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اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد اجرای »خدمات سالیانه 
ایستگاهی )نظافت ایســتگاههای طول خطوط، اطالعات، 
کنترل بلیط، نظارت بر ســالنهای مسافری، اشیاء گمشده 
و آبگیری(« را طبق شرح خدمات و دستورالعمل های مربوطه از 
طریق برگزاری تشــریفات مناقصه )براساس آئین نامه اجرائی بند 
ج مــاده 12 قانون برگزاری مناقصات( به پیمانکار واجد شــرایط 
)دارای گواهــی صالحیت معتبــر از اداره کل تعــاون کار و رفاه 

اجتماعی( واگذار نماید.
مهلت توزیع اســناد ارزیابی و مناقصه: حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز سه شنبه مورخ 95/10/7
مهلت تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: حداکثر تا ساعت 14 

روز دوشنبه مورخ 95/10/27
ریال  مبلــغ 200/000  هزینه تهیه اســناد ارزیابی کیفی: 

و غیــر قابل اســترداد به صــورت واریزی به حســاب شــماره 
4001064004005747 خزانه می باشد.

متقاضیان به منظور دریافت اســناد ارزیابی می توانند با در دست 
داشتن معرفی نامه معتبر به نشــانی اهواز- میدان هجرت- اداره 
کل راه آهن جنوب- اتاق 15 )تلفن تماس 33332280 - 061( 
مراجعه نمایند. ضمناً، شرکت در ارزیابی کیفی بمنزله شرکت در 
مناقصه نبوده و متعاقباً از شــرکتهائی که حائز شرایط می باشند، 
بمنظور شــرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی دعوت بعمل 

خواهد آمد.
* برای کسب اطالعات بیشــتر و دریافت رایگان اسناد به سایت 

WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائید.

آگهی ارزیابی کیفی )فراخوان نخست(
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

نوبت دوم

اداره کل راه آهن جنوب
5/3935 م الف

 مناقصه شماره 42/95/7
8356 م الف

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابــر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نســبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شــرایط و دارای صالحیت 

جهت دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
1- شــرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات تحویل و تحول دپوی بیســیم و 

اپراتوری مراکز تلفن و پاسخگویی به دیسپچر رادیوئی
2- مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ایستگاه های اصفهان و کاشان

* داشــتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری و گواهی صالحیت پیمانکاری در رشــته 
مرتبــط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شــرکت 

)مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز 
سه شنبه مورخ 95/9/30 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان - جاده 

شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها
4- مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه 

مورخ 95/10/16 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
5- هزینه اسناد: مبلغ )300/000( ریال

پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصــات از طریــق  ارزیابــی  دریافــت اســناد   -6
 HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه http://iets.mporg.ir 

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب 

نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
تاریخ چاپ نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 95/9/24

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
راه آهن اصفهانفراخوان نخست شماره 43/95/10

اداره کل راه آهن اصفهان

به منظور تهیه فهرســت کوتاه مشاوران برای انجام »خدمات مهندســی در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی 
و آماربرداری از منابع آب در ســطح استان زنجان« از کلیه مشــاوران تایید صالحیت شده در حداقل پایه )2( رشته 
سدســازی، یا در پایه )1( رشــته مهندسی رودخانه و یا در پایه )1( رشــته آبیاری و زهکشی در گروه مهندسی آب دعوت 
می نماید برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی، درخواست شرکت در ارزیابی کیفی 
به همراه تصویر گواهی صالحیت مشــاور و فیش واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبای شماره 2175202503007 
به نام شــرکت آب منطقه ای زنجان، از طریق فکس شــماره 02433440027 ارسال نمایند. اسناد ارزیابی کیفی از طریق 

پست به نشانی مندرج در نامه درخواست، ارسال خواهد شد.
ضمنــا شــرکت هایی کــه مایــل بــه اخــذ اســناد بــدون مراجعــه حضــوری و بــدون پرداخــت هزینه می باشــند، 
آدرس بــه  مناقصــات  ملــی  پایــگاه  بــه  آگهــی  ایــن  انتشــار  تاریــخ  از  پــس  روز   5 حداقــل  می تواننــد 
  iets.mporg.ir و یا به وبگاه این شــرکت به آدرس www.znrw.ir مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را اخذ و نسبت به 

چاپ و تهیه پیشنهاد اقدام نمایند.

حفظ آب، حفظ زندگی است
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نوبت دوم  ف/95/6
وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای زنجان

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 

شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور - 

معاونت ساخت و توســعه آزادراه ها در نظــر دارد به استناد 

قانــون برگزاری مناقصات )مصوب ســال 1383( و آئین نامه های 

اجرایی قانون مذکور، عملیات اجرایی پوشش شمع های فلزی پل 

میانگذر دریاچه ارومیه را به صورت طرح و ساخت و به شرح ذیل 

به پیمانکارانی که حائز شــرایط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص 

صالحیت پیمانکاری متناسب هستند واگذار نماید.

* موضوع: عملیات طرح و اجرای پوشــش شمع های فلزی پل 

میانگذر دریاچه ارومیه به روش الینینگ 

* محل اجرای پروژه: پــل میانگذر دریاچــه ارومیه واقع در 

استان های آذربایجان شرقی و غربی بطول حدود 1/7 کیلومتر.

* نوع مناقصه: طرح و ساخت

لذا از شــرکت های پیمانکاری طرح و ساخت که دارای توان 

فنی، سابقه کار مشــابه، آشنا به ویژگی های محیطی دریاچه 

ارومیــه و ظرفیت آزاد )تعــداد کارمجاز( می باشــند دعوت 

می شــود به منظور دریافت اســناد ارزیابی کیفی حداکثر به 

مــدت 7 روز پس از درج آگهی به مهندســین مشــاور طرح 

نواندیشــان به نشــانی: تهران - بزرگراه کردســتان جنوب - 

پایین تر از تقاطع حکیــم - خروجی اول خیابان 26 - پالک 

24 - تلفــن: 8833401 مراجعه و پس از تکمیل اســناد یاد 

شــده، اســناد و مدارک مورد نیاز را حداکثر به مدت 14 روز 

پس از پایان مهلت تعیین شــده برای خرید اسناد ارزیابی به 

دفتر مدیریت پروژه و پیمان های آزادراه ها به نشــانی: تهران 

- بزرگراه شــهید مدرس - خیابان شــهید وحید دستگردی 

)ظفر(  - خیابان شهید فرید افشار - تقاطع بلوار آرش - پالک 

3 - طبقه پنجم تحویل نمایند.

ضمنــا فرم آگهی الکترونیکی ارزیابی کیفــی فوق الذکر از طریق 

صفحه الکترونیکی iets.mporg.ir قابل دسترس می باشد.

م-الف 2563

بسمه تعالی

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
 عمومی پیمانکاران شماره 95/9/آ

معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها

درصفحه5

آگهی تجدید فراخوان
 ارزیابی کیفی تامین کنندگان کاال

فراخوان عمومی شماره 95/3023 
سازمان آب و برق خوزستان

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان 

تجدید آگهی

با توجه به انتشــار آگهی ارزیابی کیفی مناقصه »خدمات سالیانه ایستگاهی )نظافت ایستگاه های طول خطوط، اطالعات، کنترل بلیط، نظارت بر سالن های 
مسافری، اشیاء گمشده و آبگیری( اداره کل راه آهن جنوب« در مورخه 95/9/23، بدینوسیله واژه ارزیابی کیفی »ساده« به ارزیابی کیفی تغییر می یابد.

اصالحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه
شماره: 42/95/7

 5/3993م/الف

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن جنوب
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شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص( به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع 
بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای، بصورت  EPCC پس از 

ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی مناقصه گران به یک شخص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضــوع مناقصه: خرید، طراحی اصولی، طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و 

راه اندازی یک پکیچ Recycle Gas Compressor و تأسیسات جانبی آن
2- مدت و محل اجرای کار: مدت زمان اولیه در نظر گرفته شده یکسال و محل اجرای عملیات واقع در 
اســتان خوزستان- شهرستان بندر ماهشــهر- بندر امام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 

3- شرکت پتروشیمی اروند می باشد.
3- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 372،000،000 ریال بصورت )ضمانت نامه 
بانکی، چک تضمین شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شــماره حساب 6094200030 نزد بانک تجارت- 

شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
4- زمان و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اوراق ارزیابی کیفی:

1-4- زمــان توزیــع  اوراق ارزیابی کیفی از تاریخ 95/9/28 لغایت 95/10/1 از ســاعت 8:30 الی 16:30 
می باشد.

2-4- زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری 95/10/11 می باشد.
3-4- برگ نمایندگی )معرفی نامه(

4-4- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )اساسنامه، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات/ 

تغییرات شرکت تاکنون مندرج در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی(
5-4- ســایر اطالعات و جزئیات و معیارهای ارزیابی مربوط بــه نحوه تکمیل پاکت ارزیابی کیفی در اوراق 

ارزیابی کیفی درج گردیده است.
* از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید.

5- مبلغ خرید اســناد مناقصه: بابت خرید اســناد مناقصه مبلغ 1/000/000 ریال را به شماره حساب 
مندرج در بند )3( واریز و اصل فیش را به امور حقوقی و پیمانها تحویل نمایند.

6- مبلغ برآوردی مناقصه: مبلغ برآوردی مناقصه در جلسه توجیهی به مناقصه گران اعالم می گردد.
7- زمان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در تاریخ 1395/10/19 برگزار می گردد.

8- زمــان تحویل پاکات مناقصه: زمان تحویل پاکات ارزیابی فنی و پاکات )الف، ب، ج( و پاکت مربوط 
به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ 1395/10/29 می باشد.

9- گشایش پاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند جهت 
گشایش پاکات دعوت بعمل می آید.

10- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.
11- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

* متقاضیــان شــرکت در مناقصــه در صــورت نیاز به اطالعــات بیشــتر، می توانند با شــماره تلفنهای 
06152126475- 06152126474 تمــاس و همچنیــن آگهــی فــوق را از طریــق نشــانی اینترنتی

www.arvandpvc.ir مالحظه نمایند.

تفکر    توکل     تالش

نوبت اول فراخوان مناقصه
عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی شماره: 1/95/010

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند

سال هفتادو پنجم   شماره 21511   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 24 آذر1395   14 ربیع االول 143۸   14 دسامبر 2016

سخنگوی دولت: پرونده حقوق های نجومی 
بسته شد!

* جنایت وحشیانه آل سعود، آمریکا و انگلیس در یمن روزانه ده ها کودک یمنی را به کام مرگ می کشاند.
* باال بودن میزان سوء تغذیه در میان کودکان جنگ زده یمنی، این کشور را در آستانه »فاجعه بزرگی« قرار داده است.

* یونیسف با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر یمن گفته هر 10 دقیقه یک کودک یمنی از گرسنگی می میرد.
* این رقم در مقایسه با سال 2014 شاهد رشد 200 درصدی بوده است.

* سالح های اهدایی انگلیس و آمریکا به آل سعود،  کودکان یمنی را به اصلی ترین قربانیان تجاوز ائتالف سعودی 
تبدیل کرده است.                                                                                                      صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مقاومت جواب داد، حلب آزاد شد
شاخ آمریکا و آل سعود شکست

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

این دستور 
ویژه نیست !

کارنامه 
بسیار ضعیف
مجلس دهم 
در 6 ماهه 

اول * نوبخت در نشست خبری: پرونده 
حقوق های نجومــی و غیرمتعارف 
بســته شده اســت، همه متخلفان 
دریافت هــای غیرمتعــارف را پس 
دادنــد، تنهــا 2 نفری کــه مبالغ 
دریافتــی خــود را پــس ندادند، 

بازداشت هستند.
* کل عدد نجومی که می گویند 23 
میلیارد تومان است البته اگر کسی 
یک ریــال هم ناحــق گرفت، باید 
برخورد شود ولی از نظر ما موضوع 

روشن است.

دستپخت مشترک آمریکا، انگلیس و آل سعود

یونیسف: هر 10 دقیقه یک کودک یمنی از گرسنگی می میرد

* داعــش در مصر گلوی 10 نفر را برید یک نفر را 
منفجر کرد!

* شور محمدی)ص( مسلمانان یمن و پاکستان در 
ایام میالد پیامبر رحمت)ص(.

* محاکمه رئیس صندوق بین المللی پول به اتهام 
مشارکت در فساد.

* اســیر فلســطینی پس از 15 ســال از زندان 
رژیم صهیونیستی آزاد شد.                 صفحه آخر

در واکنش به حکم سنگین دادگاه

شیخ علی سلمان: به مبارزه 
با آل خلیفه ادامه می دهم

* دولت ارز مبادله ای را بــرای واردات کاغذ دیواری یا 

ماکارونی می دهد که ما صادرکننده آن هستیم.

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: اطرافیان برخی 

وزرا قرارداد بخش خصوصی را از چنگش درمی آورند.

* انتقاد گندمــکار نمونه از افزایــش ناچیز نرخ خرید 

محصوالت کشاورزی.

*  وزارت جهاد کشاورزی: امسال بیش از یک میلیون تن 

انار برداشت شده است.                                صفحه4

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

دولت اقتصاد را 
ملوک الطوایفی اداره می کند

صفحه2

طی نامه های جداگانه به ظریف و صالحی ابالغ شد

دستور روحانی در پاسخ به نقض برجام
ساخت پیشران هسته ای در حوزه حمل و نقل دریایی

* شاید عده ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می کنم این نوع 
مسائل را محل مناقشه اختالفات سیاسی نکنید!

* ادعای دولت درباره سیاسی بودن ماجرا در حالی است که حتی اگر چنین مسئله ای صحت داشته باشد و برخی به 
دنبال مناقشات سیاسی باشند، آیا موضوعی به نام حقوق های نجومی وجود دارد یا خیر؟! آیا باید با آن برخورد کرد 

یا به بهانه سیاسی نشدن ماجرا آن را رها کرد؟

* از زمانــی که دولتمردان یازدهم 
حقوق های نجومی و حرام پرداخت 
و دریافت شــده را قانونی خواندند 
پروسه بسته و مختومه شدن پرونده 

این حقوق ها کلیک زده شد. 
* تاکنون کســی از اعدام هیچ مدیر ولو 
نجومی و حرامخوار ســخن نگفته است 
خالصه کالم منتقدین این بوده و هست 
که بــا مدیران متخلف بر اســاس نوع و 
میزان تخلف آن ها برخورد شود نه آن که 
این مدیران ویژه خوار که حقوق های چند 
ده و صــد میلیونی گرفته اند ذخیره های 
نظام خوانده شوند.                 صفحه2

* ارتش سوریه و نیروهای مقاومت پس از 5 سال نبرد، شهر حلب را از اشغال تروریست ها آزاد کردند.
* شــادمانی گسترده مردم حلب و استقبال مثال زدنی آنها از ارتش و مقاومت، همه جوسازی های حامیان تروریسم علیه 

دمشق را باطل کرد.
* مردم پس از 5 سال ظلم و تعدی تروریست ها، احساس آزادی می کردند و سر از پا نمی شناختند.

* بخش شرقی حلب از سال 2012 تاکنون تحت اشغال تروریست ها بود.
* گروه های تروریستی طی این مدت اموال مردم را غارت می کردند و آنها را در ترکیه می فروختند.

* تروریست ها پس از آنکه همدلی مردم را با نیروهای دولتی و مقاومت دیدند، در لحظات خروج از این شهر، گوش و بینی 
شماری از مردم را بریدند.

* طی سال های اخیر رسانه های غربی و عربی به دروغ مدعی بودند، تروریست ها دارای پایگاه مردمی هستند.
* پیروزی حلب اردوگاه حامی تروریسم را به هم ریخت.

* دبیر کل سازمان ملل، رئیس جمهور فرانسه، رئیس سیاست خارجی اروپا، وزیر خارجه آمریکا و سران آل سعود با طرح 
مسائل بی ربط، تالش کردند این پیروزی را کمرنگ جلوه دهند.

* شبکه های العربیه و الجزیره که از جانب عربستان و قطر حمایت می شوند، در ماجرای آزادسازی حلب، پیوند خودشان 
را با داعش بر مال کردند.

* وزیر خارجه روسیه اعالم کرد، اشغال شهر باستانی »تدمر« احتماالً با حمایت آمریکا صورت گرفته است.
صفحه آخر

رهبر انقالب در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان:

فردای این کشور و تاریخ آن متعلق به شماست آماده شوید
صفحه3

* وال اســتریت ژورنــال: دولت و 
کنگره آمریکا اجازه فروش هواپیما 

به ایران نمی دهند          صفحه2


