الله افتخاري:

تاخيردراعمالتغييرات
درکابينهصدماتجدي
بهکشورواردميکند

2

عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي با اشاره به لزوم تغيير در کابينه گفت :تاخير در اعمال
تغييرات در کابينه کشور را دچار صدمات جدي ميکند.الله افتخاري عضو شوراي مرکزي
جبهه مردمي نيروهاي انقالب در گفتوگو با تسنيم ،درباره لزوم تغيير در تيم اقتصادي
دولت گفت :تنها دغدغه افرادي که به عنوان وزير انتخاب ميشوند بايد برطرف کردن
مشکالت مردم به ويژه دغدغههاي اقتصادي آنها باشد.وي با اشاره به ميانگين سني کابينه
تصريح کرد :در ابتداي روي کار آمدن دولت آقاي روحاني تصور ميشد که با ميدان دادن
به نيروهايي که تجربه بيشتري براي اداره امور دارند ،کشور از تنگناهاي اقتصادي خارج
ميشود .ولي با نگاهي به وضعيت امروز اقتصاد کشور ميتوان به اين نتيجه رسيد که
استفاده از مديراني با ميانگين سني باال نه تنها به حل مشکالت کمک نکرده بلکه موجب
ش اقتصادي ميشود.افتخاري با
افزايش نابساماني در بخشهاي مختلف کشور بويژه بخ 

سياسي
» خبر

اصالح طلبان به دنبال حذف نوبخت
ح طلب به باشگاه خبرنگاران گفت :نخبگان
فعال سياسي اصال 
اصالحطلب و اصولگرا در يک موضوع اتفاق نظر دارند و آن ،اين
است که تيم اقتصادي دولت ،آشفته و غير هماهنگ بوده و در
صدر اين آشفتگي ،سازمان برنامه و بودجه قرار دارد .عبداهلل
ناصري افزود :االن مشکل اساسي ميان نخبگان در خصوص آقاي
نوبخت است؛ نه تنها نخبگان بلکه تمام بزرگان اين کشور از جمله
مرحوم هاشمي و ساير مديران باتجربه حوزه برنامهريزي و اقتصاد
کشور ،ايشان را از ابتدا مناسب اين جايگاه نميدانستند و حاال
بعد از پنج سال نتيجه اين موضوع ديده ميشود .وي ادامه داد:
امروز فشار افکار عمومي روي رييسجمهور بيشتر از اين ناحيه
ت ناپذير دانسته
است که مردم و نخبگان ،ايشان را فردي مشور 
و معتقدند الزاما تحت هر شرايطي ميخواهد برخي عناصر کابينه
مثل نوبخت را حفظ کند.
***

»
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سرلشکر باقري :آمريکا با پاسخ غيرقابل تصور ايران
در منطقه و جهان مواجه مي شود

رئيس مجلس:

آمريکا ديپلماسي جاهالنهاي را دنبال ميکند
رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأکيد بر اينکه اياالت متحده دچار بينظمي
در ديپلماسي شده ،گفت :ترامپ ديپلماسي جاهالنهاي را دنبال ميکند.
به گزارش تسنيم ،حسينعلي حاجيدليگاني نماينده مردم شاهينشهر در
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز پارلمان در تذکري به ماده 110
آييننامه داخلي مجلس استناد کرد و خطاب به الريجاني که رياست جلسه
را بهعهده داشت ،گفت:از جنابعالي اين انتظار را داشته و داريم که از طرف
مجلس پاسخ ياوهگوييهاي ترامپ را که حرفهاي ُگندهتر از دهانش ميزند،
ميداديد.براساس اين گزارش ،الريجاني رئيس مجلس در پاسخ به تذکر نماينده
شاهينشهر با بيان اينکه ما که نبايد جواب هر حرف ُمفتي را بدهيم،گفت :اين
حرفها سطح ديپلماتيک نداشت ،او آدم قالتاقي در عرصه بينالمللي است
بهطوري که او (پمپئو) و رئيسش در سطح بينالمللي به فساد شُ هره هستند.
رئيس مجلس با تأکيد بر اينکه اياالت متحده دچار بينظمي در ديپلماسي
شده و توحشي را در اين عرصه رقم ميزند ،خاطرنشان کرد :ترامپ ديپلماسي
جاهالنهاي را دنبال ميکند .خداوند در قرآن ميفرمايد چنين افرادي را به
حال خود رها کنيد ،خودشان ،خودشان را خراب خواهند کرد.

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به مواضع
جنگ افروزانه هيئت حاکمه آمريکا و در راس آنها
رئيس جمهور کم خرد اين کشور ،تاکيد کرده است
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تحت امر
فرماندهي معظم کل قوا (مدظله العالي) و تدابير
شوراي عالي امنيت ملي ،هر گونه تهديد و در هر
سطحي عليه ملت ايران را با پاسخي کوبنده و
پشيمان کننده مواجه خواهند ساخت.وي گفت :به
عنوان قدرت مسلط در خليج فارس و تنگه هرمز
همواره ضامن امنيت کشتيراني در اين آبراه حياتي
و اقتصاد جهاني بوده و قدرت اعمال هر تدبيري در
اين منطقه را داريم.به گزارش مهر سرلشکر محمد
باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح کشورمان در
بيانيه اي از مواضع و گفتمان انقالبي و مقتدرانه
رئيس جمهور کشورمان در ديدار سفيران ،کارداران
و مسئوالن وزارت امور خارجه حمايت کرد.در اين
بيانيه با تاکيد بر اين نکته که «بايد خدا را شکر

قاضيزاده  :اهر م استيضاح بياثرشدهاست
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :امروز اهرم نظارتي سوال و
تذکر نمايندگان مجلس از بين رفته و حتي اهرم استيضاح نيز کارآيي خود
را از دست داده و بياثر شده است.وي افزود :مجلس دهم با موج برجام روي
کار آمد و همانند دولت يازدهم و دوازدهم با سردادند شعار برجام و اميد به
قراردادهاي خارجي ،اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي را کنار گذاشت.احسان
قاضيزاده نماينده مردم فريمان و عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان
واليي در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگويي تفصيلي با مهر آن دوران را
دوره خود باختگي دولت و مجلس مينامد و معتقد است:خروج ترامپ از برجام
سيلي محکمي بود که دولت و مجلس را از خواب خوش اعتماد به غرب بيدار
کرد ،بنابراين دوره خودباختگي بايد در دولت و مجلس به اتمام برسد و دوران
پساخودباختگي آغاز شود.عضو کميسيون فرهنگي مجلس نگاه نااميدانه و
ترديدآميز نمايندگان به وضعيت کشور را ناشي از منش رفتاري و نوع تفکر
آنها دانست و تاکيد کرد :چنين تفکراتي پايههاي اقتصادي کشور را بر روي
مذاکرات بستند و با اين شعار که چرخ اقتصاد کشور نميچرخد ،اگر قرار باشد
چرخ سانتريفيوژها بچرخد" آدرسهايي به خارج از کشور و دشمنان دادند.وي
کند شدن تيغ نظارتي مجلس را ناشي از رفتار هاي نمايندگان خواند و گفت:در
صورتي که نمايندگان در معرض اتهامات برخي از دولتيها قرار نگيرند ،ميتوانند
دولت را مورد سوال و پرسش قرار دهند و بر دولت و دستگاههاي مختلف نظارت
کنند اما وقتي سو رفتاري باشد که اين سوء رفتار تکه کالم دولتيها شود ،اين
مجلس نميتواند از آن اقتدار و شأنيت الزم برخوردار باشد.

شركت آب منطقهاي كردستان

انتقاد از فرسايشي شدن اعمال تغييرات در کابينه از سوي رئيسجمهور گفت :با توجه به
اينکه امروز در شرايط حساسي به سر ميبريم و دشمنان از تمامي ابزارها براي ضربه زدن به
نظام استفاده ميکنند ،تاخير در اعمال تغييرات و ترميم کابينه،کشور را دچار صدمات جدي
خواهد کرد .انتظار ميرود رئيسجمهور هر چه سريعتر تغييراتي که موجب ايجاد پويايي
در کابينه ميشود را اعمال کند .عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي با اشاره به واکنش اخير
رئيسجمهور به ادعاي به صفر رساندن فروش نفت ايران از سوي مقامات آمريکايي گفت:
انتظاري که از آقاي روحاني ميرود اين است که به عنوان رئيسجمهور ايران همواره در برابر
گزافهگوييهاي مقامات آمريکايي مواضع انقالبي و مقتدرانه داشته باشد .اگر رئيسجمهور
همواره به اين شکل در برابر زورگويي کشورهاي سلطهگر ب ه ويژه آمريکا ايستادگي کند،
قطعا از حمايت تمامي گروههاي و جناحهاي سياسي برخوردار خواهد بود.

اخبار برگزيده »

کرد که دشمنان ما از احمق ها آفريده شده اند»،
به توهم رئيس جمهور آمريکا به عنوان منفورترين
شخصيت جهان براي ايجاد شکاف و آشوب در صفوف
ملت متحد و منسجم ايران از طريق اعمال فشارهاي
اقتصادي اشاره کرده و افزوده است :ملت سلحشور و
انقالبي ايران به عنوان ولي نعمتان نظام اسالمي طي
چهار دهه گذشته در فراز و نشيب هاي گوناگون و
فشارهايي به مراتب بيشتر از اين دوره زماني ،همواره
نشان داده اند ،کاستي هاي از اين دست را با تالش
مضاعف به فرصتي براي رشد بيشتر تبديل مي کنند
و در مواجهه با دشمنان ،به ويژه آمريکاي جنايتکار
و رژيم جعلي صهيونيستي و مزدوران آنان در منطقه
و جهان با حفظ وحدت و انسجام مثال زدني ،همه
توطئه هاي ريز و درشت دشمن را ناکام نموده و به
شکست کشيده و در اين دوره نيز با پيروزي قاطع بر
دشمن غلبه نموده که وقايع و حوادث تاريخ چهل
ساله انقالب اسالمي گوياي اين واقعيت است.در

بخش ديگري از اين بيانيه با تاکيد بر اينکه تاريخ
پرافتخار ملت سلحشور ،انقالبي و صلح دوست ايران
حاکي از اين است که اين ملت آغازگر هيچ جنگي
نبوده ،آمده است :جمهوري اسالمي ايران همواره
پرچمدار صلح و ثبات و آرامش در منطقه بوده و
با ارتباط مناسب ،دوستانه و برادرانه با کشورهاي

عضو کميسيون حقوقي مجلس:

مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي طي يادداشتي در اين روزنامه
نوشت :شرايط کشور به گونهاي است که قطعاً نيازمند يک خانه تکاني
جدي است .اين واقعيت را تمام کساني که به انقالب اسالمي وفادارند و
استمرار نظام جمهوري اسالمي را براي کشور حياتي ميدانند ،با تمام
وجود لمس ميکنند و بر آن تأکيد دارند .اين روزها خبرهايي درباره
ايجاد تغييراتي در هيئت دولت به گوش ميرسد که با استقبال افکار
عمومي مواجه شده است .هر چند اين تغييرات ،ضروري است ولي
براي انجام آن خانه تکاني ،کافي نيست .اگر به اين موضوع ريشهاي
نگاه کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که قبل از دولت و يا الاقل
همزمان با آن ،بايد در مجلس تحول مهمي صورت بگيرد .وزرايي
که کارآمد نيستند ،علت اصلي ناکارآمدي آنها توقعات و تهديدات
عدهاي از نمايندگان مجلس است که از وزرا خواستههاي شخصي
و غير قانوني دارند و هر جا با عدم تمکين وزرا مواجه شوند ،آنها
را به سؤال و استيضاح تهديد ميکنند .متأسفانه بعضي از وزرا نيز
بسيار ضعيفند و در مقابل اين تهديدها تسليم ميشوند .از طرف
ديگر ،هنگامي که يک وزير در معرض استيضاح قرار ميگيرد ،به
نمايندگان متوسل ميشود و با وعده و پذيرفتن توقعات نابجاي آنها
تالش ميکند استيضاح را با پس گرفته شدن امضاها منتفي کند و
يا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار ديگر رأي اعتماد بگيرد و از
سد استيضاح عبور کند.
***

همجوار توان بازدارندگي و اقتدار دفاعي خود را
براي کمک به استقرار و استمرار صلح و دفع هرگونه
تجاوز از هر نوع قرار داده و به عنوان قدرت مسلط در
خليجفارسوتنگههرمزهموارهضامنامنيتکشتيراني
در اين آبراه حياتي و اقتصاد جهاني بوده و قدرت
اعمال هر تدبيري در اين منطقه را نيز دارد.

ارائ ه اطالعات به دشمن خيانت جنگي به حساب ميآيد

عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينکه ارائ ه اطالعات به دشمن خيانت جنگي به حساب
ميآيد ،تاکيد کرد :اگر امروز کساني اطالعات مالي
کشور را و مبادالت ارزي ما را در اختيار  FATFقرار
دهند قطعا خائن به کشور هستند.به گزارش ايسنا،
محمد دهقاني نماينده مردم طرقبه و شانديز در مجلس
شوراي اسالمي در نطق ميان دستور جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسالمي گفت :قصد ندارم که در نطق
امروز خود خوشبينيها و سادهانديشيهاي برخي
اجزاي دولت را نقد کنم و آنهايي که اقتصاد کشور
را با بيتدبيري در برابر رفتارها و سخنان آمريکاييها
شرطي کردند مالمت کنم.
وي افزود :وقت آن نيست که دولت را به دليل بيتوجهي
به اقتصاد مقاومتي و ظرفيتهاي داخلي و تلف کردن
وقت کشور در اين چند سال گذشته مورد نکوهش قرار
دهم .فرصتسوزيها و اجراي سياستهاي غربزدگان
و افراد نفوذي و اشتباهات گذشته خود دولت موجب
شده آمريکا براي به زانو در آوردن جمهوري اسالمي
به طمع بيفتد و امروز جنگ تمام عيار رواني و
تحريمي و اقتصادي را عليه ايران به راه بيندازد.

ما اصرار داريم دولت و تيم همراهش خود را براي
مقابله با اين جنگ آماده سازد.اين عضو کميسيون
حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد:
همانگونه که از سخنان اخير رئيس جمهور و برخي
دولتمردان آشکار شده است دولت عزم خود را براي
حضور مردانه در ميدان جنگي اقتصادي با دشمن

فراخوان مناقصه

شركت آب منطقهاي كردستان

آگهي مزايده عمومي

جزم کرده است .ما به عنوان فرزندان امام راحل و
پيروان مقام معظم رهبري آمادهايم همه اشتباهات
دولت در سياست خارجي و داخلي را به فراموشي
بسپاريم و خود را کمربسته براي شکستن محاصره
دشمن در خدمت قرار دهيم.وي تاکيد کرد :البته
موفقيت دولت در اين جنگ اقتصادي را مشروط

اجاره امالك و مستغالت شماره 101/1/7786

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي  -وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد يك باب مغازه با كاربري تجاري واقع در ميدان
امام خميني (ره) خيابان ناصرخسرو  -ضلع شرقي مدرسه دارالفنون را از طريق مزايده عمومي به مدت يك سال به اجاره
واگذار نمايد.
بدين وسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده و تحويل پيشنهادها ظرف مهلت مقرر
در آگهي به استثناي ايام تعطيل و پس از نشر نوبت دوم آگهي به نشاني تهران  -خيابان كريم خان زند  -خيابان ايرانشهر
شمالي  -سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي  -طبقه اول  -امور حقوقي و قراردادها (تلفن  )88821162 :مراجعه فرمايند.
متقاضيان جهت هماهنگي بازديد ميبايست با شماره تلفن ( 33113782آقاي رمضاني) تماس حاصل نمايند.
مهلت دريافت اسناد روز دوشنبه مورخ  97/5/15ساعت  16و مهلت تحويل پيشنهادها روز سهشنبه مورخ  97/5/16ساعت
 13ميباشد.
زمان بازگشايي پاكتها روز سهشنبه مورخ  97/5/16ساعت  14/30مي باشد.
شرايط :
 -1ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ ( 80/000/000هشتاد ميليون) ريال مي باشد كه بايستي به صورت واريز نقدي به حساب
شماره  0106132459008به نام حساب رد وجوه سپرده جاري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي نزد بانك ملي ايران شعبه
سپند كد  601و يا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
 -3هزينه درج هر دو نوبت آگهي و هزينه كارشناسي مربوطه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي

ح طلبان را ب ه خاطر
مردم ،اصال 
ي دانند
مديريت روحاني مقصر م 

معاون سياسي امنيتي وزارت کشور در دولت اصالحات در گفتگو
پيشروي جريان اصالحات
با روزنام ه اعتماد ،با اشاره به چالشهاي ِ
گفت ه است :يکي از چالشهاي داخلي اصالحطلبان ،نسبت آنها
با دولت و حاکميت است؛ به هر حال اصالحطلبان بهدليل منافع
ح طلبان
ملي از دولت دفاع تمام کردند اما اين دولت ،دولت اصال 
ح طلبان بهخاطر اينکه شرايط وخيم گذشته تکرار
نبود و اصال 
نشود ،دولت را تقويت کردند اما با اين حال دستشان از دولت
و قدرت کوتاه ماند .مرتضي مبلغ ،در ادامه با بيان اينکه مردم
بهاعتبار اصالحطلبان به دولت روحاني رأي داده و اکنون توقع
دارند به مطالباتشان پاسخ داده شود ،گفته است :دولت در مواقع
مختلف کوتاهيهايي داشته و نتوانسته با يک سيستم مديريتي
توانمند به مطالبات مردم پاسخ دهد .اگرچه همه مشکالت بر گردن
دولت نيست ولي به هر حال دولت مسئوليت داشته و موفق نبوده
ح طلبان را در پاسخ دادهنشدن به مطالبات
است ،لذا مردم ،اصال 
ي دانند.
خود مقصر م 

دادگستري كل استان تهران در نظر دارد مناقصه واگذاري اجراي پروژه تكميل ساختمان و محوطه شوراي حل اختالف قرچك را به شرح مندرج
در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .از كليه اشخاص حقوقي كه داراي امكانات
ارائه خدمات مورد نظر ميباشند دعوت ميگردد در صورت تمايل به شركت در اين مناقصه جهت دريافت اسناد مربوطه در ساعات اداري روزهاي
شنبه مورخ  97/5/6لغايت پنجشنبه مورخ  97/5/11به دبيرخانه شركت مهندسين مشاور مديريت توسعه پايدار فضاي ميرا به نشاني :تهران
خيابان شهيد بهشتي خيابان پاكستان كوچه شهيد ساوجينيا (كوچه  )8پالك  16طبقه  3مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند.
 -1هزينه تهيه هر نسخه اسناد مناقصه مبلغ  4/500/000ريال است .مناقصهگران بايد اين مبلغ را به صورت نقدي جهت دريافت اسناد مناقصه
به دبيرخانه شركت نامبرده پرداخت نمايند.
 -2مهلت قبول پيشنهادات لغايت پايان ساعت اداري روز يكشنبه مورخ  97/5/21است كه حداكثر تا تاريخ مذكور بايد به دبيرخانه معاونت
مالي ،پشتيباني و عمراني دادگستري كل استان تهران به نشاني :تهران ميدان ارگ جنب كاخ گلستان ساختمان شماره  2قوه قضائيه طبقه
چهارم تحويل و رسيد دريافت نمايند .به پيشنهاداتي كه بعد از مهلت تعيين شده ارائه شده باشد ترتيب اثر داده نميشود.
 -3تضمين شركت در مناقصه معادل  730/000/000ريال است كه شركتكنندگان بايد به صورت نقدي به حساب شماره 2171299001008
سپرده دادگستري نزد بانك ملي ايران شعبه كاخ دادگستري واريز و اصل رسيد مربوطه و يا اصل ضمانتنامه بانكي (در صورتي كه تضمين
شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي باشد) توسط يكي از بانكهاي معتبر و طبق نمونه ضميمه اسناد مناقصه در وجه دادگستري كل
استان تهران صادر شده باشد به ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايند.
 -4مناقصهگران بايد داراي گواهينامه تعيين صالحيت سازمان برنامه و بودجه كشور در رتبههاي  2تا  5بوده و داراي شماره رديف ثبتنام
در سازمان امور مالياتي كشور موضوع ماده  18قانون ماليات بر ارزش افزوده و شماره ثبتنام در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور و
شماره شناسايي باشند و مستندات مربوطه را به همراه پيشنهادات خود ارائه نمايند.
 -5پيشنهادات واصله به هر تعداد كه دريافت شده باشد در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  97/5/22در محل دادگستري كل استان تهران
به نشاني فوقالذكر با حضور پيشنهاددهندگان مفتوح و قرائت ميشود.
 -6پيشنهادات مبهم و مشروط و مخدوش و ناخوانا و فاقد تضمين و بستهبندي و الك و مهر و امضاءنشده مورد قبول نخواهد بود.
 -7دادگستري استان تهران نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -8هزينه تهيه اسناد مناقصه قابل استرداد نيست.
تاريخ انتشار97/5/3 :
خ ت97/5/3 :

دادگستري كل استان تهران

شهرداري اليگودرز

نوبت دوم

به مواردي ميدانيم .اول ،عناصر اصلي دولت که
فرماندهي ستاد جنگ اقتصادي را برعهده گرفتند
بايد خود را از بيارادگي نجات دهند .از دقت در
نوشتهها و گفتههاي آمريکاييها به خوبي آشکار
ميشود که اين جنگ ،جنگ ارادههاست .آنها قبل
از اينکه بخواهند از طريق تحريم و فشار اقتصادي
کشور را دچار آسيب کنند ميخواهند با جنگ رواني
و شکستن اراده مسئوالن ايراني به اهداف خود برسند.
پس اولين شرط حضور دولت در اين ميدان اين است
که دل مسئوالن آن قرص و محکم باشد.نماينده مردم
ترقبه و شانديز در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد:
دوم ،طبيعي است آنها که از ابتداي انقالب يا حداقل
ي
در اين پنج سال گذشته با روحيات ليبرالي و زندگ 
اشرافي همواره قهرمان ميدان سازش بودند ديگر به
درد ميدان جنگ نميخورند .از آقاي رئيس جمهور
ميخواهم زمان را از دست ندهند و عناصر جوانتر
و سالمتر و با ارادهتر را براي اين ميدان برگزينند.
سوم ،در جنگ به خائنان رحم نميکنند .در جنگ
اقتصادي مماشعات ،قوه قضائيه و دولت با فساد
اقتصادي خيانت به کشور است.

فراخوان عمومي تجديد مناقصه

دادگستري كل استان تهران

شركت آب منطقهاي كردستان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آييننامه اجرايي آن ،مناقصه عمومي يكمرحلهاي تهيه و
نصب ديزل ژنراتور اضطراري و تجهيزات جانبي سد بانه و خروجي انتقال آب شرب و ساختمان اداري به شماره ثبت  200971163000028را از
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد به مناقصهگران
و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه
محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  97/04/28ميباشد.
 -1نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :شركت آب منطقهاي كردستان  -سنندج  -خيابان پاسداران جنب مهمانسراي جهانگردي -
تلفن 087-33622949-51 :و دورنگار33622947 :
 -2روش تامين مالي پروژه :از محل تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) سال  96طرح شبكه گاران به كد 1307007033
 -3مدت پيمان 1 :ماه
 -4محل اجراي پروژه :استان كردستان  -شهرستان بانه
 -5شرايط شركتكنندگان :شركتكنندگان بايستي توليدكننده يا نماينده رسمي توليدكننده ديزل ژنراتور مذكور باشند .الزم به ذكر است
درخصوص معرفي نمايندگي رسمي ،توليدكننده اصلي بايد نسبت به حسن انجام تعهدات متعهد گردد.
 -6تاريخ ،مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه از سايت ستاد :از روز شنبه تاريخ  97/05/02لغايت 97/05/06
 -7مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  9روز سهشنبه مورخ  .97/05/16ضمنا فقط ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت فيزيكي
و در پاكت بسته ،پس از ثبت در دبيرخانه تحويل اداره حراست و امور محرمانه شركت گردد.
 -8زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  10روز سهشنبه مورخ 97/05/16
ضمنا برگزاري فرآيند مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد و كليه مراحل فرآيند مذكور در بستر سامانه
امكانپذير است .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ،مركز تماس -02141934 :دفتر ثبتنام 88969737 :و
85193768
شناسه آگهي212500:
تاريخ انتشار 97/5/3 :خ ش97/5/3 :

تاريخ انتشار نوبت اول97/5/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/3 :
شناسه آگهي  208685م الف1314
خ ش 97/5/1

ناکارآمدي وزرا ،تقصير مجلس است!

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت اول)

موضوع :خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز پارك بوستان خانواده
شهرداري اليگودرز در نظر دارد نسبت به خريد لوازم و تجهيزات مورد نياز خود (اقالم مشروحه ذيل) در بوستان خانواده از شركتهاي معتبر اقدام نمايد.
مشخصات تجهيزات مورد نياز
رديف
1

تجهيزات مورد نياز

تعداد

برج نور  15متري و  12متري جهت زمينهاي بازي چمن مصنوعي و زمين ورزشي آسفالته با ورق  3ميل داراي نورافكن LED
 200وات  8شعله

 4عدد  15متري

 4عدد  12متري

3

سطل زباله پاركي با ورق  3ميل

 30عدد

5

ست بازي كودكان سري كامل جهت تعبيه در مساحت  300متر

يك ست كامل

كفپوش گرانولي محوطه بازي كودكان با ابعاد  1×1به ضخامت  4سانتيمتر نوع شانه تخممرغي

 300مترمربع

ميز شطرنج طرح سنگي

 6عدد

2

4
6

7

8
9

10

چراغهاي روشنايي ارتفاع  3متري  2شعله
آبخوري  4كاناله (داراي  4شير آبخوري)

ستهاي ورزشي پاركي سري كامل ( 20تيكه)
صندلي پاركي طرح سنگي
ميز پينگپنگ بتني

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  5روز با احتساب روزهاي تعطيل از
تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري اليگورز
مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك
و مهرشده شامل رسيد خريد اسناد مناقصه (در پاكت الف) و اسناد معتبر شركت شامل گواهيهاي
صالحيت معتبر مرتبط و تاييديههاي معتبر اداره استاندارد و ساير مدارك را در (پاكت ب) و پيشنهاد
قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت
دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند .درج نام شركت و شماره تلفن روي
پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -5به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -7تجهيزاتي كه نياز به تاييديه استاندارد دارند بايد داراي تاييديه استاندارد باشند.
 -8كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -9پرداخت ارزش افزوده منوط به ارائه گواهي معتبر ميباشد.
 -10پرداخت به برنده در طول سال  1397و براساس تحقق بودجه شهرداري صورت خواهد گرفت.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.

مبلغ خريد اسناد  -ريال
500/000

 200عدد
 10عدد

يك ست كامل  20تيكهاي
 40عدد
 6عدد

 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم نسبت به تحويل تجهيزات و لوازم مورد
نياز به شهرداري اقدام نمايد .در غير اين صورت نفر دوم به عنوان برنده اعالم ميگردد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي واريز
گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد
مناقصه از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس   www.aligoudarzcity.irقابل
دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  5روز با احتساب
روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  2روز كاري پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم جهت تحويل
پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه و يا با شماره تلفن
 066-43325692داخلي  220تماس حاصل نمايند.
ع شركتكنندگان
زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي به نحو مقتضي به اطال 
خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/5/3 :
خ ش97/5/3 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

