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شهرنوشت 6

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:

آغاز فعاليت گشت های ویژه 
 »برخورد با جرایم خشن«

در تهران
شهرنوشت 6

آسیب شناسی ماجرای »شلیر« در گفت وگوی 
»توسعه  ایرانی« با وکیل پایه یک دادگستری   

در موضوع »تجاوز« 
نگاه آموزشی و پيشگيرانه نداریم
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جوالن ناامیدی در فردوسی در پی صدور بیانیه تروئیکای اروپا  

افزایشخزندهقیمتها
دربازاردالر

چرتکه 3

سياست 2

هیأت لبنانی برای بررسی پیشنهاد سوخت رایگان
به تهران می آید؛

وت در سوگ »ملکه«  بیر
و خرسند از »هبه« ایران

خبرگزاری فرانسه دیروز در گزارشی به سکوت 
و بی تفاوتی ایران نســبت به درگذشــت ملکه 
انگلســتان علی رغم گذشت ســه روز از مرگ او 
پرداخــت و نوشــت: »دولت تهــران تاکنون از 
اظهارنظر رسمی در مورد مرگ ملکه الیزابت دوم 

اجتناب کرده است.«
کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری 
هــم در واکنش به بازتاب مــرگ ملکه در برخی 
رســانه های ایران، به طعنه نوشت: »رسانه های 
اصالح طلــب در غم فقــدان ملکه یک کشــور 

جنایتکار جامه درانی کردند.« 
در لبنــان اما نجیــب میقاتی، رســما بابت 
درگذشت ملکه 96 ساله انگلستان سه روز عزای 

عمومی اعالم کرد و در واقع لبنان اکنون در سوگ 
ملکه است؛ در عین حال اما خرسند از هبه ایران!

اینکه تلویزیون ایران خبر درگذشت الیزابت 
دوم را با تیتر »ملکه انگلیس ُمرد« منتشر می کند و 
در لبنان برایش عزای عمومی اعالم می شود نشان 
از افتراق و شکاف عمیق میان دولت ایران و لبنان 
در کنش و واکنش های سیاسی و اختالف در قرائت 
رویدادهای بین المللی است. این اختالف اما مانع از 
آن نشده که ایران هوای پر کردن جالی خالی بزرگ 
سوخت در لبنان را از سر به در کند! تابستان پارسال 
وقتی کشتی های حامل ســوخت ایران به بنادر 
سوریه رسیدند و محموله های سوخت از آنجا با 

کامیون وارد لبنان شدند...

قرار بود آموزش رایگان باشد 

زنگ آغاز مدارس،
تن بعضی خانواده ها را می لرزاند

دسترنج 4

لوکادیا و ماجرای یک وابستگی بزرگ

عشقکوتاهمدت!
آدرنالين 8

جهان 5

چرتکه 3

سياست 2

دسترنج 4

چرتکه 3

سفیر ایران در عراق گفت: بر اثر برخورد یک ون با 
یک تانکر حمل سوخت در منطقه شوملی در استان 

بابل 11 نفر از افراد سوار بر ون کشته شده اند و سه نفر 
از آنها زنده اما مصدوم هستند. محمد کاظم آل صادق، 

سفیر ایران در عراق در گفت وگو با ایسنا با بیان این که 
اجساد افراد کشته شده در حال انتقال برای شناسایی 
هویت است، اظهار کرد: سه نفری که زنده هستند 
اعالم کردند که همه مسافران ون ایرانی بوده اند و به 
نظر می رسد که 11 فرد کشته شده نیز ایرانی هستند. 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کرواسی اعالم 
کرد: در برخورد دو قطار مسافری و باری در این کشور 
۵ هم وطن ایرانی مصدوم شده و یک بانوی ایرانی نیز 

در بیمارستان بستری است.

به گزارش ایسنا، سفارت کشورمان در کرواسی 
در اطالعیه ای اعالم کرد؛ در پــی برخورد دو قطار 
مسافربری و باری در کرواســی، دست کم سه نفر 
کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند که بنا بر اطالعات 

دریافتی از منابع محلی تا کنون، پنج نفر از مصدومین 
این حادثه، از هموطنان ایرانی بوده اند.

آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی با حضور  
در محل حادثه گفت: تاکنون هویت سه کشته شده 
مشخص شــده و مجروحان حادثه در بیمارستان 
بستری شده اند که جراحت برخی از آنها جدی است.

خبر
سفیر ایران در بغداد اعالم کرد 

انفجارونحاملزائرانایرانیدرعراق

مصدومیت5ایرانیدرحادثهقطارکرواسی

فعال سیاسی اصالح طلب:  

مسئوالناقدامبهخریدملک
درکشورهایخارجیمیکنند

کارگران مس سرچشمه:  

فریادهایمانرانمیشنوند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:

ساالنه10میلیارددالرسرمایه
ازایرانخارجمیشود

وزارت دفاع روسیه عقب نشینی از مناطق شرقی 
اوکراین را تایید کرد؛  

تغییرموازنه
وپاتککییفبهمسکو

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:

خودروهایوارداتیرا
بیزاپاسوضبطبهما

تحویلدادند!

علیرضا کریمی شهردار اراک

 نوبت دومآگهی مناقصه  عمومی شهرداری اراک 

 شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با مشخصات ذیل اقدام نماید.
پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با برآوردی بالغ بر 175،561،902،948 عنوان  مناقصه و مبلغ تضمین

ریال و مبلغ تضمین 8،780،000،000 ریال )شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000059(

دریافت اسناد مناقصه ازساعت 14:00 روز یکشنبه 1401/06/20 تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ  1401/06/27 نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran. به مدت 7 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

ir  امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت
تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 

1401/07/06 می باشد .

برابر 5درصد مبلغ برآورد  و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه
حساب سپرده پیمانکاران شهرداری  به شماره حساب 100973333338 بانک شهر شعبه شهید بهشتی 

زمان گشایش پاکت ها و محل تشکیل کمیسیون 
مناقصه

روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 راس ساعت 11 دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کنندگان بالمانع است 
) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است ( .

شرکتهای دارای حداقل رتبه 4 در رشته ابنیه حداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند . 

شماره  با  یا  مراجعه  و  اراک  شهرداری  بهشتی  شهید  جهاد-فاز2 شهرک  خیابان  در  واقع  مرکز  شهرداری  قراردادهای  امور  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  متقاضیان جهت کسب   لذا 
تلفن 33126523-086 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21

   فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( » ساخت ابنیه راکتور بی 
هوازی آنوکسیک و هوادهی و دیوارکشی تصفیه خانه فاضالب اشنویه« به شماره  )20010053۹0000115( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید . 
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای 

الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/06/1۹ می باشد. 

مدت مبلغ برآورد ریالموضوع مناقصه
قیمت اسناد گواهینامه و صالحیتمبلغ تضمین ریالاجرا

ریال

ساخت ابنیه راکتور بی هوازی 
آنوکسیک و هوادهی و دیوار 
کشی تصفیه خانه  فاضالب 

اشنویه

رشته آب پایه 5 و باالتر و 132.988.699.594186.650.000.000
1.000.000گواهینامه صالحیت ایمنی

محل تامین اعتبار: عمرانی- بر اساس تخصیص سازمان مدیریت

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 1۷:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/0۷/10

زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی : ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/0۷/10
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج( : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/0۷/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: 
ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431۹453۷1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 021-41۹34
دفتر ثبت نام : 88۹6۹۷3۷ و 851۹3۷68 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام | پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 1401/06/1۹

تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/06/21 

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت دوم

   شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(


