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همين صفحه

در پیام تسلیت رهبر انقالب مطرح شد؛

 اطالعات گسترده 
حاج سيد عبداهلل فاطمی نيا، 
منبعی پر فيض برای جو انان بو د

شهرنوشت 6

 در یک روز سه کودک و یک معلم 
 در هوتگ های سیستان و بلوچستان غرق شدند

 مرگ در قعر برهوت
 فقر و خشکسالی

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1071   سه شنبه 27   اردیبهشت   1401  /    15 شوال 1443  /  15 مه   2022

حضور جمعی از بارنشستگان و کارگران در دهک اول درآمدی

فقرایی که در فرمول های دولتی، 
ثروتمند شدند!

سياست 2

دسترنج 4

 محسنی اژه ای خواستار مساعدت مجلس 
در کاهش عناوین مجرمانه شد

افزایش گستره 
جرم انگاری از 1640 

به 2550 مورد!
 نزدیک 10 ماه از ریاســت غالمحســین 
محسنی اژه ای بر دســتگاه قضا می گذرد و با 
توجه به حضور طوالنی او در ایــن قوه انتظار 
می رود بسیاری از مشکالت آن را حل کند؛ بر 
همین اساس رئیس قوه قضاییه روز گذشته در 
نشست شــورای عالی این قوه گفت اکنون که 

نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شــده برای 
آنها و بازدیدهای شان از مراکز و مراجع قضایی 
با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا 
شده اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری 
نظیر»کوتاه کردن فرآیند دادرسی« و »کاستن 

از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه« است.

تهدید بزرگ از دست رفتن بازارهای نفتی ایران

 تحریم یا روسیه؛
چرتکه 3 کدامیک خطرناک تر است؟

افزایش فروش یکجای چند عضو بدن

کلیه با نرخ دولتی هم 
عرضه می شود!

داستان هشت خداحافظی در یک روز

اشک های یکشنبه! 

 شهادت مأمور پلیس 
 در درگیری

 با قاچاقچیان سوخت

سعید مدنی بازداشت شد

 هم زمانی ادامه بن بست سیاسی عراق
 و ابهام در تشکیل دولت آتی لبنان؛ 

انشقاق ملی؛ ماحصل 
»دموکراسی انجمنی« 

سخنگوی وزارت خارجه:

 مذاکرات وین
 متوقف نشده است

جهان 5

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

سياست 2

آدرنالين 8

سياست 2

آگهی مناقصه عمومي  يك مرحله اي  به شماره 1401/77/10
دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختياري

آدرس: شهركرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- روبروي فرمانداري
تلفن:3-32244852                 نمابر:32250997                     كدپستي: 8817653449

موضوع مناقصهردیف
مدت

)ماه/ روز(
مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال(

حداقل پایه و رشتهمناقصه )ریال(

تکمیل ، بهسازی و روکش آسفالت 1
5 راه و ترابری 36585/446/349/2144/272/317/461 روزشیخ علیخان به چما 

جابجایی سوله 20*12 گردنه 2
627/772/806/934388/640/347 روزگوشنگلی

5 ابنیه و ابنیه صنعتی و 
شرکت هایی که کار مشابه 

انجام داده اند

زمان و بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت خرید اسناد مناقصه

از روز سه شنبه مورخ  1401/02/27 تا ساعت 
تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 13:001401/03/10روز شنبه  مورخ 1401/02/31

ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه

مورخ 1401/03/11
http://www.setadiran.ir  :محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

محل تحویل ضمانت نامه)پاکت الف (: دبيرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختياری  وسایر اسناد) تصویرپاکات الف. ب . ج (  از طریق سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

به آدرس فوق انجام خواهد شد.
نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیين نامه تضمين معامالت دولتی می باشد.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال وبختياري

به یاد داشته باشیم کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم نه هنگام حرکت

 یک مرحله ای ) شماره 000/000/م(

اداره ارتباط و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی فارس

 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی

1- اداره کل راه و شهرسازی فارس در نظر دارد خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی و امالک دولتی را بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکتهای حائز صالحيت، واگذار نماید.

2- شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه حفاظت و نگهداری از اراضی بوده و مدارک الزم را به انضمام 
شرح سوابق بصورت مستند ارسال نمایند.

3- کليه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4- محل اجرای پروژه: حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به شرح مندرج در اسناد مناقصه

5- تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 4/500/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید 
تا 3 ماه دیگر به نام اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و یا واریز وجه نقد به حساب 4001037106372777 و شماره شبای 
670100004001037106372777 و شناسه واریز 950286500114000000000000000014 و ارائه اصل رسيد پرداخت وجه

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/04 تا ساعت 10 مورخ 1401/03/12 از طریق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک و بارگذاری پيشنهاد قيمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونيکی در سامانه ستاد تا 
ساعت 14 مورخ 1401/03/25 و تحویل نسخه فيزیکی پاکات مناقصه به مناقصه گزار با رعایت مواد مندرج در اسناد مناقصه تا ساعت 14 

مورخ 1401/03/25 در محل دبيرخانه محرمانه این اداره کل واقع در بلوار ستارخان می باشد.
8- زمان گشایش پيشنهاد: پيشنهادها در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/28 در 

دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان بلوار ستارخان بازگشایی خواهدشد.
9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: شيراز بلوار ستارخان اداره امالک و 
حقوقی و یا شيراز بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس- اداره پيمان و رسيدگی شماره تماس 2- 07136490901 و 

07137264701
10- هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
11- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

12- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/ پروفایل تامين کننده/ مناقصه 

گر" موجود است.
iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8- وب سایت ها جهت بازبينی آگهی ها

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/28

 نوبت اول

رهبــر انقالب در پیام تســلیت درگذشــت  اداره کل راه و شهرسازی افرس
حجت االســالم ســّید عبداهلل فاطمی نیا تاکید 
کردند: اطالعات گســترده، بیان جذاب و لحن 
شیرین این عالم منبعی پر فیض برای جوانان بود.

به گــزارش ایلنا، متن پیــام حضرت  آیت اهلل 
خامنه ای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت عالِم واعِظ درس آمــوز، جناب 
حجت االسالم آقای حاج سّید عبداهلل فاطمی نیا 
رضوان اهلل علیــه را به خانــدان گرامی و همه ی 
صاحبان عزا و ارادتمندان و مســتفیدان ایشان 

تسلیت عرض می کنم. اطالعات گسترده و بیان 
جذاب و لحن شیرین این عالم محترم، منبعی پر 
فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود 
و فقدان آن مایه ی تاسف و اندوه است. از خداوند 
متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود 
را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان 

عنایت کند.
سّیدعلی خامنه ای
۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادآور می شود،  آیت اهلل سید عبداهلل فاطمی نیا 
که مدتی به دلیل کســالت در بستر بیماری بود، 

بامداد دوشــنبه )۲۶ اردیبهشت( در ۷۶ سالگی 
دار فانی را وداع گفت. ســید عبــداهلل فاطمی نیا 
1۳۲۵ در تبریــز به دنیا آمــد و از کودکی تحت 
تربیــت عالمان بزرگی ماننــد عالمه مصطفوی 
تبریزی قرار داشت. او تحصیالت حوزوی را ابتدا 
در مدرسه طالبیه تبریز و سپس در قم ادامه داد و 
از محضر اساتیدی چون عالمه طباطبایی، آیت اهلل 
بهاءالدینــی و آیت اهلل بهجت بهــره برد. مرحوم 
فاطمی نیا، خطیب، استاد اخالق، مورخ اسالمی و 
کتاب شناس بود و پژوهش هایی در زمینه اخالق 

و عرفان، حدیث و شعر و ادب عرب داشت.

خبر

در پیام تسلیت رهبر انقالب مطرح شد؛
اطالعات گسترده حاج سید عبداهلل فاطمی نیا، منبعی پر فیض برای جوانان بود


