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جانشین فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد:

جانشین فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد:

دشمن در برخی خاکریزها پیش روی داشته است

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت که دشمن در برخی
خاکریزها از جمله حوزه های فرهنگی پیش روی ها و حتی موفقیت هایی
داشته است.
سرهنگ جهانگیر انصاری اظهار داشت :دشمن جبهه گیری های متفاوتی
را علیه نظام ،انقالب و ملت ایران در پیش گرفته که البته بیشترین نفوذ و
هدف دشمن اکنون در حوزه اقتصادی و فرهنگی است.
وی افزود :نظام سلطه در گزینه نظامی و تسلیحاتی با شکست مواجه شده
و امروز با تمامی توان و ظرفیت و اعمال تحریم های اقتصادی به دنبال ایجاد
نارضایتی عمومی ،ناامید کردن مردم و بروز شکاف بین ملت و حاکمیت
است.

نوبت اول

آگهی
پروژه های آبرسانی کهگیلویه به زودی به بهره برداری می رسد

جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :استکبار جهانی
عالوه بر تحریم و فشار اقتصادی اقدام به راه انداختن جنگ روانی از طریق
فضای مجازی برای جدایی ملت ایران از نظام و انقالب کرده که این توطئه
شوم نیز بی اثر می ماند.
سرهنگ انصاری عنوان کرد :خبرنگاران در شرایط کنونی در نقش دیده بان
جبهه جنگ نرم عمل می کنند و چنانچه در دیده بانی اشتباه کنند ،نیروهای
عمل کننده در اجرا دچار خطا می شوند.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم سپاه استفاده از ظرفیت و نقش
تعیین کننده رسانه ها بدون هیچگونه نگاه به گرایش های سیاسی خبرنگاران
است ،ابراز داشت :دشمنان برای ضربه زدن به نظام و انقالب از هیچ
کوششی دریغ نمی کنند و در چنین شرایطی رسالت رسانه های خبری درون
نظام سنگین و تعیین کننده است.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت :یکی از وظایف
رسانه ها تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقالب بوده و در شرایط کنونی
بصیرت افزایی رسالت رسانه ها را دوچندان کرده است.
سرهنگ انصاری تبیین و گسترش فرهنگ جهاد و شهادت و نگاه محتوایی
و عمیق به حوزه ادبیات دفاع مقدس را از وظایف و کارکردهای مهم رسانه
ها در این برهه زمانی دانست و اظهار داشت :ناگفته های بسیاری از دوران
هشت سال دفاع مقدس و گنجینه ارزشمند آن باقی مانده که تبیین صحیح
و واقعی آن نسخه شفابخش و نقطه امید برای رفع بسیاری از چالش ها و
مشکالت کنونی جامعه خواهد بود .وی رسانه را سنگر دفاع از کیان نظام و از
مناسب ترین ابزارهای قدرت در این برهه زمانی برای ضربه زدن به دشمنان
دانست و افزود :رسانه ها باید تالش کنند راه های نفوذ دشمن را به خوبی
بسته و در این راستا به گونه تهاجمی وارد عرصه شوند.
سرهنگ انصاری بیان کرد :در حالی که دشمنان در پشت تمامی مرزهای
کشور تالش می کنند به جمهوری اسالمی ایران ضربه بزنند اما سربازان
والیت با قدرت توطئه های نظام سلطه را خنثی کرده و در هزاران کیلومتر
دورتر به آنان ضربه وارد می کنند.

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب98/16-52/

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد مقــداری اتصــاالت چدنــی و فــوالدی را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
بــه شــماره  2098005963000025برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه
در ســامانه تاریــخ  98.3.4مــی باشــد.
مبلغ برآورد 4.233.800.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  211.690.000:ریال به صورت ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ  98.3.4لغایت 98.3.8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 98.3.20
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف)  :به صورت حضوری ساعت  14روز دوشنبه مورخ 98.3.20به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10روز سه شنبه تاریخ 98.3.21
محل تامین اعتبار  :اسناد خزانه اسامی سررسید 1400.7.28
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960:
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738:و 85193768
2812

مجتمع بزرگ آبرسانی به روستاهای حومه شرق دهدشت و تصفیه خانه
بزرگ آب سرفاریاب به زودی به بهره برداری می رسند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان در بازدید از پروژه های
آب و فاضالب روستایی در شهرستان های کهگیلویه ،اظهار داشت :مجتمع
آبرسانی به روستاهای شرق دهدشت و تصفیه خانه آب سرفاریاب به زودی
تکمیل و در مسیر بهره برداری قرار می گیرند.
فیض اله پاسره گفت :تصفیه خانه سرفاریاب با پیشرفت کاری بیش از
 98درصد با ظرفیت هزار و  200متر مکعب در حال اجرا است و شامل سازه
های واحد ته نشینی اولیه ،اختالط سریع ،لخته سازی و ته نشینی ثانویه و
نهایی است.
وی ادامه داد :سوله بزرگ شامل فیلترهای شنی تحت فشار ،فیلتر کربن
ل های گندزدا و منعقد کننده از دیگر
اکتیو و چندین منبع ذخیره محلو 
مشخصات فنی این تصفیه خانه است و با تکمیل فرایند اجرایی این پروژه،
دیگر شاهد مشکل کدورت آب در سرفاریاب نخواهیم بود.
پاسره ضمن گالیه مندی از طوالنی شدن فرایند تکمیل نسبت به زمان
وعده داده شده گفت :ضمن عذرخواهی از مردم باید عرض کنم هدف ما
تکمیل و تحویل کاری بدون نقص و با تجهیزات و مصالح با کیفیت بوده،
قطعا ً اگر اجناس با کیفیت پایین تر استفاده می کردیم االن زمان زیادی
از افتتاح پروژه گذشته بود ،اما طبق وعده به مردم در صدد تحویل کاری
بی عیب و نقص و با به روز ترین و با کیفیت ترین تجهیزات هستیم،
هم اکنون نیز تنها یک قطعه از قطعات مورد نظر در این تصفیه خانه
مانده که به زودی نصب می شود و با اتمام ریزه کاری ها ،با یاری خدا
در مدت زمان اندکی شاهد بهره برداری از این مجتمع مهم تصفیه آب
خواهیم بود.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی در بازدید از پروژه آبرسانی دهدشت
شرقی گفت :این مجتمع شامل  2باب مخزن ذخیره هزار و  500متر مکعبی،
یک حلقه چاه  200متری و  15کیلومتر خط انتقال با لوله  250میلیمتری
است.

وزارت نیرو

پاسره از تکمیل فاز نخست این پروژه خبر داد و افزود :برای اجرای این
طرح  35میلیارد ریال هزینه شده است و در فاز نخست  15روستا با
جمعیت  1700خانوار در شهرستان های کهگیلویه و چرام منتفع شدند.
وی افزود :سایر مراحل اجرای پروژه نیز پیشرفت باالیی دارد و به زودی با
تکمیل کلی این مجتمع بزرگ آّبرسانی ،حدود  40روستا بهره مند خواهند
شد.
پاسره تصریح کرد :آبرسانی به همه روستاهای استان در قالب مجتمع های
بزرگ و پروژه های تک روستایی ادامه دارد و در هر جایی که امکان تامین
آب شرب پایدار باشد ،مثل گذشته آبرسانی سالم و با کیفیت به صورت جدی
پیگیری می شود.

فراخوان مناقصه عمومي  -شماره 98/4

نوبت اول

اداره كل نوســازي  ،توســعه و تجهيــز مــدارس اســتان اردبيــل در نظــر دارد مناقصــه عمومــي يــک مرحلــه اي پــروژه هــای منــدرج در جــدول ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد .كليــه
مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام

ش کرت آب و افضالب
استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

خواهــد شــد .در ضمــن عــاوه بــر ســامانه ســتاد ،مناقصــه گــران مكلــف بــه ارائــه پاكــت هــاي الــف ،ب و ج بــه صــورت فيزيكــي در مهلــت مقــرر بــه دبيرخانــه ايــن اداره كل ميباشــند و الزم اســت مناقصهگــران در اداره كل نوسازي  ،توسعه و تجهيز مدا رس
استان اردبيل
صــورت عــدم عضويــت قبلــي ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
رديف

شماره فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ تضمين (ريال)

مبلغ برآورد (ريال)

1

2098003785000022

تکميل سالن ورزشی هفت خلخال

234/000/000

4/661/847/587

2

2098003785000023

تکميل سالن ورزشی رضی

215/000/000

4/292/984/677

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  98/3/4مي باشد .
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :از ساعت  8روز شنبه تاريخ  98/3/4لغايت ساعت  13:30روز پنجشنبه تاريخ 98/3/9
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14:30روز دوشنبه تاريخ 98/3/20
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  9روز سه شنبه تاريخ 98/3/21
منابع مالي طبق توضيحات مندرج در ذيل فرم پيشنهاد قيمت ميباشد.
هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي مناقصه :
آدرس :اردبيل خيابان دانشگاه 18متري آزادگان پشت بيمارستان امام (ره) اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان اردبيل و يا براي كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن  045 33273082 – 4 :واحد امورقراردادها تماس حاصل نمايند .
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس  /021-41934دفتر ثبت نام استان اردبيل 33251587 :
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ‹›ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر›› موجود است.
نوبت دوم :سه شنبه 98/3/7
نوبت اول  :شنبه 98/3/4
 2806لطفي-مديركل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان اردبيل

