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همه خارجی ها می خواهند فوتبال ایران را 
ترک کنند 

زلزله ای  برای  فوتبال 

دانشجویان سراسر کشور در بیانیه ای 
خواستار شدند

لغو فوری شیوه نامه  
جدید انضباطی 

دانشجویی

دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب 
این کشور در ریاض توافق کردند

»توافقنامه ریاض« و 
اقدامات ادعایی در آن

در قم چه خبر است؟

حذف علی الریجانی 
از لیست انتخاباتی 
اصولگرایان در قم
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سياست 2

 عراقچی در مسکو:

 منافع ایران مهمتر 
از حفظ یک توافق است

دسترنج 4

 علیرضا محجوب:

 29 آبان را  نماد مخالفت 
با خصوصی سازی می کنيم
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 ارتش از سرنگونی یک پهپاد خارجی 
در ماهشهر خبر داد؛

مهاجم ناشناس 
در   نیزار

سياست 2

بامداد روز گذشته، اهالی شهر بندر امام خمینی خوزستان از شنیده 
شدن صدای شدید شلیک  موشک خبر دادند.

ساعتی بعد منابع محلی از جمله خورنا، خبرگزاری استان خوزستان، 
خبر داد که سامانه  پدافند موشکی مرصاد مستقر در بندر ماهشهر فعال 
شده و یک فروند پهپاد را ساقط کرده اســت. این منابع افزوده بودند که 
الشه پهپاد ساقط شده در نیزارها پیدا شده است. فرماندهی پدافند هوایی 
جنوب غرب کشــور انهدام یک فروند پهپاد در آســمان بندرماهشهر را 
تأیید کرد. فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتــش در این باره گفت: یک 
فروند پهپاد متجاوز توسط سامانه های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش 
مستقر در منطقه عمومی ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه 
پدافند هوایی کشور منهدم شد. امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، توضیح 
داد: این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد 
متجاوز خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از 
رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشور منهدم شد. وی تاکید کرد: ما بارها اخطار داده ایم که شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی کشــور با آمادگی کامل، قاطعانه با هرگونه تجاوز به حریم 

هوایی کشور پاسخ خواهد داد.
پهپاد سرنگون شده به طورقطع خارجی است

غالمرضا شریعتی، اســتاندار خوزستان نیز در این خصوص توضیح 
داد: در نخستین ســاعات اولیه بامداد جمعه یک فروند پهپاد ناشناس 

وارد حریم شهرستان ماهشهر شد...

زلزله آذربایجان شرقی، 6 کشته و 380 مصدوم به جا گذاشت

دستورویژهروحانیبرایامدادرسانیبهمناطقزلزلهزده
صفحات 2 و 6 

شرکت مدیریت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین 
در نظر دارد تهیه مواد، ســاخت و تحویل 30 بشکه 
معادل با 6900 کیلوگرم روغن نســوز هیدرولیک 
ایرانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به 
یکی از شــرکت های واجد شــرایط که سابقه کار 
مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت هایی که توانایی انجام کار مذکور 
را دارا می باشــند دعــوت بعمل می آیــد از تاریخ 
98/08/18 لغایت 98/08/26 جهت دریافت اسناد 
مناقصه به ســایت www.ramin power.ir و 
یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی 
به مبلغ 218000 )دویســت و هجده هــزار( ریال به 
حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی 
ایران در وجه شــرکت مدیریت تولید برق اهواز – 
نیروگاه رامین )غیرقابل استرداد و واگذاری به غیر( 
به آدرس: اهواز – کیلومتر 30 جاده مسجد سلیمان 
– شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین 
)اداره قراردادهــا( و یا به آدرس: تهــران – خیابان 

ولی عصــر- باالتر از میــدان ولی عصــر – کوچه 
شــهید شــهامتی پالک 23 مراجعــه نمایند. ضمنا 
شماره 4-34449041-061 )داخلی 4858( آماده 
پاسخگویی به سئواالت پیمانکاران محترم می باشد.

الف: نوع مناقصه : عمومی – دومرحله ای
ب: محل اعتبار پــروژه: از محــل بودجه 

تعمیرات اساسی شرکت می باشد.
ج: شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی 
مرتبط، توانایی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 423/000/000 
)چهارصد و بیست و سه میلیون ریال( به عنوان تضمین 
شــرکت در فرآیند ارجــاع کار و همچنین مبلغ ده 
درصد کل مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن 

بعنوان تضمین انجام تعهدات( 
حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده 

مناقصه می باشد.
www.raminpewer.ir

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
برق ا هواز »نیروگاه رامین«

آگهیمناقصهعمومیشماره)98/18(
»هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنیم که مصرف برق 

کمتر و بازده باالتری دارند.«


