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مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد:

پایگاههای شایعه پراکنی علیه نظام جمهوری اسالمی اعتقادات جوانان را نشانه گرفتهاند
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :پایگاههای شایعه پراکنی و دروغگویی علیه نظام جمهوری اسالمی
اعتقادات جوانان را نشانه گرفتهاند.
حجتاالسالم سیروس حکمتی با اشاره به امدادهای غیبی که از بدو
پیروزی انقالب شامل حال مردم و نظام شده اظهار کرد :قبل از انقالب همه
مقدرات کشور در دست مستشاران آمریکایی بود .
وی اظهارکرد :اما مقدرات الهی موجب شد تا با نصرت الهی انقالب به ثمر
بنشیند و در همه این چند دهه آمریکاییها را به چالش بکشاند .
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
با اشاره به برخی از دستاوردهای انقالب اسالمی خاطرنشان کرد :در وهله
اول به حکومت خودکامه و استبدادی پهلوی خاتمه داد و در وهله بعد
انقالبهای نوظهور در سراسر منطقه و جهان را ایجاد کرد .
حجت االسالم حکمتی تصریح کرد :در چهل ساله اول انقالب چنان
دستاوردها محیرالعقول بود که دشمن را متحیر کرد و موجب شد تا نظام
استکباری به شدت دشمنی ورزد .
وی این دستاوردهای عظیم را در همه عرصههای سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی و علمی دانست و ادامه داد :انقالب اسالمی با چنین دستاوردهای
بزرگی نیاز به تبیین دارد که الزم است فارغ از هر گونه اختالفاتی در تبیین آن
بکوشیم که سهم رسانهها در این عرصه از سایر اقشار بیشتر و مهمتر است .
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد

نوبت اول

حفظ اساس نظام را از همه چیز مهمتر دانست و عنوان کرد :پایگاههای
شایعه پراکنی و دروغگویی علیه نظام جمهوری اسالمی به شدت زیاد شده
است و همه آنها اعتقادات جوانان را نشانه گرفتهاند و امروز هم خبرنگاران و
هم آنانی که تریبونی در اختیار دارند و اهل قلم و کالم هستند باید حضوری
شایسته در عرصه برای حفظ دستاوردهای نظام داشته باشند .
حجت االسالم حکمتی بیان کرد :ماحصل و خالصه بیانیه گام دوم انقالب
تشکیل تمدن نوین اسالمی و مهدویت است و رسانهها باید نقش خود را در
تبیین و مطالبهگری آن عملیاتی کنند .
وی از خبرنگاران خواست تا نسبت به مسئوالن مطالبهگری داشته باشند
تا همه بدانند مسئوالن سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در راستای تبیین این
بیانیه چه کاری انجام دادهاند.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره /98/001م ا
جهت تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ساختمان مرکزی در ستاد تهران وانبار ترانزیت کاال در کرج

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در نظــر دارد انجــام خدمــات فــوق الذکــر را طبــق شــرح کار تدویــن شــده از طریــق مناقصــه عمومــی و بــه مــدت «دو ســال» بــه
پیمانــکار واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــدار نمایــد.
الف :خدمات مورد نیاز :تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ساختمان مرکزی در ستاد تهران و انبار ترانزیت کاال در کرج
ب :محل اجرای خدمات :تهران
ج :مدت خدمات مورد نیاز :دو سال
د -شرایط متقاضی:
 -1توانایــی ارائــه ضمانتنامــه «شــرکت در فراینــد ارجــاع کار» بــه مبلــغ ( 737/500/000هفتصــد و ســی و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار )ریــال وانجــام تعهــدات قــرار دادی طبــق ضوابــط
کارفرمــا در صــورت برنــده شــدن.
 -2توانایی ارائه «ضمانت نامه انجام تعهدات» به میزان  %10مبلغ کل قرار داد و نیز کسر  %10از هر یک از پرداختهای قرار دادی جهت تضمین حسن انجام کار
 -3داشتن گواهی تایید صاحیت از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای دریافت اسناد ارزیابی الزامیست.
هـ  -سایر شرایط:
 -1به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعداز مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2شرکت نفت فات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چار چوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
متقاضیــان واجــد صاحیتــی کــه دارای شــرایط بــه شــرح فــوق بــوده و آمادگــی جهــت انجــام خدمــات را دارا مــی باشــند مــی تواننــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ آگهــی نوبــت دوم جهــت
دریافــت اســناد ارزیابــی بــه همــراه مــدارک مشــروحه ذیــل حضــورا بــه نشــانی :تهــران ،خیابــان ولــی عصــر ،باالتــر از مســجد بــال ،نرســیده بــه تقاطــع شــهید مــدرس ،خیابــان تــورج،
خیابــان خاکــزاد ،شــماره  ،12شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ،طبقــه پنجــم امــور قــرار دادهــا مراجعــه نماینــد.
 -1اساسنامه شرکت (تصویر صفحه اول اساسنامه که موضوع شرکت در آن ذکر شده باشد)
 -2معرفی نامه معتبر شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.
 -3گواهی تایید صاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مرتبط با موضوع مناقصه
ضمنــا مــی بایســتی ظــرف مــدت  14روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت مــدارک ارزیابــی کیفــی اطاعــات مــورد در خواســت بــه آدرس ذیــل در مقابــل رســید تحویــل گــردد محــل و زمــان
تحویــل و گشــایش پیشــنهادها در اســناد مناقصــه قیــد مــی گــردد.
نشــانی :تهــران ،خیابــان ولــی عصــر  ،باالتــر از مســجد بــال ،نرســیده بــه تقاطــع شــهید مــدرس ،خیابــان تــورج ،خیابــان خاکــزاد ،شــماره  ،12شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ،طبقــه
پنجــم ،امــور قراردادهــا ،تلفــن23942511 :
تبصــره :متقاضیــان مــی بایســت جهــت اطــاع از تاریــخ دقیــق تحویــل پیشــنهادات بــه کمیســیون مناقصــات و نیــز کســب اطاعــات بیشــتر در روز آگهــی نوبــت دوم بــه ســایت اینترنتــی
ایــن شــرکت بــه نشــانی  WWW.IOOC.CO.IRمراجعــه نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه  1398/02/25تاریخ انتشار نوبت دوم :پنج شنبه 1398/02/26
شماره مجوز13980915 :
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

تملی نف
اریانت اریان
ش کرت مل شی کرنفت
ش کرت نفش کرت فت نف
التت ف
اریاناقره اریان
اقرهالت
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فراخـوان عمومی دعوت به سرمایه گذاری
در پروژه هاي شهرداري اصفهان

سازمان سرماهی گذا ری و مشا کرت اهی
استقرار سرویس بهداشتی سیار در سطح شهر اصفهان
شماره فراخوان ()98201
شهرداری اصفهان
ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری معاونــت خدمــات شــهری در
راســتای ارایــه خدمــات مناســب بهداشــتی بــه گردشــگران و شــهروندان ،در نظــر دارد جهــت شناســایی و اســتفاده از
تــوان بخــش خصوصــی نســبت بــه مشــارکت درپــروژه « اســتقرار ســرویس بهداشــتی ســیار در ســطح شــهر اصفهــان
« اقــدام نمایــد .لــذا بدینوســیله از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای تجربــه کاری و عالقــه منــد بــه ســرمایه
گــذاری در ایــن بخــش ،دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ چــاپ آگهــی حداکثــر تــا روز دو شــنبه مــورخ 98/03/06
بــه جــز ایــام تعطیــل ،بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه ســازمان بــه آدرس :بوســتان ســعدی –روبــروی صداوســیما-طبقه
فوقانــی بانــک ملــت -ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکتهای مردمــی شــهرداری اصفهــان نســبت بــه اعــالم آمادگــی
 ،ارائــه اســناد و مــدارک تــوان فنــی ومالــی و رزومــه فعالیــت هــای خــود در ایــن زمینــه اقــدام نماینــد.
توجه:
• ارســال مــدارک هیچگونــه حقــی را بــرای متقاضیــان ایجــاد ننمــوده و ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی
شــهرداری اصفهــان در رد یــا انتخــاب کلیــه متقاضیــان جهــت ادامــه فراینــد فراخــوان و انتخــاب ســرمایه گذار مختار اســت.
• به درخواست هایی که از طرق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• الزم به ذکر است جانمایی دقیق نقاط استقرار پس از مشخص شدن طرح نهایی انجام خواهد شد.
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سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

فراخوان مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابر سطح
منطقه 1شهرداری خرم آباد مرحله اول

فراخوان مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابر سطح
منطقه دوشهرداری خرم آباد مرحله اول

شــهرداری خــرم آبــاد در نظــر دارد مناقصــه عمومــی اجــرای آســفالت معابــر ســطح منطقــه 1
شــهرداری بــه شــماره 13121مــورخ 1398/2/17را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)به آدرسWWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
والزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی
امضــا ی الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/2/24می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19روز پنجشنبه تاریخ 98/2/26می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19روزیک شنبه تاریخ 98/3/5می باشد
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 12روز دوشنبه تاریخ  98/3/6می باشد
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارائــه پاکــت هــای (الف)خــرم آبــاد –خیابــان 17شهریور_شــهرداری خــرم آبــاد وتلفــن 066-33321363مــی باشــد
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس021-41934
ودفتر ثبت نام 88969737و 85193768می باشد
شرکت کنند گان می بایست اصل پاکت (الف)راتحویل دبیرخانه شهرداری خرم آباد نمایند.

شــهرداری خــرم آبــاد در نظــر دارد مناقصــه عمومــی اجــرای آســفالت معابــر ســطح منطقــه 2
شــهرداری بــه شــماره 15137مــورخ 1398/2/22را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)به آدرسWWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
والزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی
امضــا ی الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/2/24می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19روز پنجشنبه تاریخ 98/2/26می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19روزیک شنبه تاریخ 98/3/5می باشد
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 12روز دوشنبه تاریخ  98/3/6می باشد
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارائــه پاکــت هــای (الف)خــرم آبــاد –خیابــان 17شهریور_شــهرداری خــرم آبــاد وتلفــن 066-33321363مــی باشــد
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس021-41934
ودفتر ثبت نام 88969737و 85193768می باشد
شرکت کنند گان می بایست اصل پاکت (الف)راتحویل دبیرخانه شهرداری خرم آباد نمایند.
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فراخوان مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابر سطح
شهر خر م آباد مرحله اول

فراخوان مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابر سطح
منطقه  3شهرداری خرم آباد مرحله اول

شــهرداری خــرم آبــاد در نظــر دارد مناقصــه عمومــی اجــرای آســفالت معابــر ســطح شــهر
خــرم آبــاد بــه شــماره 9958مــورخ 1398/2/9را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)به آدرسWWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
والزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی
امضــا ی الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/2/24می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19روز پنجشنبه تاریخ 98/2/26می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19روزیک شنبه تاریخ 98/3/5می باشد
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 12روز دوشنبه تاریخ  98/3/6می باشد
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارائــه پاکــت هــای (الف)خــرم آبــاد –خیابــان 17شهریور_شــهرداری خــرم آبــاد وتلفــن 066-33321363مــی باشــد
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس021-41934
ودفتر ثبت نام 88969737و 85193768می باشد
شرکت کنند گان می بایست اصل پاکت (الف)راتحویل دبیرخانه شهرداری خرم آباد نمایند.

شــهرداری خــرم آبــاد در نظــر دارد مناقصــه عمومــی اجــرای آســفالت معابــر ســطح منطقــه 3
شــهرداری بــه شــماره 13266مــورخ 1398/2/17را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)به آدرس WWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
والزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی
امضــا ی الکترونیکــی راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/2/24می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19روز پنجشنبه تاریخ 98/2/26می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19روزیک شنبه تاریخ 98/3/5می باشد
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 12روز دوشنبه تاریخ  98/3/6می باشد
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارائــه پاکــت هــای (الف)خــرم آبــاد –خیابــان 17شهریور_شــهرداری خــرم آبــاد وتلفــن 066-33321363مــی باشــد
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس021-41934
ودفتر ثبت نام 88969737و 85193768می باشد
شرکت کنند گان می بایست اصل پاکت (الف)راتحویل دبیرخانه شهرداری خرم آباد نمایند.
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