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رسانههای آمریکایی :واشنگتن مجبور به
عقبنشینی از تحریمهای نفتی ایران شد

فروش نفت ایران
ادامه دارد

گروه اقتصادی :درحالی آمریکاییها معتقد بودند
باید صادرات نف��ت از ایران را صفر کرد که هم
اکنون رسانههای مختلف بین المللی اعالم کرده
اند کشورهای متقاضی نفت ایران مخفیانه اقدام
ب��ه خرید نفت از ایران میکنند« .برایان هوک»
نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور ایران و
رئیس گروه اقدام علیه ایران در...

یادداشت

تکیه به رژیم صهیونیستی تکیه
به تارعنکبوت است

«نه» بزرگ دنیا به طرح صهیونیستی ترامپ در روز جهانی قدس؛

حقیقت درمقابل«معاملهقرن»

میثم ترکیان


ب��ا وج��ود تالشه��ای گس��ترده رس��انههای غربی و
البیهای صهیونیس��تی برای فراموش��ی مسئله اشغال
فلسطین توسط صهیونیستها ،این موضوع به یکی از
دغدغههای جدی جهان اسالم و مردم آزاده دنیا تبدیل
شده اس��ت .آخرین جمعه هر ماه رمضان با هوشمندی
ام��ام خمین��ی (ره) به عنوان روز جهان��ی قدس تعیین
ش��د .که این روز عم ً
ال باطل س��حری بر همه عملیات
رسانهای غرب است چراکه روز قدس توجه همه جهان
را دوباره به مسئله اشغال فلسطین و قبله اول مسلمانان
جلب میکند .طی  7دهه گذش��ته کش��ورهای منطقه
حقیقت��ی را درک کردهاند که رژیم صهیونیس��تی برای
عدم پیشرفت کش��ورهای منطقه و ممانعت از بیداری
اس�لامی امته��ا ه��رروز در تالش اس��ت .زمانی که
عبدالناص��ر رئیس جمهور وقت مصر در تالش بود این
غده سرطانی را از منطقه پاک کند رژیم صهیونیستی با
البیگری امریکا مانع وی شد .بعد از این ماجرا انقالب
اس�لامی به پیروزی رسید و ش��روع به نقشآفرینی در
تمدن اس�لامی و مس��ئله آزادی فلسطین کرد و عم ً
ال
با مشخص کردن روز قدس ،آزادی فلسطین را به یک
مسئله فرامنطقهای تبدیل کرد .رژیم اشغالگر قدس در
تمام عمر انقالب اسالمی از هیچ تالشی برای متوقف
ک��ردن ایران فروگ��ذاری نکرده اس��ت .در حال حاضر
کش��ورهای تأثیرگ��ذار در منطقه نق��ش مخرب وجود
رژیم اس��رائیل در منطق��ه را درک کردهاند و در تالش
هس��تند جلوی رشد این غده سرطانی را بگیرند .این در
حالی است که حکام متحجر و مرتجع منطقه که مورد
حمایت ملت خود نیز نیس��تند و با خودکامگی و زور بر
مردم خود حکومت میکنند ،در این خیال خام هس��تند
که با برقراری ارتباط با رژیم جعلی صهیونیستی سقوط
حکومت خود را به تعویق بیندازند .این حکام باور ندارند
که اسرائیل  25سال آینده را نخواهد دید و تکیه به رژیم
صهیونیستی تکیه به تارعنکبوت است.

روز جهانی قدس در 30کشور جهان از جمله آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،استرالیا ،مالزی و هند برگزار شد
رئیسجمهور :ملتفلسطین پیروزنهاییاست
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وزیربهداشت:

به رغم تمام فشارها ،چیزی
به نام کمبود داروهای
اساسی نداریم
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بازدهی  ۲۴درصدی
شاخص کل فرابورس از
ابتدایامسال
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نوبت اول

آگهی مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تقاطع غیر همسطح میدان امام (ره)
شهرداری اسالم اباد غرب به استناد موافقت نامه متبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استان کرمانشاه و از
محل اعتبارات عمرانی سال  1397در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان
امام (ره) به شماره فراخوان  2098005304000003رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریات اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/03/08می
باشد.
ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

براورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

احداث تقاطع غیر همسطح
میدان امام (ره)

اسالم اباد غرب

 128/645/004/337ریال

 6/500/000/000ریال

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح روز چهارشنبه تاریخ  98/03/08لغایت  98/03/13ساعت
 19می باشد .
 -1تمام کسورات قانونی قرارداد بعهده پیمانکار برنده می باشد .
-2حضور پیمانکاران در کمیسیون مناقصه بالمانع است .
 -3به پیشنهادهای مبهم  -مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -4شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار است
 -5برندگان اول  -دوم  -س��وم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده انها به ترتیب به نفع
شهرداری اسالم اباد غرب ضبط خواهد شد .
 -6پیش��نهاددهندگان بای��د مبل��غ  6/500/000/000ری��ال باب��ت س��پرده ش��رکت در مناقص��ه به حس��اب
 4056011407595257به نام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی طرحهای عمرانی شهرداری نزد بانک ملی مرکزی
اس�لام اباد غرب واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع ش��هرداری اس�لام اباد غرب از تاریخ صدور به
مدت س��ه ماه اعتبار ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در ضمن اصل ضمانتنامه بعد از بارگذاری در سامانه دولت
الکترونیک و قبل از اتمام ارسال پیشنهاد تحویل دبیرخانه شهرداری گردد .
 -7پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه می بایست فرم مجوز پیمان از انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیسات
بهمراه پرینت ظرفیت از سامانه ساجار و گواهی نامه صالحیت پیمانکاری و تمام مدارک مربوط به اساسنامه و
اگهی روزنامه و جهت شرکت در مناقصات انالیز قیمت پیشنهادی شرکت خود را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
 -8مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  8صبح تاریخ  98/03/14لغایت  98/03/25تا ساعت 12:00
 -9زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  13ظهر تاریخ 1398/03/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای
الف  :اسالم اباد غرب خیابان راه کربال و تلفن 08345223080 :
علی حمیدی تبار  -شهردار اسالم اباد غرب

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر(سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل و نقل)درنظردارد باستناد بودجه مصوبه سال  1398ازمحل اعتبارات شهرداری(سازمان)اجرای پروژه های
ذیل راازطریق مناقصه عمومی واگذارنماید.بدینوسیله ازاشخاص حقوقی واجدشرایط،دارای رتبه بندی دعوت میگرددجهت شرکت درمناقصه ودریافت اسناد به امورمالی
سازمان واقع دراسالمشهر-انتهای خیابان امام حسن مجتبی (ع) سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل و نقل (شماره تماس )56371344مراجعه نمایند.ضمنا مهلت
ارسال پیشنهادات حداکثرتاده روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود.هزینه درج آگهی درروزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
عنوان پروژه

مبلغ اعتباراولیه (ريال)

ردیف بودجه

مدت اجرا

مبلغ تضمین (سپرده به ريال)

حداقل پایه و رشته

1

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه یک

3/500/000/000

33104

 12ماه

175/000/000

رتبه  5راه وباند

ردیف
2

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه دو

3/500/000/000

33105

 12ماه

175/000/000

رتبه  5راه وباند

3

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه سه

750/000/000

33106

 12ماه

37/500/000

رتبه  5راه وباند

4

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه چهار

750/000/000

33107

 12ماه

37/500/000

رتبه  5راه وباند

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه پنج

750/000/000

33108

 12ماه

37/500/000

رتبه  5راه وباند

پروژه خط کشی محوری (ترافیکی)معابرمنطقه شش

750/000/000

33109

 12ماه

37/500/000

رتبه  5راه وباند

مهلت اخذ اسناد ازتاریخ  98/3/11لغایت  98/3/26می باشد.
نوبت اول 98/3/4:نوبت دوم98/3/11:

سمیه شیرازی رئیس سازمان

آگهی مناقصه عمومی  98/۷۵/9و تجدید 98/۷۵/10
اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان همدان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه:

موضوع مناقصه:

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال) بر اساس آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره  /۱۲۳۴۰۲ت  ۵۰۶۵۹ه مورخه 1394/۹/22

98/۷۵/9

اجرای عملیات سیستم روشنایی محور ویان کبودرآهنگ(سه
راهی ویان – شاوه)

فهرست بها برق و ابنیه سال 98
12/7۰۰/۰۰۰/000ریال

635/۰۰۰/000

تجدید98/۷۵/10

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور دولت آباد
نصرت آباد در شهرستان اسدآباد

فهرست بهاء راهداری سال 98
 5/005/ 422/171ریال

350/3۰۰/000

محل دریافت اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانیwww. Setadiran.ir
جهت اطالعات بیشتر به سایت http:// IETS.MPORG.IRمراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  ۱۴مورخ 1398/3/19
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  ۱۴مورخه1398/3/29 :
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی :دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان ،واقع در همدان -بلوار سید جمال الدین اسد آبادی – نبشبلوارشهیدستارابراهیمی
محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www. Setadiran.ir
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  ۹صبح مورخ 1398/3/30
محل بازگشایی پاکات :سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان واقع در همدان  -بلوار سید جمال الدین اسدآبادی  -نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ۳ :ماه
صالحیت الزم :مناقصه شماره  9دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  ۵نیرو) از سازمان مدیریت و برنامهریزی تجدیدمناقصه شماره  10دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  ۵راه
و ترابری) از سازمان مدیریت و برنامهریزی قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
محل تامین اعتبار طرح عمرانی (تملک دارایی) و ازمحل اعتبارات استانی و سازمان راهداری(نقدی و اسناد خزانه) می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/3/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/3/12

م /الف356 :

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

