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 استقالل-شهرخودرو؛ جنگ صدرنشینی 
در آزادی

باال، باال، باالتر!

بررسی الیحه بودجه سال۹۹ 
کل کشور پایان یافت

اگر به سواحل مرجانی عالقه دارید،  حتما به این 
جزیره سفر کنید

الرک؛ نگین درخشان 
خلیج فارس

گزارش »توسعه ایرانی« از مخابره پیام های 
سلبی واشنگتن به پکن

زورآزمایی، از 
هنگ کنگ تا سین کیانگ

بازگشت دوباره بوی بد مرموز به پایتخت؛

نیاز مبرم و همیشگی 
تهرانی ها به ماسک!
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سياست 2

 رئیس جمهوری:

  دستگيرشدگان بی گناه،
 آزاد شوند

سياست 2

 معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد

آغاز فعاليت کميته تعيين 
خسارات آسيب دیدگان 

حوادث اخير

پنجشنبه  14 آذر   1398  /    8  ربیع الثانی 1441  /   5 دسامبر   2019 قیمت  2000  تومان  /   شماره 398

همين صفحه 

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پاســخ به گزارش ارائه شده از سوی 
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت 
وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیرخدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت 
با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند: »... هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد 

مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسالمی نزدیکتر است عمل شود.«...

دستور رهبر انقالب درباره رسیدگی به وضعیت  جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر

 رأفت اسالمی و دلجویی
 از خانواده ها مبنا باشد

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش ارائه 
شده از سوی دریابان علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی که 
چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین 
حوادث اخیرخدمت ایشان تقدیم شــد، ضمن موافقت با پیشنهادهای 
مطرح شــده مقرر فرمودند: »... هرچه ســریعتر انجام شود و نسبت به 
افراد مشــکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسالمی نزدیکتر است 

عمل شود.«
به گزارش ایلنا، گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بالفاصله پس از 
رخدادهای اخیر از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به دبیر شورای عالی 
امنیت ملی برای  بررسی دقیق ریشه ها، عوامل و دالیل بروز ناارامی ها  و 
همچنین  رسیدگی ســریع به وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان 

ابالغ گردید تهیه و ارائه شد.
در این گزارش پیشــنهاد شــد که بر اســاس چارچوب های قانونی 
موجــود شــهروندان عادی که بــدون داشــتن هیچ گونه نقشــی در 
 اعتراضات و اغتشاش های اخیر و در میانه درگیری ها جان باخته اند در

 »حکم شــهید« محســوب شــده و خانواده های آنان تحت پوشــش 

بنیاد شــهید و امــور ایثارگران قــرار بگیرند . همچنیــن در خصوص 
قربانیانی که در جریان تظاهــرات اعتراضی به هر نحــو جان خود را از 
 دســت داده اند موضوع پرداخت دیــه و دلجویــی از خانواده های آنان 

پیشنهاد شد.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه 
و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شــده اند مقرر شد پس از 
بررسی وضعیت و ســوابق خانواده آنان، حســاب خانواد ه های موجه و 
آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده، جدا شود و خانواده های 

آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم که 
مشکوک به شرارت بوده اند نیز بر »رافت اسالمی« و توجه به خانواده ها 

امر کردند.
با توجه به دســتور و تاکیــدات رهبر معظم انقــالب از چندی قبل 
کار رســیدگی به پرونده های تشــکیل شــده بــرای جانباختگان و 
 مصدومیــن رخدادهــای اخیــر در ســطح اســتان ها آغــاز 

شده است.

گروه ملی صنعتی فوالد ایران در نظر دارد نسبت به خرید موضوع جدول ذیل وفق 
مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی از یک یا 

چند فروشنده واجد شرایط خریداری نماید.
الف( مشخصات مناقصه

1. تاریخ فروش اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 98/09/16 لغایت روز چهارشنبه 
مورخ 98/09/20 می باشد. 

2. آخرین مهلت دریافت پاکت روز یکشنبه مورخ 98/09/24 می باشد.

3. تاریخ گشایش پاکات )فنی( روز سه شنبه مورخ 98/09/26 می باشد.
4. محل گشــایش پاکات اهواز -  دفتر کمیســیون معامالت گــروه ملی صنعتی 

فوالد ایران.
5. نوع تضمین شرکت در مناقصه، ضمانت نامه معتبر بانکی، یا چکهای تضمینی 
بانکی، یا بلوکه مالی از مطالبات نزد امور مالی گروه ملی و یا رســید واریز وجه نقد به 

شماره حساب 0356941223004 بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فوالد ایران.
 )IR56017000000356941223004 :شناسه ملی: 10860719168( )شماره شبا(-
6. کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود پس از کسب اطالعات الزم 
و با ارائه اصل رســید واریز مبلغ 200،000 ریال )غیرقابل اســترداد( به شماره حساب 
0356941223004 بانک ملی گروه ملی صنعتی فوالد ایران با در ساعات اداری جهت 
دریافت اسناد و مدارک مربوطه، به آدرس اهواز – کیلومتر 9 جاده اهواز- خرمشهر 
شــرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران – امور قراردادها )تلفــن: 061-33310066 

فکس: 33310122-061( و سایت www.insig.ir  مراجعه فرمایند.
 : شــبا ه  ر شــما (   )1 0 8 6 0 7 1 9 1 6 8  : ملــی  ســه  شنا (  -

 )IR340610000007002245283782
ب: شرایط متقاضی

1. دارا بودن شخصیت حقیقی و حقوقی
2. اعالم آ مادگی از طریق شماره تلفن نمابر اعالم شــده: )061-33310066( – 

Email: insig.tender@gmail.com 33310126-061( و یا ایمیل(
3. ارائه اسناد و مدارک ثبتی و قانونی شرکت شامل: تصویر اساسنامه، اظهارنامه، 

آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات و کد ملی افراد مجاز.
4. ترجیحا داشتن سوابق کاری مشــابه معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه ضروری 

است.
5. هزینه آگهی روزنامه متناسبا بعهده برنده مناقصه فوق خواهند بود.

- ضمنا، ارائه سوابق و مدارک مزبور هیچ گونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت 
در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

خبر

دستور رهبر انقالب درباره رسیدگی به وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر

رأفت اسالمی و دلجویی از خانواده ها مبنا باشد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 2۹8033

 

شماره 
 مناقصه

شماره 
مدت  موضوع مناقصه درخواست

 اجراء
مدت 
مبلغ تضمین  نوع مناقصه تضمین

 شرکت در مناقصه

298033 47565 

دستگاه فتوسل  10خرید 
به شماره درخواست 

مورد نیاز بخش  47565
نورد میلگرد و مفتول 
کارخانجات گروه ملی 
 صنعتی فوالد ا یران.

 :DELTAمشخصات فنی 
DC4510-LL 24VDL=5 

عمومی  ماه 12 ماه 3
 ریال 240،000،000 ایدومرحله

 


