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همين صفحه

رهبر انقالب:

 عامالن جنایت تروریستی
 در حرم شاه چراغ)ع(
یقيناً مجازات خواهند شد

شهرنوشت 6

 نماینده مهاباد با اشاره به 5 کشته
در حوادث آخر هفته این شهر: 

چرا در راهپيمایی های 
 مسالمت آميز از تير جنگی

 استفاده می کنند؟

شنبه 7 آبان   1401  /     3  ربیع الثانی 1444  /  29  اکتبر   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1200

با محور »مداخالت رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور« منتشر شد؛ 

 بیانیه مشترک وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه

سياست 2

سياست 2

واکنش ها به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ 
با سه محور ادامه دارد؛

، محکومیت
ی سیاسی و بهره بردار

تشکیک عاملیت داعش
شامگاه چهارشنبه یک تروریست حدودا 30 
ساله که او را حامد بدخشــان نامیدند، وارد حرم 
شاهچراغ شیراز شــد؛ در صحن چرخید، زائران، 
خادمین و هر کودک و سالمندی که مقابل خود 
دید را به گلوله بســت و در نهایت با ورود نیروهای 
واکنش ســریع از پا درآمد. این عملیات انفرادی 
و ددمنشانه بیش از 30 مجروح و 15 شهید به جا 
گذاشت و آخرین خبرها از مرگ تروریست مهاجم 
به رغم چندین عمل جراحی روی او در بیمارستان 
حکایت دارد. این حادثه تروریســتی و خشونت 

عریان که از دســت دادن و مجروح شدن تعدادی 
از هموطنان را در پی داشت؛ غمی بود بر غم های 
این روزهای مردم و حادثه ای دیگر در این روزهای 
ملتهب که دولت و مقامــات امنیتی و انتظامی را 
به چالش کشید و ایران را ســوگوارتر از قبل کرد. 
ساعتی بعد سیل واکنش ها به صورت گسترده به 
این حادثه غمبار شروع شد و انتشار خبری مبنی بر 
اینکه  »داعش مسئولیت حمله به حرم شاهچراغ 
)ع( را بر عهده گرفت«؛ منابع خبری را به تحلیل و 

طرح گمانه زنی در این خصوص واداشت...

بارقه های امید عزل رئیس پلیس و کالنتری۱۶ زاهدان، خیلی زود به تیرگی گرایید؛

تکرار »قصور«!
شهرنوشت 6

پنج نکته از برد خانگی قرمزها روبه روی مس

نجات ببر از انقراض!
آدرنالين 8

دسترنج 4

سياست 2

جهان 5

چرتکه 3

رهبر انقــاب ضمن تســلیت وقــوع حادثه 
تروریســتی در حرم حضرت احمد بن موسی )ع( 
تاکید کردند که عامل یا عامان این جنایت اندوه بار 
یقیناً مجازات خواهند شــد. به گزارش ایلنا، پیام 
تسلیت آیت اهلل خامنه ای در پی این حادثه  تروریستی 
به شرح زیر است: بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم؛ »جنایت 
شقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت احمد بن موسی 
علیهم السام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد 
و زن و کودک بی گناه انجامید، دل ها را اندوهگین و 

داغدار کرد. عامل یا عامان این جنایت اندوه بار یقیناً 
مجازات خواهند شــد، ولی داغ عزیزان و نیز هتک 
حرمت حرم اهل بیت علیهم السام جز با جستجو 
از سررشــته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و 
خردمندانه درباره ی آن، جبران نخواهد شد. همه 
در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا 
جاهل و غافل او وظایفی برعهده داریم؛ از دستگاه های 
حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعاالن عرصه فکر و تبلیغ 
و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ای باشند در مقابل 

جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدســات 
آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز 
و دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه  خباثت آمیز 
دشمنان فائق خواهند آمد، انشــااهلل. اینجانب به 
خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به 
همه ی ملت ایران تسلیت میگویم و شفای مجروحان 

را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
سید علی خامنه ای
5 آبان 1401

خبر
رهبر انقالب:

عامالن جنایت تروریستی در حرم شاه چراغ)ع( یقینًا مجازات خواهند شد

پایان فرضیه »زمستان سخِت ۲۰۲۲«؛ 

قیمت گاز طبیعی در اروپا 
منفی شد

تعلل یک ساله مجلس در تصویب یک طرح خوب، 
راه به فاجعه می برد 

شروع تعدیل برخی از 
نیروهای پیمانکاری در کشور 

اظهارات ضدایرانی نماینده 
مراکش در سازمان ملل متحد

نظارت پوتین بر مانور هسته ای، بر عزم واشنگتن 
برای استقرار بمب  اتمی در اروپا افزود؛

دوئِل آخرالزمانی!

شهرداری شهریار درنظردارد به استناد درخواست شماره 11196مورخ 1401/04/21معاونت حمل 
ونقل وترافیک َدرخصوص تجدید مناقصه عمومی)خرید آهن آالت جهت ساخت تجهیزات 
وبازسازی عالئم وتجهیزات ترافیکی ازقبیل تابلوهای هدایت مسیر،تابلوها وعالئم ترافیکی وغیره(
با اعتبار10/000/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000113 درسامانه نسبت به 
انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارک الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 500/000/000ریال می باشد.سپرده نفرات اول ودوم مناقصه 
تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.)سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده 

اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(
2-سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

4-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5-فروشندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواستار شرکت درمناقصه می بایست در رزومه 
کاری خود سابقه تهیه اقالم مورد نیاز یکی از شهرداریها یا ادارات دولتی را داشته باشند.

)درمجموع10/000/000/000ریال(
6-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1401/7/30تا تاریخ 1401/8/9 ساعت13/00ازسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت.
7-مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت13/00مورخ 1401/08/19 درسامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت.
8-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت14/30 مورخ1401/08/21 در محل شهریار-میدان نمار-

جنب پایانه22بهمن-شهرداری شهریار
 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/07/30
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/08/07

 آگهی تجدید مناقصه عمومی

 محمدصادق کولی وند-شهردارشهریار

خرید آهن آالت جهت ساخت تجهیزات وبازسازی عالئم وتجهیزات ترافیکی ازقبیل تابلوهای هدایت مسیر،تابلوها وعالئم ترافیکی وغیره

 نوبت دوم

  شركت آب و فاضالب استان كردستان

 آگهی مناقصه عمومی
   شركت آب و فاضالب استان كردستان در نظر دارد پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآوردنام پروژه كد مناقصهرديف
مدت
اجرا

محل 
اعتبار

مبلغ و نوع تضمين شركت در 
واجدين مناقصه 

شركت در 
مناقصه

شماره سامانه ستاد دولت 
در مناقصه

انواع مبلغ )ريال(
تضمين

1401-217

انجام خدمات 
بازرسی جهت 
خريد تجهيزات 
آب و فاضالب 

-)كد217-
)1401

طرح های 365روز15,000,000,000
750000000عمرانی

ضمانت 
نامه بانکی 
-  سپرده 

نقدي   اوراق 
مشاركت

شركت های 
مشاور به 

شرح شرايط 
مندرج 

در اسناد 
مناقصه

2001007014000148

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 19 روز شنبه  مورخ  1401/08/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 19 سه شنبه  مورخ  1401/08/24
زمان شروع بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 چهارشنبه مورخ  1401/08/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس-  سنندج، خیابان امام خمینی)استانداری(- باالتر از پل کمانگر- جنب پست بانک، شرکت آب 
و فاضالب استان کردستان  تلفن  08731042179    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس : 021-41934     
 دفترثبت نام: 88969737 و 85193768    

مهلت تحویل پاکت الف)ضمانت نامه شرکت در مناقصه( تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1401/08/24  به دفتر حراست و امور محرمانه 
شرکت آب و فاضالب استان کردستان می باشد.         

 

   شركت آب و افضالب استان كردستان   شركت آب و افضالب استان كردستان

  فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید، لذا علیه 
مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

مدت مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
اجرا

تضمین شرکت 
در مناقصه ) 

ريال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد 
ارزيابی کیفی و 

مناقصه ) ريال(

محل تامین 
اعتبار

تعمير ، نگهداری و بهره برداری از كليه تاسيسات 
توليد ، انتقال ، ذخيره، توزيع، انشعابات آب شرب 
و كنترل كيفيت آب و ساير امورات مرتبط با اين 

 بخش در شهر های سردشت و پيرانشهر( و 
شهر های تابعه و تصفيه خانه آب شهر سردشت

113,587,466,977123,908,000,000

رشته آب پايه 5 و پايه 5 تامين ، انتقال 
و توزيع و پايه 4 تصفيه خانه های آب 
بر اساس آيين نامه تشخيص صالحيت 
شركتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسيسات آب وزارت نيرو و گواهينامه 
صالحيت ايمنی از وزارت كار ، رفاه و 

تامين اجتماعی

1,000,000
درآمدهای جاری 

و تبصره های 
قانونی

تضمین شرکت در مناقصه در صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵. نزد بانک ملی می باشد

۱- از تاریخ 1401/08/04 لغایت 1401/08/10 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره0105719774005 نزد بانک ملی 
، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی »دفتر حقوقی و قراردادها « در ساعات اداری اخذ و 

پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945372 )دفتر حقوقی و قراردادها ( تماس حاصل فرمایند.
2- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند )1( از پایگاه ملی اطالع 

 http://iets.mporg.ir رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت 
مشخصات مورد نیاز : ا- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس، شماره تلفن همراه 6-آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی 
از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 
فاکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه 

های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. 
ضمنًا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

 آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1401/08/22
محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها ( می باشد. 

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی، اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر 
شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه 
مورخ 1401/08/22 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 10:30 قبل از ظهر مورخ 1401/08/23 خواهد بود. 

تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 1401/08/04 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/08/07
)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(

آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(

وزارت نیرو
شركت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(

شهرداری شهریار درنظردارد به استناد درخواست شماره 11196مورخ 1401/04/21معاونت حمل 
ونقل وترافیک َدرخصوص تجدید مناقصه عمومی)خرید آهن آالت جهت ساخت تجهیزات 
وبازسازی عالئم وتجهیزات ترافیکی ازقبیل تابلوهای هدایت مسیر،تابلوها وعالئم ترافیکی وغیره(
با اعتبار10/000/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000113 درسامانه نسبت به 
انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارک الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 500/000/000ریال می باشد.سپرده نفرات اول ودوم مناقصه 
تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.)سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده 

اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(
2-سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

4-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5-فروشندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواستار شرکت درمناقصه می بایست در رزومه 
کاری خود سابقه تهیه اقالم مورد نیاز یکی از شهرداریها یا ادارات دولتی را داشته باشند.

)درمجموع10/000/000/000ریال(
6-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1401/7/30تا تاریخ 1401/8/9 ساعت13/00ازسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت.
7-مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت13/00مورخ 1401/08/19 درسامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت.
8-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت14/30 مورخ1401/08/21 در محل شهریار-میدان نمار-

جنب پایانه22بهمن-شهرداری شهریار
 تاریخ انتشارنوبت اول:1401/07/30
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/08/07

 آگهی تجدید مناقصه عمومی

 محمدصادق کولی وند-شهردارشهریار

خرید آهن آالت جهت ساخت تجهیزات وبازسازی عالئم وتجهیزات ترافیکی ازقبیل تابلوهای هدایت مسیر،تابلوها وعالئم ترافیکی وغیره

 نوبت دوم

  شركت آب و فاضالب استان كردستان

 آگهی مناقصه عمومی
   شركت آب و فاضالب استان كردستان در نظر دارد پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآوردنام پروژه كد مناقصهرديف
مدت
اجرا

محل 
اعتبار

مبلغ و نوع تضمين شركت در 
واجدين مناقصه 

شركت در 
مناقصه

شماره سامانه ستاد دولت 
در مناقصه

انواع مبلغ )ريال(
تضمين

1401-217

انجام خدمات 
بازرسی جهت 
خريد تجهيزات 
آب و فاضالب 

-)كد217-
)1401

طرح های 365روز15,000,000,000
750000000عمرانی

ضمانت 
نامه بانکی 
-  سپرده 

نقدي   اوراق 
مشاركت

شركت های 
مشاور به 

شرح شرايط 
مندرج 

در اسناد 
مناقصه

2001007014000148

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 19 روز شنبه  مورخ  1401/08/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 19 سه شنبه  مورخ  1401/08/24
زمان شروع بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 چهارشنبه مورخ  1401/08/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس-  سنندج، خیابان امام خمینی)استانداری(- باالتر از پل کمانگر- جنب پست بانک، شرکت آب 
و فاضالب استان کردستان  تلفن  08731042179    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس : 021-41934     
 دفترثبت نام: 88969737 و 85193768    

مهلت تحویل پاکت الف)ضمانت نامه شرکت در مناقصه( تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1401/08/24  به دفتر حراست و امور محرمانه 
شرکت آب و فاضالب استان کردستان می باشد.         

 

   شركت آب و افضالب استان كردستان   شركت آب و افضالب استان كردستان

  فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید، لذا علیه 
مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

مدت مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
اجرا

تضمین شرکت 
در مناقصه ) 

ريال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد 
ارزيابی کیفی و 

مناقصه ) ريال(

محل تامین 
اعتبار

تعمير ، نگهداری و بهره برداری از كليه تاسيسات 
توليد ، انتقال ، ذخيره، توزيع، انشعابات آب شرب 
و كنترل كيفيت آب و ساير امورات مرتبط با اين 

 بخش در شهر های سردشت و پيرانشهر( و 
شهر های تابعه و تصفيه خانه آب شهر سردشت

113,587,466,977123,908,000,000

رشته آب پايه 5 و پايه 5 تامين ، انتقال 
و توزيع و پايه 4 تصفيه خانه های آب 
بر اساس آيين نامه تشخيص صالحيت 
شركتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسيسات آب وزارت نيرو و گواهينامه 
صالحيت ايمنی از وزارت كار ، رفاه و 

تامين اجتماعی

1,000,000
درآمدهای جاری 

و تبصره های 
قانونی

تضمین شرکت در مناقصه در صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵. نزد بانک ملی می باشد

۱- از تاریخ 1401/08/04 لغایت 1401/08/10 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره0105719774005 نزد بانک ملی 
، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی »دفتر حقوقی و قراردادها « در ساعات اداری اخذ و 

پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945372 )دفتر حقوقی و قراردادها ( تماس حاصل فرمایند.
2- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند )1( از پایگاه ملی اطالع 

 http://iets.mporg.ir رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت 
مشخصات مورد نیاز : ا- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس، شماره تلفن همراه 6-آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی 
از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 
فاکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه 

های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. 
ضمنًا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

 آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1401/08/22
محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها ( می باشد. 

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی، اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر 
شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه 
مورخ 1401/08/22 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 10:30 قبل از ظهر مورخ 1401/08/23 خواهد بود. 

تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 1401/08/04 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/08/07
)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(

آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(

وزارت نیرو
شركت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(

جال مقامی گوینده، دوبلور و مدیر دوباژ عصر روز پنجشنبه )پنجم 
آبان( بر اثر ایست قلبی و در ۸1 سالگی درگذشت. به گزارش عصر ایران، 
جال مقامی در دوم مرداد 13۲0 در تهــران و در خانواده ای اصالتاً اهل 

کاشان متولد شد. فعالیت هنری را از سنین نوجوانی با بازی در تئاتر شروع 
کرد و سپس به تشویق حیدر صارمی از ســال 133۷ وارد عرصه دوباژ 
شد. او فعالیت بازیگری خود را از سال 1344، در ۲4 سالگی با فیلم »من 
مادرم« آغاز کرد. وی در ادامه در فیلم های دیگری مانند »راز گل شب بو«، 
»گاالن«، »زنگ اول« و »آلونک« نقش آفرینی کرد. شهرت جال مقامی 

درمیان عموم اما بیشتر به اجرای برنامه تلویزیونی دیدنی ها برمی گردد.

دوبلور خاطره ساز و صدای ماندگار ایران درگذشت

دوبله دیگر نه جالل دارد و نه مقامی!

سياست 2

بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار شد 

 راهپیمایی نمازگزاران 
در اعتراض به حمله 

تروریستی در شاهچراغ


