سال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم
گرفت ،خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است،
همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران برسد و منافقین
مزدور نیز خیال میکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند
رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود
میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتا «احمقهای
درجه یک» هستند.
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«لیبرالدموکراسی ِ دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و
اسالمی» برشمردند و گفتند :پس از انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری اسالمی
تصور میکردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالیکه
انقالب اکنون به چهل سالگی رسیده است.
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دقیق نظام اسالمی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکستهشدن
استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را
شنیدند.
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عمیق دانستند و خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت
دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا میدانند ،در
حالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان ،رو به رشد ،پر تالش و پر انگیزه
دشمن هستند که این قدرت معنوی  ۴۰سال است در مقابل چشم آنها روز به
روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تَرَکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده
است.
رهبر انقالب اسالمی ،ایران را قله موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و
افزودند :علت عصبانیت آمریکاییها در اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم
ایران را به عنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و
منابع طبیعی از دست دادند.
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک موسسه غربی افزودند :خود آنها
میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای فوق العادهاش پنجمین کشور ثروتمند
جهان است ،بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست دادن چنین ثروتی،

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا میدانند.
آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی صبح روز گذشته (چهارشنبه) در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیدار هزاران نفر از مردم قم ،با
اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و سهلاندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و وفاداری
ملت و نظام به اهداف و مبانی انقالب» را علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئوالن و مردم» در این مقطع تاکید
کردند :رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریم های
آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
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عمیقا عصبانی باشند.
آیتالله خامنهای افزودند :این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی
و ریشه تقابل امریکا و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است ،چرا
که استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در مقابل
این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اسالمی ،شنیده شدن فریاد «مرگ بر آمریکا» در کشورهای متعدد
را بیسابقه و نشانهای از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار
تالش میکند ملتها را با «ایران هراسی»« ،اسالم هراسی» یا «شیعههراسی»
گمراه کند ،اما ملتها ذاتا با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن
بشود ،از آن حمایت می کنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه آشکار شدن
پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند :در طرف
مقابل ،مردمساالری دینی و حرکت به سمت تمدن اسالمی با استفاده از امکانات
و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه
علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند :علت اصلی این
دشمنی« ،ماهیت و حقیقت حرکت عظیم انقالب اسالمی ،شجاعت ،فداکاری و
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب اسالمی» است که
اگر به توفیق الهی ،این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست یابد ،بساط استکبار
و استعمار غرب را برمی چیند.
آیتالله خامنهای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند :فرعون میدانست
موسی حق است اما دشمنی میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید،
حرکت کنید من با شما هستم» که این خطاب امروز عینا به ملت ایران است که
در مقابل دشمنی ِ آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است.

آگهی تجدید مزایده جایگاه  CNGشهر شلمان (نوبت سوم)
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شــهرداری شــلمان در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره  97/702/ 405ش مورخــه 1397/9/6شــورای محتــرم اســامی شــهر شــلمان و
آگهــی هــای شــماره  2593مــورخ  1397/9/13و شــماره  97/2886مــورخ  97/10/3نســبت بــه مزایــده خدمــات بهــره بــرداری از جایــگاه
 CNGشــهرداری واقــع در شــلمان خیابــان امــام خمینــی (ره) جنــب اداره بــرق بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل اقــدام
نمایــد .متقاضیــان مــی تواننــد بــرای بازدیــد از محــل یــا کســب اطاعــات بیشــتر بــه واحــد کارپــردازی شــهرداری مراجعــه نماینــد.
ـ موضــوع :واگــذاری خدمــات بهــره بــرداری از جایــگاه  CNGشــهرداری شــلمان واقــع در شــلمان خیابــان امــام خمینــی (ره) جنــب اداره
بــرق بــه مــدت ســه ســال بــه شــرکت مجــاز مــورد تاییــد شــرکت ملــی فــرآورده هــای نفتــی ایــران
ـ مشــخصات دســتگاه :دســتگاه تامــکار  1000بــا ورودی  60پونــد دارای  4پمــپ و  8نــازل کــه بــه طــور همزمــان  4نــازل و نهایتــا  5نــازل
در صــورت تعمیــر دیسپنســر ســوم فعــال خواهــد بــود.
ـ نرخ پایه کارشناسی شده به صورت مقطوع و ماهیانه برابر 200/000/ 000ریال می باشد.
ـ تعداد  10نفر از کارگران مشغول به کار در جایگاه برابر قانون کار تحت پوشش پیمانکار جدید خواهند بود.
ـ تعمیرات اساسی و بلوک کمپرسور پیش از شروع کار توسط بهره بردار جزء شروط اصلی مزایده می باشد.
ـ ارایــه تعهــد گارانتــی پــس از انجــام تعمیــرات اساســی ( )major overhaulکــه مــی بایســت پــس از  15000ســاعت کارکــرد توســط
بهــره بــردار انجــام گیــرد الزامــی اســت.
شرایط مزایده:
1ـ تاریــخ تشــکیل جلســه مزایــده روز شــنبه مــورخ 1397/10/29راس ســاعت  10در محــل شــهرداری شــلمان مــی باشــد .مهلــت
دریافــت اســناد روز پنجشــنبه 1397/10/27و آخریــن تاریــخ تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه شــهرداری تــا ســاعت  14مــورخ
1397/10/27مــی باشــد .حضــور شــرکت کننــدگان در جلســه بازگشــایی پــاکات اختیــاری اســت.
2ـ متقاضیــان مــی تواننــد پــس از کســب اطاعــات الزم و دریافــت اوراق مزایــده از واحــد کارپــردازی شــهرداری ،پیشــنهاد کتبــی خــود
را همــراه بــا مــدارک موردنیــاز ،بــه ترتیــب زیــر آمــاده نمــوده و بــه دبیرخانــه شــهرداری شــلمان تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد:
 -1-2پاکــت الــف :فیــش واریــزی (قســمت مربــوط بــه پرداخــت کننــده) یــا فقــط ضمانــت نامــه بانکــی بــه ارزش 100/000/ 000ریــال بــه
حســاب شــماره  0103774210005نــزد بانــک صــادرات بــه نــام شــهرداری شــلمان بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مزایــده.
 - 2-2پاکت ب :محتوی شامل اوراق شناسایی شرکت به همراه سایر اسناد و مدارک مربوط به صاحیت شرکت ها با مهر و امضاء
 - 3-2پاکت ج :برگه پیشنهاد قیمت که مبلغ پیشنهادی در آن بصورت خوانا ،به حروف و عدد نوشته و مهر و امضاء شده باشد.
 - 4-2هــر ســه پاکــت الــف و ب و ج بایــد داخــل یــک پاکــت گذاشــته و مشــخصات کامــل شــرکت روی آن نوشــته شــده و درب کلیــه
پــاکات الک و مهــر و امضــاء گــردد.
3ـ پــس از انجــام مزایــده ســپرده افــرادی کــه جــزء نفــرات اول و دوم نباشــند ،طبــق مقــررات مربوطــه قابــل اســترداد است.ســپرده
برنــده دوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده اول نــزد شــهرداری باقــی خواهــد مانــد .در صــورت انصــراف یــا عــدم مراجعــه نفــر اول ظــرف
مهلــت مقــرر ،ضمانــت نامــه ایشــان بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد و نفــر دوم بــه عنــوان برنــده اعــام مــی گــردد و در صــورت
انصــراف نفــر دوم ضمانــت ایشــان نیــز ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد.
تبصــره :برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت  72ســاعت از تاریــخ اعــام نتایــج مزایــده نســبت بــه واریــز بهــای یــک پنجــم از
اجــاره جایــگاه بــه حســاب شــماره  0103774210005نــزد بانــک صــادرات بــه نــام شــهرداری شــلمان اقــدام و ســپس نســبت بــه عقــد
قــرارداد اقــدام نمایــد .افــراد شــرکت کننــده موظــف جهــت کســب اطــاع از نتایــج مزایــده ظــرف مــدت  48ســاعت پــس ازتاریــخ
برگــزاری مزایــده ،بــه شــهرداری شــلمان مراجعــه نماینــد و در صــورت عــدم مراجعــه فــرد برنــده در زمــان مقــرر ،هیچگونــه مســئولیتی
در ایــن زمینــه متوجــه شــهرداری نمــی باشــد.
4ـ مابقی مبلغ می بایست به صورت ماهیانه در اول هر ماه توسط پیمانکار به حساب شهرداری واریز گردد.
5ـ کلیه هزینه های چاپ آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
6ـ با تبانی کنندگان در مزایده برخورد قانونی بعمل آمده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7ـ شــرکت در مزایــده و دادن پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول تمامــی شــرایط آگهــی و مطالعــه مســتندات پیوســت و نیــز آگاهــی از ســایر
قوانیــن مربوطــه مــی باشــد.
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ناصر احمدی شاد  -شهردار شلمان

رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار و ملت ایران
خاطرنشان کردند :هر جبههای که در راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون
تردید پروردگار درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه در طول
 ۴۰سال هر جا درست حرکت کردیم ،پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم،
پیروزی حاصل نشد.
آیتالله خامنهای رسیدن به چهل سالگی را در روند شکلگیری تمدنها،
آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند :در این مسیر تمدنی ،چهل سالگی
نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها است و به فضل الهی و به
برکت «ایمان دینی ،عزم راسخ ،حضور و آمادگی و کار و تالش ملت بهویژه انبوه
جوانان خوشفکر ،مبتکر و امیدوار به آینده» ،حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج
درخشان خود خواهد رسید .ایشان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی
را مقدماتی برای شکلگیری «تمدن اسالمی متناسب با دوران فعلی» دانستند و
خاطرنشان کردند :اگر خدا اراده نکرده بود ،این مقدمات فراهم نمیشد.
رهبر انقالب اسالمی سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان
نکاتی مهم خطاب به مسئوالن و مردم ادامه دادند.
آیتالله خامنهای در مهمترین توصیه خود به مسئوالن بهخصوص دولتمردان
تاکید کردند :اولویت کاری خود را حل مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای
ضعیف قرار دهید ،چرا که این مسئله اهمیت ویژهای دارد.
رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند :منابع
کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی ،ظالمانه این
منابع را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت ،مانع پیشرفت کشور
میشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهبر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز مسئوالن را رسیدگی به مشکالت
معیشتی خواندند و افزودند :البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل

نمیشود ،باید مراقب جریانها و دستهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این
مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئوالن تذکر دادهایم.
ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی
الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان تاکید کردند :قدر نعمت مسئولیت
در نظام اسالمی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف
و رفتار ،پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی
امیرمومنانباشد.
«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقالب خطاب به
مسئوالن بود.
ایشان تاکید کردند :در مقابل توپ و تشر و یاوه گوییهای آمریکا و اروپا
پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی
امضایشان اعتبار ندارد.
آیتالله خامنهای حرفهای بیربط برخی غربیها را به حرفهای دلقکها
تشبیه کردند و افزودند :آنها به ایران توصیه میکنند حقوق بشر را از سعودیها
یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند :رفتار صحیح و عقالنی وظیفه مسئوالن
ت صرف ،نمیشود کشور را اداره کرد البته احساسات به
است ،چرا که با احساسا ِ
عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
«شناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بهویژه جوانان» دیگر
توصیه مؤکد رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان میتوانند گرههای دستگاهها را باز کنند ،بنابراین به آنها
مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و
کشور را به جلو میبرد.
آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنانشان ،مردم را نیز به کمک به
مسئوالن توصیه کردند و افزودند :بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینههای
کیفی و توزیعی ،به تولید کننده و فروشنده و مغازهدار و مردم مربوط میشود.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی بوده است ،اما االن در
آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفتهایم و چه کارهایی کردهایم.
آیتالله خامنهای حضور در صحنههای انقالب را بهترین کمک مردم به کشور
دانستند و افزودند :دشمن در تالش است با شایعهسازی و تهمتپراکنی مردم
را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمیتواند ،اما مردم باید با این
شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند :انقالب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته
و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام
فرا میخوانند که الزم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن
حرکت کنند و جوانان با هوشمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تودهنی
به دشمنان تبدیل کنند.
آیتالله خامنهای تحریمها را باعث فشار و بروز مشکالتی برای کشور دانستند
و افزودند :امریکاییها با خوشحالی میگویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ
سابقه ندارد اما ملت ایران انشاءالله در این زمینه شکستی به آنها میدهد که
در تاریخ بیسابقه باشد.
آیتالله خامنهای با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس
گفتند :دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسئوالن ،آن
تحریمها را به زمینهای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند،
بهگونهای که همان مسیر ،امروز ایران را به قدرت بینظیر منطقه تبدیل کرده
است .رهبر انقالب تاکید کردند :باید با درسگیری از این تجربه درخشان و تکیه
بر جوانان ،تحریم کنونی را به وسیلهای برای کار و تالش و شکوفایی تبدیل کنیم
و با بینیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
آیتالله خامنهای تأکید کردند :به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشیاری
مردم و مسئوالن و کار و تالش بیوقفه ،از تحریمها و مشکالت عبور خواهیم کرد
و همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل
رفت ،جمهوری اسالمی هر روز موفقتر و زندهتر خواهد بود و دشمنان ملت در
آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

 67هزار بازرسی از اصناف کهگیلویه و بویراحمد انجام شد
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت :از
ابتدای سال جاری تاکنون  67هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی،
خدماتی و توزیعی در این استان انجام شده است.
داریوش دیودیده اظهار داشت :سه هزار و  600فقره تخلف از واحدهای
صنفی کهگیلویه و بویراحمد در حوزههای مختلف در این مدت شناسایی
شد.
وی افزود 2 :هزار و  720فقره پرونده تخلفات صنفی در کهگیلویه و
بویراحمد تشکیل و برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان
ارسال شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :این
تعداد پرونده مربوط به گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلب و درج نکردن قیمت و
نرخ نامه و خودداری از عرضه کاال و خدمات (احتکار) بوده است.
وی اظهار داشت :ارزش تخلفات صنفی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه
امسال در کهگیلویه و بویراحمد بیش از  49میلیارد ریال بوده است.
ارزش تخلفات صنفی سال  1396در کهگیلویه و بویراحمد حدود 248
میلیارد ریال بود.
دیودیده تصریح کرد :از ابتدای امسال تاکنون  431مورد گشت مشترک با
دیگر دستگاه های نظارتی به منظور کنترل بازار انجام شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد افزود :هیچ
واحد صنفی ،تولیدی ،توزیعی و خدماتی به شکل دلخواه حق افزایش قیمت
کاال و خدمات را ندارد.

وی از تمامی مصرف کنندگان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف
در واحدهای صنفی مراتب را به شماره  ۱۲۴سازمان صنعت ،معدن و تجارت
گزارش دهند.
دیودیده گفت :در صورت مشاهده تخلف ،با واحدهای مورد نظر برخورد
قاطع و قانونی میشود.
کهگیلویه و بویراحمد افزون بر  25هزار واحد صنفی تولیدی ،خدماتی و
توزیعی دارد.

کشاورزی بندرعباس
صنایع ،معادن
انتخابات
اولبرگزاری نهمين دوره
فراخوان
آوريوزباله
بازرگانی،و جمع
اتاق تنظيف
مناقصه
آگهي
نوبت

سطح شهرشهربابک (نوبت اول)

هيــات نظــارت بــر انتخابــات دوره نهــم اتــاق بازرگانــی صنايــع ،معــادن و کشــاورزی بندرعبــاس اعــام کــرد در اجــرای مــواد  12و  13و تبصــره  2مــاده  15اتــاق بازرگانــی صنايــع،
معــادن و کشــاورزی  ،انتخابــات نهميــن دوره هيــات نماينــدگان اتــاق بازرگانــی صنايــع ،معــادن و کشــاورزی بندرعبــاس از ســاعت  8صبــح الــی  18روز شــنبه  11اســفندماه 1397
برگــزار مــی گــردد.
بدينوســيله از اعضــای محتــرم اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس اعــم از اشــخاص حقيقــی و حقوقــی کــه دارای شــرايط ذيــل بــوده و داوطلــب عضويــت در هيــات نماينــدگان اتــاق
بازرگانــی صنايــع ،معــادن و کشــاورزی بندرعبــاس هســتند درخواســت مــی شــود از ســاعت  8صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  97/10/19تــا پايــان وقــت اداری روز پنجشــنبه 97/10/27
جهــت دريافــت و تکميــل فــرم داوطلبــی بــا در دســت داشــتن اصــل و تصويــر کارت عضويــت معتبــر بــه اتــاق بازرگانــی صنايــع ،معــادن و کشــاورزی بندرعبــاس بــه دبيرخانــه هيــات نظــارت بــر انتخابــات
مســتقر در اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس بــه آدرس  :ميــدان شــهدا ،بلــوار پاســداران جنــب اداره کل دخانيــات مراجعــه نماينــد.
فرم ثبت نام بايد به وسيله شخص داوطلب در هيات نمايندگان در محل دبيرخانه تکميل و به همراه مدارک به دبيرخانه مربوطه تسليم و رسيد دريافت شود.
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام مدارک زير را ارائه کنند.
 -1تصوير روزنامه رسمی آخرين تغييرات مديران (برای اشخاص حقوقی)
 -2اصل صورتجلسه اعضای هيات مديره حاکی از رعايت بند ب ذيل (برای اشخاص حقوقی)
 -3ارائه کارت عضويت يا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقيقی و حقوقی
شرايط داوطلبان عضويت در هيات نمايندگان به استناد بند  5-7آئين نامه تشکيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران و شهرستان مصوب  97/4/20شورای عالی نظارت بر اتاق ايران به شرح ذيل می باشد.
الف :برای اشخاص حقيقی داشتن کارت عضويت معتبر با حداقل سه سال سابقه
ب :بــرای اشــخاص حقوقــی مشــروط بــه داشــتن ســه ســال ســابقه يــا بيشــتر دارا بــودن کارت عضويــت ،از طريــق معرفــی احــدی از اعضــای هيــات مديــره حقيقــی يــا مديرعامــل خــود ( کــه دارای حداقــل
شــش مــاه ســابقه حضــور در هيــات مديــره يــا مديرعاملــی داشــته باشــند)
شخص حقيقی مذکور به استناد کارت عضويت شخص حقوقی به صورت حقيقی داوطلب عضويت در هيات نمايندگان می شود.
ج :تابعيت ايرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ايران
د :عدم سابقه ورشکستگی به تقصير يا تقلب
هـ  :عدم محکوميت به مجازاتی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی می شود.
شايان ذکر است برای دريافت فرم ثبت نام ،اعضاء می توانند به سايت اتاق بازرگانی بندرعباس و يا سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان مراجعه نمايند.

شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال  97و بنــد  5صورتجلســه شــماره 37
شــوراي اســامي شــهر شــهربابک ،عمليــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را بــه صــورت حجمــي بــه بخــش
خصوصــي واگــذار نمايــد .لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل اســناد
مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه شــهرداري مراجعــه نماينــد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت  10روز کاري مي باشد.
مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه  600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
واريــزي بــه حســاب جــاري  1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.
ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318
آذردخت مرشدی  -شهردار شهربابک
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