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حسینی:

افزایشقیمتبنزینگریبانکاالهای
اساسیرامیگیرد

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه3

صفحه2

مدیرعامل و منتشر کننده فهرست
حقوق های نجومی از صندوق
بازنشستگی کنار گذاشته شد

رهبر انقالب در دیدار هیأتی از جنبش انصاراهلل یمن:

برکناری؛ مزد شفاف سازی
مدیرجوان

مقابلتوطئهتجزیهیمن
با قدرت بایستید

گروه اقتصادی :س��ید میعاد صالحی مدیرعامل ۳۷
ساله صندوق بازنشستگی کشوری بعد از چهار ماه
فعالیت در صندوق بازنشستگی دیروز از سمت خود
برکنار ش��د.آنطور که مهر خبر داده ،گفته می شود
برکناری صالحی با دستور رئیس جمهور انجام شده
است.مختاری مشاور مدیرعامل صندوق...
صفحه3

«شیخ زکزاکی»
برای درمان
وارد هند شد
صفحه2

معاون وزیر کشور مطرح کرد

جابهجاییروستاهایحریم
رودخانه در مناطق سیلزده
صفحه5

عربستانبیسروصدادر
حالعقبنشینیمقابل
ایران است
صفحه3

صفحه2

نوبت اول

آگهی مزایده
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان کرمان در نظر دارد باس��تناد ش��ماره  60/173996مورخ 1395/8/8معاون
امور معادن و صنایع معدنی و همچنین رای ش��ورایعالی معادن اس��تان به شماره  98/11484مورخ  1398/2/29معادن

زغالس��نگ داربید خون و حتکن را از طریق مزایده واگذار نمایدمتقاضیان حقیقی و حقوقی ش��رکت در مزایده می

توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و چگونگی اخذ برگه ی مزایده و اوراق شرکت در مزایده به سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت بنشانی  http://setadiran.ir/setad/cmsمراجعه نمایند کلیه پیشنهادها باید با توجه به شرایط
مزایده تکمیل و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/6/23در سامانه فوق بارگذاری شود.

الزم بذکراست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد ومدارک مندرج در شیوه
نامه را به منظور تعیین صالحیت فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی استان محل ثبت شرکت و یا استانهای همجوار

ارائه و گواهی الزم را اخذ نمایند  .بدیهی است وفق دستورالعمل صادره ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان شرکت

در مزایده الزامی است.

معادن دارای پروانه بهره برداری

ردیف

ماده معدنی

2

زغالسنگ حتکن

1

زغالسنگ داربید خون

م.الف 871:روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان

((آگهي))

باستناد به سند شماره  87938و شناسه  139811456972000013مورخ  98/02/24دفترخانه
اس��ناد رس��مي ش��ماره  13بندر دیلم  ،خانم اعظم تنگسیری فرزند حس��ین به شماره ملی
 5299637497انتقال قطعی ش��ش دانگ یک فروند موتور لنج باری بشماره ثبت 17336
بوش��هر به خانم فاطمه مطوری فرزند عبدالطیف به ش��ماره ملی  5859662084به نس��بت ششدانگ اقدام
نموده اند .مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م الف1653

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار :شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه :پروژه حفر  60حلقه چاه 60 ،عدد سپتیک و  300متر کانال ارتباطی سطح
شهر آمل
برآورد اولیه10/429/323/000 :ریال بر مبنای فهرس��ت بهاء ابنیه سال  -98مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه  530/000/000ریال
نوع تضمین ش�رکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه ش��هرداری آمل و یا وجه نقد
بحس��اب س��یبا  0220668982000بنام ش��هرداری آمل -دارا بودن حداق��ل رتبه  5برای
شرکتها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رستههای ابنیه و آب الزامی است.
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد.
سایر جزییات و اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه :از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم به مدت  5روز-
محل :امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل98/6/14 :
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت :ساعت  14/30مورخ 98/6/16
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری  www.amol.irرجوع
گردد.
نمابر011-44259497 :
تلفن011-44229001 :
سرپرست شهرداری آمل -دوست محمد کوهستانی

