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رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم 
مظاهري را تسليت گفتند

حضللرت آيللت ا... خامنلله اي رهبللر معظللم انقاب اسللامي با صدور 
پيامي درگذشللت روحانللي خدمتگللزار و واعظ شللهير حجت االسللام 
آقاي مهدي مظاهري را تسللليت گفتند.به گزارش ايسللنا، در متن پيام 
رهبر انقاب آمده اسللت: درگذشللت روحاني خدمتگزار و واعظ شللهير 
حجت االسللام آقللاي حللاج مهدي مظاهري رحمللة ا... عليه را به همه  
دوستداران و ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص 
به خاندان مکّرم و بازماندگان محترم ايشللان تسللليت عرض مي کنم. 
زمزمه  معنوي دعا و نيايش آن مرحوم در شبهاي جمعه و سحرهاي ماه 
مبارک رمضان طي سللالهاي طوالني در شللمار يادگارهاي معنوي شهر 

عزيز اصفهان است و اميد است همواره برقرار باشد.

ضرورت بهترين روابط لبنان با ايران 
نخسللت وزير لبنان با بيان اين که کشللورش بايد از تنش ميان ايران و 
عربسللتان دور بماند، گفت: روابط با تهران بايد به بهترين شللکل باشللد.

به گزارش ايسنا، سعد الحريري در گفتگو با وال استريت ژورنال با بيان 
اينکه پذيراي ادامه مشارکت حزب ا... در دولت لبنان است، گفت: حزب ا... 
عضوي از اين دولت است. لبنان يک دولت فراگير با حضور تمام احزاب 
سياسي دارد که موجب برقراري ثبات در کشور مي شود. هدف اصلي من 
نيز حفظ اين ثبات سياسي براي اتحاد کشورمان است.حريري افزود: ما 
نمي توانيم مداخله هيچ فردي را در امور سياسي لبنان بپذيريم. روابط ما 
با ايران يا با کشللورهاي حاشلليه خليج فارس بايد به بهترين شللکل باشد 
اما به گونه اي که منافع ملي لبنان تامين شود.نخست وزير لبنان از پاسخ 
درباره جزئيات ماندنش در عربسللتان پس از اعام اسللتعفايش در ماه 
نوامبر 2017 خودداري کرد و گفت که عربستان سعودي هيچ گاه به طور 
مسللتقيم در سياسللت هاي لبنان دخالت نکرده و اميدوار است که رياض 

به زودي کمک اقتصادي خود به بيروت را از سر بگيرد.

ناوشکن دماوند دچار حادثه شد
نيروي دريايي ارتش از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن در درياي 
خللزر خبللر داد. ناوشللکن دماوند در هنللگام ورود به بندر به علت افزايش 
سللرعت باد و طوفان شللديد در درياي خزر، با موج شللکن  برخورد جزيي 
داشته است.کارشناسان نظامي گفته اند که آسيب هاي وارد ناچيز بوده و 

صدمه وارده در زمان کوتاهي برطرف خواهد.

با وجود تحريم ها به اقتدار دست يافته ايم
وزير دفاع گفت: اسللام قدرت را با عظمت به همراه دارد، لذا فرمود نه 
سلللطه پذير باشلليد و نه سلللطه گر. امير سرتيپ حاتمي ادامه داد: قبل از 
اسللام و در دوران جاهليت شللعار رسللمي اين بود که در جنگ از حزب و 
دوسللتانت حمايت کن، چه حق با او باشللد و چه نباشللد اما اسللام آمد و 
اين شللعار را تغيير داد و گفت از مظلوم حمايت کن چه دوسللت تو باشللد 
و چه دوسللت تو نباشللد.وي تصريح کرد: اولين اثر کار خير اين اسللت که 
انسللان به وسلليله آن موقعيت انسللانيت خود را تثبيت کرده است گرچه 
اجر معنوي و اخروي در جاي خود محفوظ اسللت. وقتي يک درخت در 
پاي خود آب بريزد در حقيقت ريشه و موقعيت خود را تثبيت کرده است، 
امللام و شللهدا، درخللت انقاب را با خللون آبياري کردند و باعث تثبيت و 

استحکام او شدند.

پيشخوان

سياسي

محمدجواد ظريللف به دعوت فدريکا 
موگريني به منظور شرکت در نشست 
مشللترک برجامي بللا حضللور وزيران 
امللور خارجه فرانسلله، انگليس، آلمان 
و مسللئول سياسللت خارجي اتحاديه 
اروپا وارد بروکسللل شللد. در اين سفر، 
نشسللت مشترک محمد جواد ظريف، 
وزيللر خارجلله کشللورمان بللا فدريکا 
موگرينللي، رييس سياسللت خارجي 
اتحاديلله اروپا و ژان ايو لودريان، وزير 
خارجه فرانسلله، زيگمار گابريل، وزير 
خارجه آلمان، بوريس جانسللون، وزير 
خارجلله انگليس با محوريت برجام در 
مقللر اتحاديه اروپا برگزار شللد.در اين 
نشسللت طرفين در خصوص اقدامات 
الزم در شرايط کنوني به منظور تداوم 
اجللرا و پللاي بندي هملله طرف هاي 
برجللام گفت وگللو و تبادل نظر کردند.

وزير خارجه کشورمان در اين نشست 
بر اهميت تعهد همه طرف ها، به ويژه 
اتحاديه اروپا و کشللورهاي اروپايي بر 
اجراي برجام در شللرايط کنوني تاکيد 
کللرد. فدريللکا موگرينللي، هماهنگ 
کننللده کميسلليون برجللام و وزراي 
خارجه فرانسلله، آلمان و انگلستان در 
اين جلسلله به طور مشللترک، بر تعهد 
اروپا و دولت هاي خود بر اجراي برجام 
به عنوان يک دستاورد منحصر به فرد 
ديپلماسي چند جانبه تاکيد کردند. وزير 
خارجه کشللورمان بلله طور جداگانه با 
کشللورهاي  خارجلله  امللور  وزراي 
انگلسللتان، آلمان و موگريني، نماينده 
عالي سياسللت خارجللي اتحاديه اروپا 
ماقللات و در خصوص مسللايل مورد 
عاقه گفت وگو و تبادل نظر کرد. پس 
از پايان اين نشسللت فدريکا موگريني 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
به همراه »بوريس جانسون« وزير امور 

خارجه انگليللس، »ژان ايو لودريان« 
وزيللر خارجلله فرانسلله و همچنيللن 
»زيگمللار گابريللل «وزير امور خارجه 
آلمان در نشسللت مطبوعاتي مشترک 
شللرکت کردنللد. مسللئول سياسللت 
خارجي اتحاديه اروپا در اين نشسللت 
خبري تاکيد کرد: توافقنامه هسللته اي 
اهميللت فوق العاده اي دارد و از اجراي 
کامل آن حمايت مي کنيم. اروپا درباره 
لزوم اجراي توافقنامه هسته اي توافق 
نظللر دارد.موگريني اعام کرد توافق 
هسته اي ايران در حال عمل کردن به 
هدف اصلي خود مبني بر حفظ نظارت 
بر برنامه هسته اي ايران است. مسئول 
سياسللت خارجي اتحاديه اروپا افزود: 
توافق هسللته اي ايللران در حال عمل 
کردن به هدف اصلي خود مبني بر حفظ 
نظارت بر برنامه هسته اي ايران است.

وي خاطرنشان کرد: اتحاد جامعه بين 

المللللي براي حفظ توافق هسللته اي 
ايللران ضللروري اسللت. توافقناملله 
هسللته اي اهميت فوق العاده اي دارد و 
از اجللراي کامل آن حمايت مي کنيم. 
اروپللا دربللاره لزوم اجللراي توافقنامه 
هسللته اي توافق نظللر دارد. همچنين 
وزيللر خارجه انگليس در اين نشسللت 
بللا تاکيد بللر اينکه ايللران به تعهدات 
برجامي خود پايبند بوده و آژانس نيز آن 
را تاييد کرده است گفت: تاکنون کسي 
نتوانسللته است جايگزيني براي برجام 
ارائه دهد.بوريس جانسللون گفت: اين 

نشست بسيار مهم بود.
 مللا اروپايي ها دور هم جمع شللده ايم 
تا نظري مشللترک را بيان کنيم. اول 
اينکه ارزش زيادي براي برجام قائليم 
که توافق هسللته اي با ايران اسللت. ما 
معتقديم که اين دسللتاورد ديپلماتيک 
قابللل توجهللي بوده اسللت.وي ادامه 
داد: ايللن توافقنامه راهي براي متوقف 
کللردن مسللير ايران در دسللتيابي به 
تسللليحات اتمي بوده است و همانطور 
کلله همکارانم هم گفتند ايران به اين 
توافقنامه پايبند بوده و اين مسللئله را 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تاييد 
کرده است.جانسون افزود: اين مسئله 
براي ما بسلليار بسلليار مهم اسللت. اما 
همچنين روشللن اسللت کلله براي ما 
اهميللت دارد حمايتي جهاني را از اين 
توافقناملله ايجاد کنيللم تا ايران بتواند 
نشللان دهد، همانطور کلله همکارانم 
گفتند، کشللور و همسللايه اي خوب در 
منطقه اسللت. به همين علت مشللروع 
و درسللت اسللت کلله ما به مللوازات و 
غيرمرتبط با برجام، بايد روي کارهايي 
تمرکللز کنيللم که ايران مي تواند براي 
کمک به حل بحران وحشللتناک يمن 
انجام دهد و به پيشبرد فرايند صلح در 
سللوريه و حل ديگر مسللائل در منطقه 
کمک کند.وي اظهار کرد: آنهايي که 
بللا برجام مخالفند بايد راه حل بهتري 
ارائلله کننللد که ما تا کنللون چنين راه 
حلللي نديده ايللم. مللن همچنين فکر 
مي کنللم اگر بتوانيم ايللن توافقنامه را 
حفللظ کنيم، چيزي که خيلي اميدوارم 
انجللام دهيم.جانسللون  مي توانيللم 
اداملله داد: مللردم ايران هم بايد منافع 
اقتصللادي حاصل از برجللام را ببينند. 
بلله هميللن علت ما و دولت انگليس به 
همراه يکديگر و به همراه دوسللتان و 

شللرکايمان در فرانسه و آلمان و ديگر 
کشورهاي اروپايي و همچنين فدريکا 
موگريني، همچنان به تاشللهايمان 
اداملله مي دهيم تا تداوم برجام را حفظ 
کنيم. ژان لودريان، وزير خارجه فرانسه 
نيز در اين نشست خبري گفت: فرانسه 
با حساسلليت خواسللتار اجراي اجراي 
برجللام اسللت و هملله طرف ها بايد به 
برجللام و تعهدات خللود پايبند بمانند.

همچنيللن ضللروري اسللت که متحد 
آمريکايي ما نيز همين موضع را اتخاذ 
کند و به برجام پايبند بماند.وي افزود: 
پاريللس تعهد خود بلله برجام را اعام 
مي کند و از همه طرف ها نيز درخواست 
مي کند تا به اين توافق پايبند باشللند.

مللا همچنين از آمريللکا مي خواهيم تا 
تعليللق تحريم هللاي ايللران را تمديد 
کند.لودريان در مورد برنامه موشللکي 
ايران ابراز نگراني کرد ، اما تاکيد کرد 
اين موضوع از برجام جدا اسللت. وزير 
خارجلله آلمللان نيز در اين نشسللت با 
حمايت از برجام تاکيد کرد: ايران بايد 
از منافع اقتصادي اين توافق بهره مند 
شللود.زيگمار گابريل گفت: با توجه به 
اينکه کره شللمالي به دنبال تسليحات 
هسللته اي است، بسيار ضروري است 
که توافق هسللته اي ايران حفظ شود. 
بايد به طور کامل به توافقنامه هسته اي 
با ايران احترام گذاشت و از آن حمايت 
کرد.وي از آمريکا خواست تا برجام را 
از موضوعات ديگر جدا کند. همچنين 
موگرينللي در توئيتي نوشللت: توافق 
ايران در حال جواب دادن است و يک 
مسللئله کليدي بللراي امنيت اتحاديه 
اروپللا بلله شللمار مي رود. اروپللا از اين 
توافللق حمايت مي کنللد و انتظار دارد 
تمام کشللورها آن را کاما اجرا کنند. 
از سللوي ديگر وزير خارجه کشورمان 
بعد از اتمام ديدارهاي خود در بروکسل 
در جمللع خبرنگاران در تشللريح نتايج 
سللفر بلله بلژيک گفللت: آن چه که از 
اين جلسللات مشخص بود ، اين است 
کلله اجماع يکپارچه جامعه بين المللي 
بللر اين مبنا اسللت کلله هر حرکتي که 
بلله تخريب برجام بينجامد و بخواهند 
برجللام را دسللتخوش تغيير کند، غير 
قابل قبول است و جامعه جهاني با آن 
مقابللله خواهد کرد .محمدجواد ظريف 
بللا اشللاره به ديدارش بللا وزير خارجه 
روسيه و نشست بروکسل گفت: در اين 

رايزني هللا آن ها تاکيد کردند که تمام 
تاش شان را براي تضمين بهره مندي 
مللردم ايللران از تمامي منافع برجام به 
کار مي برنللد هم تللا زماني که اياالت 
متحده آمريکا تعهداتش را انجام دهد. 
بويژه بعد از آنکه اياالت متحده تعليق 
تحريم ها را تمديد کرد همان طور که 
در برجام متعهد شللده اسللت که اين 
کار را انجللام دهللد ،اتحاديلله اروپا نيز 
متعهد شللده اسللت که اقدامات خود را 
بللراي تضمين بهره مندي مردم ايران 
از منافع اقتصادي برجام دوچندان کند.

وي افزود: در اين جلسه در مورد برخي 
از روش ها بخصوص روش هايي براي 
فائللق آمدن بر محدوديت هاي بانکي 
بحث و گفت وگو شللد.ظريف با اشاره 
بلله اظهارات مقامللات اتحاديه اروپا و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر 
اينکلله ايران به تعهدات خود در برجام 
پايبند بوده است، گفت: تنها آژانس بايد 
پايبنللدي ايران به تعهداتش در برجام 
را اعام کند که بارها نيز اين موضوع 
را تاييد کرده و اين که ايران حق دارد 
که از تمام منافع برجام بهره مند شود.

رييس دستگاه ديپلماسي ادامه داد: در 
اين رايزني ها تاکيد کرديم براي اينکه 
ايران به برجام پايبند بماند الزم است 
هملله از جمللله آمريکا به برجام کاما 
پايبنللد باشللند و برجللام را اجرا کنندو 
اتحاديلله اروپا هم الزم اسللت عاوه 
بللر حمايت هاي علني و گفتاري که از 
برجام مي کند در عمل هم اقدامات خود 
را تقويللت کندتا مللردم ايران از منافع 

برجام بهره مند شوند.
کودکانه ه�اي عالي تري�ن مق�ام  ���

آمريکا
بللر اسللاس قوانيللن داخلللي آمريکا، 
رئيس جمهللوري ايللن کشللور بايد در 
بازه هللاي زمانللي ۹0 روزه، دربللاره 
پايبنللدي ايللران به برجللام، به کنگره 
گللزارش دهد. وي آخرين بار در تاريخ 
1۳ اکتبر از تاييد پايبندي ايران به توافق 
هسللته اي خودداري کرد و کنگره نيز 
در اين بللاره تصميمي نگرفت. بار ديگر 
موعد گزارش ديگر آمريکا فرا رسلليده 
امللا رفتللار ترامپ به اندازه اي کودکانه 
است که نمي توان دراين خصوص هيچ 

نوع پيش بيني منطقي داشت.
تحريم جديد عليه ايران  ���

در ايللن رابطه وزير خزانه داري آمريکا 
گفت: واشللنگتن در حال برنامه ريزي 
بللراي وضع تحريم هللاي جديد عليه 
ايران اسللت.به گزارش ايسنا استيون 
منوچيللن در کنفرانللس خبري در کاخ 
سللفيد افزود: ما اين تحريم ها را ارايه 
کرده ايم و فکر مي کنم مي توانيد انتظار 
داشللته باشلليد تحريم هللاي جديدي 
عليلله ايللران اعمللال شللود.منوچين 
دربللاره اينکه آيا تحريم هاي جديدي 
عليه ايران در راه اسللت؟ گفت: انتظار 
دارم تحريم هللاي جديدي عليه ايران 
وضع شود. ما همچنان به بررسي اين 

موضوع ادامه مي دهيم.
تالش براي حفظ برجام  ���

ايللن درحالي اسللت که يک نشللريه 
آمريکايللي بلله نقللل از منابع آگاه خبر 
داد که مشللاور امنيللت ملي ترامپ در 
همکاري با چند سناتور ديگر در تاشند 
تللا از خروج آمريکا از برجام جلوگيري 

کنند. ديلي بيست گزارش داد که ژنرال 
مک مستر، مشاور امنيت ملي آمريکا در 
حال مذاکره با باب کورکر و بن کاردين، 
دو سللناتور ارشد کميته روابط خارجي 
سناسللت تا از خللروج آمريکا از برجام 
توسللط ترامپ جلوگيللري کند. مک 
مسللتر در حال ايفاي نقشللي است که 
پاييز گذشته انجام داد و آن جلوگيري 
از ايجاد موضوعات تحريک آميز براي 
ترامپ است تا او برجام را تهديد نکند.

مک مسللتر با کورکر و کاردين ديدار 
کرده و بنابر گفته سللخنگوي کورکر، 
وي و مک مستر از آن زمان موضوعات 
مربللوط بلله برجام را تلفني مورد بحث 
قللرار دادند.کورکر به خبرنگاران گفته 
کلله کنگره پيللش نويس طرحي را در 

مورد برجام به اتمام رسانده است.
تماس تلفني مکرون با ترامپ  ���

از سوي ديگر رييس جمهور فرانسه در 
يک تماس تلفني با همتاي آمريکايي 
خللود بر لللزوم تعهد به برجام و اجراي 
آن تاکيللد کرد. رويترز گزارش داد که 
امانوئللل مکللرون در تمللاس تلفني با 
ترامپ و در آستانه اعام تصميم ترامپ 
در مللورد برجام، بللر لزوم اجراي تعهد 
طرف ها در توافق هسللته ايران تاکيد 
کرد.بنابللر اعام کاخ اليزه، مکرون در 
ايللن گفت وگللو بر عزم فرانسلله بر در 
اجراي سرسختانه برجام يک بار ديگر 
تاکيد کرد و خواسللت تا همه طرف ها 
بلله آن احترام بگذارند. وي به همتاي 
آمريکايللي خود گفته که اجراي کامل 
برجللام بايد همللراه با مذاکره ايران در 

مورد برنامه موشکي خود باشد.
برجام، بدترين توافق تاريخ  ���

در همين رابطه سللخنگوي کاخ سفيد 
گفللت کلله ترامپ همچنللان برجام را 
بدتريللن توافق ممکن مي داند. سللارا 
سللندرز افزود: يکي از نقص هاي اين 
توافللق در مورد محدوديت هاي زماني 
بر برنامه هسللته اي ايران است و پس 
از مدتللي ايران مي تواند آزادانه برنامه 
هسللته اي خللود را توسللعه دهللد و به 
دسللتيابي به سللاح هسته اي نزديک 
شود.سللندرز ادامه داد: ما قطعا اين را 
يک مشللکل مي دانيم.ما به همکاري 
بللا متحللدان خود و کنگللره براي رفع 

نواقص برجام ادامه مي دهيم.
گزارش هللا حاکللي از آن اسللت کلله 
مشللاوران رئيس جمهللوري آمريللکا 
نسللبت به پيامدهاي خروج اين کشور 
از توافللق هسللته اي با ايللران به وي 
هشللدار داده و از او خواسللته اند تعليق 

تحريم هاي ايران را تمديد کند.
کرملين خواستار حفظ برجام ���

و امللا سللخنگوي کاخ کرملين گفت: 
روسلليه بر لزوم حفظ توافقات کنوني 
بر سر برنامه هسته اي ايران تاکيد دارد 
چرا که نشان دهنده اتفاق نظر بسياري 
از طرف ها است. اسپوتنيک گزارش داد 
کلله ديميري پسللکوف درباره رويکرد 
مسکو درباره تمديد تعليق تحريم هاي 
ايران توسط آمريکا، گفت: شما موضع 
روسلليه را در ايللن زمينلله مي دانيد. ما 
متعهد به لزوم حفظ توافق بر سر برنامه 
هسته اي ايران هستيم.پسکوف ادامه 
داد: ما بر اين باوريم که حفظ اين اتفاق 
نظللر و قابليت اجراي توافق از اهميت 

بسيار بااليي برخوردار است.

دیپلماسیظریفهمچناندردستورکارحامیانتوافقهستهای؛

اتحادبرجامیعلیهترامپ

جسارتآمریکاباتودهنيهمراهخواهدشددولتمصممبهرفتارشفافبامردمفیلترتلگراموازدسترفتنهزارانشغل
عضو کميسلليون امنيت ملي مجلس با 
بيان اينکه فيلتر تلگرام موجب از دست 
رفتن چند هزار شللغل شده است، گفت: 
اينکه مردم را به چند پيام رسللان ارجاع 
بدهيللم که نمي تواننللد مخاطب جذب 

کنند، راه حل نيسللت.به گزارش ايلنا، مصطفي کواکبيان گفت: 
مردم به ما مراجعه مي کنند و مي گويند چند هزار شغل از دست 
رفته است. بنده نمي گويم که حتما بايد تلگرام رفع فيلتر شود بلکه 
بايد امکاناتي در داخل فراهم کنيم تا مردم بتوانند مشکات خود 
را حل کنند. نماينده تهران گفت: بايد مسئوالن ساخت و ايجاد 
سرورهاي داخلي را که مدت ها به مردم قول داده اند، عملي کنند 
و اگر مي خواهند شبکه هاي اجتماعي همچون تلگرام را رفع فيلتر 

نکنند بايد ايجاد سرورهاي داخلي را امکان پذير کنند.

معاون سياسي دفتر رييس جمهور گفت: 
تاکيد بر اين است که در دولت دوازدهم 
فقللر مطلللق را از بين ببريم. اگر مجلس 
صرفا مخالفت کند و پيشنهادي نداشته 
باشد، شاهد تداوم بيکاري و فقر مطلق 

خواهيم بود و اين به معناي سکون است.به گزارش ايلنا، مجيد 
تخت روانچي با بيان اينکه ريشه اتفاقات اخير کشور بايد روشن 
شود، گفت: دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم است تا آنها بتوانند 
بر کار دولت نظارت داشته باشند. مردم ما مطالبات به حقي دارند.

وي افزود: آقاي روحاني گفتند که همه ما بايد پاي صحبت مردم 
بنشللينيم و به نظراتشللان گوش دهيم و تصميمات ما بر اسللاس 
خواسللته هاي ملت باشللد. دولت اراده کرده تا برخوردش با مردم 

شفاف باشد و مردم بتوانند بر کار دولت نظارت کنند.

خطيللب موقت نمللاز جمعه تهران گفت: 
اگر امريکا دچار جهالت و سردرگمي - به 
خاطر سلليلي هايي کلله از جبهه مقاومت 
خورده است – شود و هوس جسارت بکند، 
بازهم تودهني مي خورد و با مشللت هاي 

گره خورده ملت عاشق شهادت مواجه خواهد شد.به گزارش ايلنا، 
حجت االسللام کاظللم صديقي با اشللاره بلله ناآرامي هاي اخير در 
شللهرهاي مختلف کشللور گفت: فتنه را آرزو کنيد، زيرا چهره هاي 
منافق را روشن مي کند. دوست و دشمن خود را در اين بحران ها نشان 
مي دهند. در اين فراز و نشيب ها، گوهر افراد جامعه نمود پيدا مي کند.

وي با بيان اينکه اين اغتشاش توسط عامل بيروني طراحي شد گفت: 
ماه ها شلليطان بزرگ و ايادي اش طرح توطئه را پختند و از قارون 

منطقه که عربستان سعودي است، خواستند پولش را بدهد. 

مديريت روابط عمومي و آموزش همگاني

»مصرف بي رويه آب، مانع بهره مندي ديگران از اين موهبت الهي است«

آگهيمناقصهشمارهب/96/33-52

نوبت دوم

 شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد: مقداري لوله پلي اتيلن
 20-25-32-40-50-63-90-110 مورد نياز خود را از طريق 
توليدکنندگان آنها خريداري نمايد.لذا واجدين ش�رايط مي توانند 
با ارائه معرفي نامه از تاريخ 96/10/23 لغايت تاريخ 96/10/27 
جه�ت درياف�ت اس�ناد مناقصه به آدرس کرم�ان انتهاي بلوار 22 
بهمن ش�رکت آب و فاضالب اس�تان-مديريت بازرگاني مراجعه 

نماين�د.
مبلغ اوليه برآورد: 7/034/874/000 ريال

مبل�غ تضمي�ن ش�رکت در مناقص�ه: 351/744/000 ري�ال به صورت 
ضمانت نامه بانکي در وجه شرکت آب و فاضالب 

 آخري�ن مهل�ت تس�ليم پاکت ه�اي ال�ف ، ب ، ج به دبيرخانه ش�رکت:
تا ساعت 14 مورخ 96/11/7

افتتاح پاکتهاي الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 96/11/8
مدت اعتبار پيش�نهاد قيمت 3 ماه از تاريخ بازگش�ايي پاکات پيش�نهاد 

قيمت تا زمان انعقاد قرارداد مي باشد.
محل تامين اعتبار: داخلي

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

) آب يعني زندگي(

آگهيفراخوانارزیابيکیفيانتخابمشاور

نوبت اول

شللرکت آب و فاضاب روسللتائي استان هرمزگان در نظر 
دارد با اسللتناد آئين نامه خريد خدمات مشللاوره به شللماره 
1۹۳542/ت/42۹86 ک مللورخ 1۳88/10/1 نسللبت به 
انتخللاب مشللاورين صاحيتدار جهللت انجام امور خدمات 

مشاوره اقدام نمايد.
1- نام و نشللاني کارفرما : شللرکت آب و فاضاب روستائي 
اسللتان هرمزگان – بندرعباس بلوار امام حسللين )ع( جنب 

اداره استاندارد
2-  موضوع خدمات مشللاوره: خريد، نصب و راه اندازی و 
پشتيبانی سيستم  سخت افزاری  و سامانه نرم افزاری تحت 
وب شللامل سللامانه اعتبارت و بودجه، فهرسللت بها، متره و 
بللرآورد، مديريللت پيمللان و کنترل پروژه، ، پيش پرداخت و 
صورت وضعيت و تعديل، آناليز، پيشنهاد قيمت، گزارشات 
مرتبللط بللا طللرح و پروژه وعمليات و پيمللان با تعداد کاربر 

250 نفر 
۳-  مبلغ برآورد اوليه کارفرما : 2.210.000.000 ريال

4- پايه و رشته مورد نياز: حداقل رتبه  5  توليد و پشتيبانی 
نرم افزارهای سفارش مشتری

5-تاريخ دريافت اسناد ارزيابي کيفي : از تاريخ 1۳۹6/10/2۳ 
لغايت 1۳۹6/10/۳0

6- محل ونحوه دريافت اسناد : اداره حقوقي ، قراردادها و 

رسيدگي به شکايات شرکت آبفار هرمزگان 
))اخللذ اسللناد ارزيابللي کيفي از پايگاه ملي اطاع رسللاني 
مناقصات کشللور توسط مشللاورين صاحيتدار با پرداخت 

هزينه خريد اسناد بامانع ميباشد.((
7- نشللاني و مهلت تحويل پاکات : واحد دبيرخانه شللرکت 

آبفار هرمزگان- پايان ساعت اداري مورخ 1۳۹6/11/7 
8-قيمللت اسللناد مناقصلله و شللماره حسللاب : واريز مبلغ 
۳00/000 ريال به حساب سپهر شماره 21۹52154۹1005 

بانک صادرات شعبه آزادگان بندرعباس
۹-سللاير جزئيات و شللرايط در اسللناد ارزيابي درج شللده 

است. 
10-جهت اطاع بيشللترميتوانيد به سللايت شللرکت آبفار 
هرمزگان به آدرس  www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد.

11-آگهللي و دعوتناملله فوق در پايگاه ملي اطاع رسللاني 
مناقصللات کشللور بلله آدرس Iets.mporg.irدرج خواهد 

شد.
12-بررسللي اسللتعامها و اعللام نتايج حداکثللر تا تاريخ 

1۳۹6/11/10 خواهد بود.
تذکللر: به پيشللنهادهاي فاقد امضللاء، مخدوش و ناقص و 
پيشللنهادهايي که پس از مهلت مقرر ارسللال شللود مطلقا" 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان 

سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک

سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک در نظر دارد نسبت 
به شناسللايی و انتخاب مشللاور ذيصاح از بين افراد حقيقی ) موضوع 
ماده 24 آئين نامه خريد خدمات مشللاوره( و حقوقی جهت تهيه طرح 
سامانه های نوين آبياری فضای سبز شهر اراک اقدام نمايد.  لذا از کليه 
متقاضيان دعوت می شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ چاپ اين آگهی 
در روزنامه نسبت به مراجعه به سازمان به آدرس اراک- کوی صنعتی- 
سللازمان سلليما، منظر و فضای سبز شهرداری و تحويل اسناد مربوطه 

اقدام و يا با شماره 7-۳۳1۳2020 -086تماس حاصل نمايند.

فراخوانشناساییمشاور


