» خبر

حبيبزاده:هيچعقلسليمي
مذاکره مجدد با آمريکا را تاييد نميکند
معاون سياسي سازمان بسيج مستضعفين گفت :هيچ عقل سليمي مذاکره مجدد
با آمريکا را تاييد نميکند.قاسم حبيبزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد
پيشنهاد رئيسجمهور آمريکا براي مذاکره مستقيم و بدون پيششرط با ايران
گفت :واقعيت اين است که در چند صحنه مسئوالن جمهوري اسالمي ايران
مذاکره با آمريکا را تجربه کردهاند.وي افزود :در مسئله افغانستان و در اوايل
انقالب و موضوع النه جاسوسي و همچنين برجام ،مذاکراتي با آمريکا انجام شد و
براي همه ثابت شد که طرف آمريکايي به قول و تعهد خودش پايبند نيست ،لذا
هيچ عقل سليمي مذاکره مجدد با طرفي که عم ًال نشا ن داده پاي قول و قرارش
نميماند را تاييد نميکند.حبيبزاده پيشنهاد ترامپ براي مذاکره مستقيم با
ايران را مضحک دانست و گفت :آنها چندين سال پيش مذاکره کردند و به توافق
رسيدند اما به تعهدات خود پايبند نبودند و دوباره امروز بحث مذاکره را پيش
ميکشند .مذاکره با طرفي که صد درصد مطمئن هستيم به توافقات و عهد خود
پايبند نيست ،کاري بيفايده و عبث است .بماند که موارد بسياري را ميتوان به
بدعهدي آمريکا و نامفهوم بودن پيشنهاد رئيسجمهور آمريکا افزود.

امير حاتمي:

دشمنان ،حيات انقالب را برخالف
سياستهاي شيطاني خود ميدانند
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :دشمنان ،حيات انقالب را برخالف
سياستهاي شيطاني خود ميدانند.به گزارش خبرگزاري رسا ،امير سرتيپ امير
حاتمي در ديدار جمعي از خانواده هاي معظم شهداي دفاع مقدس و مدافعان
حرم با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان انقالب اسالمي اظهار داشت :عزت و
اقتدار امروز ايران اسالمي در منطقه به برکت خون شهداست لذا همه وظيفه
داريم از آرمان ها و دستاوردهاي شهدا به نحو شايسته پاسداري کنيم و ضمن
گراميداشت ياد و خاطره شهدا ،ايثارگري هاي آنها را به نسل جديد منتقل
کنيم.حاتمي با اشاره به مخالفت هاي نظام استکباري با شکل گيري و پيروزي
انقالب اسالمي اضافه کرد :دشمنان قسم خورده کشورمان همواره در طول عمر
انقالب اسالمي با شکل گيري ،تثبيت و ادامه حيات انقالب اسالمي مخالف
بوده و اوج گيري و تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي را برخالف سياست هاي
شيطاني خود مي دانند و جنگ اقتصادي و اعمال تحريم هاي ظالمانه امروز
آمريکا و هم پيمانانش با کشورمان در استمرار دشمني هاي  ۴۰سال اخير
قابل تحليل و بررسي است.

ابوترابي خبر داد:

نامه ۲۰نمايندهمجلسبهآمليالريجاني
ممنوعالخروجيسيف

براي
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور از مکاتبه  ۲۰نماينده مجلس با رئيس
قوه قضائيه براي ممنوع الخروج شدن رئيس کل سابق بانک مرکزي خبر داد.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به نوسانات و سوءمديريت
شديد در بازار ارز و سکه طي ماه هاي اخير و تغيير رئيس کل بانک مرکزي اظهار
داشت :به همراه  ۲۰نفر از نمايندگان نامه اي را به رئيس قوه قضائيه نوشته ايم
و درخواست کرده ايم مسئوالني که فرزندان آنها بيرون از کشور يا دوتابعيتي
هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار دارند ،فعال ممنوعالخروج شوند تا به
وضعيتشان رسيدگي شود.وي افزود :عالوه بر اين ،طرحي را نيز در دست تهيه
داريم تا کليه مسئوالن کشور تا رده استانداران پس از استعفا يا برکناري ،تا دو
سال ممنوعالخروج شوند تا قوه قضائيه فرصت کافي داشته باشد تا به وضعيت
عملکرد آنها رسيدگي کند.وي همچنين در خصوص ضرورت رسيدگي به عملکرد
ولي اهلل سيف ،رئيس کل سابق بانک مرکزي به ويژه در ماههاي اخير تاکيد کرد:
در همين نامه تقاضا کرده ايم که از جمله براي آقاي سيف اين ممنوعالخروجي
در نظر گرفته شود تا به وضعيتش رسيدگي شود .با توجه به اينکه خانواده وي در
استراليا به سر ميبرد ،بنابراين در رابطه با وي نيز اين درخواست ممنوع الخروجي
را مطرح کرده ايم تا به عملکردش رسيدگي قضائي شود.
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کارشناس مسائل بينالملل گفت :سياست آمريکا چماق و چماق است نه چماق و هويج .فواد ايزدي
در گفت و گو با خبرنگار مهر ،پيرامون پيشنهاد اخير رئيس جمهور آمريکا در خصوص مذاکره با
ايران و در عين حال افزايش فشارها و تحريم ها عليه ملت ايران ،اظهارداشت :امر مذاکره به خودي
خود موضوع جديدي براي ايران به حساب نمي آيد چرا که ما سالها در خصوص موضوع هسته اي
با غرب و آمريکا مذاکره داشتيم ،حتي در اواخر مذاکرات هستهاي رهبر معظم انقالب فرمودند در
حوزه هاي ديگر هم مي توان با غربي ها وارد مذاکره شد در صورتي که در بحث هسته اي با آنها
به نتيجه مطلوب و مناسبي برسيم.وي گفت :به همين جهت مذاکره براي ايران امر غيرمعمولي
نيست ،اما صرف مذاکره براي مذاکره به هيچ کاري نمي آيد ،هدف اصلي ما از مذاکره با آنها برداشته
شدن تحريمهاست اما تجربه چند سال مذاکره با آنها در حوزه هستهاي به خصوص در سال هاي
اخير به ما نشان داد که مذاکره با آمريکا نه تنها منجر به کاهش تحريم هاي ما نشده بلکه تحريم

و فشار عليه ايران بيشتر هم شده است.وي ادامه داد :مطرح کردن پيشنهاد مذاکره از سوي ترامپ
به دليل برخي دعواهاي داخلي آنها و همچنين به کارگيري بحث تبليغاتي در سطح جهاني است،
گويا آمريکا اين کار را از اسرائيلي ها آموخته که همه جور فشاري را به طرف مقابل ميآورند و
هيچ گونه قصد مذاکرهاي هم ندارند ،اما اينطور مطرح مي کنند که مي خواهند وارد مذاکره شوند.
ايزدي افزود :در اين خصوص توجه داشته باشيم که اين سياست آمريکا در قالب سياست چماق
و هويج نيست ،آنها با انجام عمليات رواني اينطور وانمود مي کنند که فشار و تحريمهاي ما را که
ديديد ،حاال هويج هم که مذاکره باشد را از سوي ما ببينيد ،در صورتي که در اين داستان ما هويجي
نميبينيم ،اصل داستان چماق و هويج اين است که شما دو انتخاب داريد ،اما سياست آمريکا بواقع
چماق و چماق است يعني آمريکا مي گويد ما شما را تحريم مي کنيم و اگر اين را نپذيريد بايد
تسليم شويد ،انتخاب بين تسليم و تحريم است که هيچ کدام هم گزينه خوبي نيست.

مديريتي در کشور دانست و افزود :خداوند متعال همه
ثروتها را به ما داده است مثل سرمايه انساني بي نظير،
معادن معدني ،انرژي ،جنگل و ...چرا اين توانمنديها به
کار گرفته نميشود؟ ما هيچ چيزي براي زندگي سالم و
کامل کم نداريم .در کشور و به ويژه در شرايط فعلي اگر
مديريت به مديريت جهادي و انقالبي تبديل گردد ،مشکالت
حل خواهند شد.جانشين فرمانده کل سپاه در امر بسيج با
اعالم آمادگي براي کمک به دولت افزود :اين ظرفيت وجود
دارد که با بهره گيري از مديران جوان جهادي و مشاوران
انقالبي در سطوح مختلف در کشور ،هر کمکي که دولت
بخواهد در اختيار بگذاريم .بسيج سازندگي صحنه خدمت
بيمنت به مردم است .دل زخم خورده مردم در جنگ
اقتصادي نيازمند التيام است که خدمت جهادگران بسيج
سازندگي مرهم و داروي آن است .بسيج سازندگي تبلور
خدمت بيمنت است کسي دنبال نام و نشان نيست پس
خدا هم برکت ميدهد .شما عزيزان بايد آتش به اختيار
کار کنيد .بايد هرگونه خدمتي را ميتوانيد به مردم ارائه
دهيد .اين خدمات قلب امام زمان(عج) و رهبر حکيم و
فرزانه انقالب را شاد و مردم را به انقالب دلبستهتر ميکند.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :در شرايط جنگ
تمامعيار اقتصادي قرار داريم.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي
و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،سردار سرتيپ پاسدار
غالمحسين غيبپرور در جمع مديران بسيج سازندگي
استانها با اشاره به اهميت کار يگانهاي مختلف در جنگ
تحميلي گفت :در زمان جنگ همه رزمندگان از جايگاه
و منزلت بااليي در بين مردم و مسئولين برخوردار بودند،
اما برخيها مثل رزمندگان اطالعات عمليات ،شناسايي و
تخريب جلوه و شخصيت خاصي داشتند .منشأ محبوبيت
اين مجاهدان پيشگامي در نبرد با دشمن بود .بنده باور
دارم که رزمندگان و جهادگران بسيج سازندگي در حال
حاضر هم در خط مقدم مبارزه با استکبار قرار دارند.
وي با اشاره به جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن عليه
ايران افزود :امروز وضعيت اقتصادي کشور به دو علت
دچار آسيب شده است .دليل اول دشمنيهاي دنياي
زر و زور و استکبار است که روز به روز به آن افزوده ميشود.
انقالب اسالمي در 40سال گذشته حتي يک روز از توطئه هاي
دشمن مصون نمانده و اين قضيه قابل قياس با هيچ
کشور و دوران ديگري نيست.غيبپرور دليل دوم را نظام
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وي در ترسيم نقشه راه بسيج سازندگي افزود :بسيج
سازندگي بايد بتواند سه نقش محوري را ايفا نمايد .اول
با مشارکت بيش از پيش با دستگاههاي اداري و اجرايي
خدمات را در مناطق محروم گسترش دهد .نقش دوم
توانمندسازي مردم به نوعي که کار را به مردم بسپاريم.
سومين نقش بسيج سازندگي کمک به حل بحرانها و
حوادث مثل زلزله کرمانشاه است.وي گفت :گروههاي جهادي

محله محور نمونهاي جديد از راهبرد بسيج براي خدمت
در محلههاي کشور است .وقتي به پايگاههاي بسيج سر
ميزنيم شاهد خيل عظيم انرژي مردمي براي ارائه خدمات
به محله خودشان هستيم .بايد از طريق گروههاي جهادي
محله محور اين سرمايههاي اجتماعي درست هدايت شده
که مديريت اجراي اين طرح در کوتاهترين زمان ممکن
بر عهده بسيج سازندگي است.

سياست اعالمي روحاني با سياست اعمالي او متفاوت است

شده است؟ اينکه فکر کنيم دولتي مجددا روي کار
بيايد و بتواند انباشت مشکالت چهار سال گذشته
را به راحتي حل کند ممكن نيست و خيال انديشي
است .بي شک مردم بايد با مولفه ها و مشخصات
دولتي چابک ،توانمند و فعال آشنا شوند .دولتي با
روحيه جهادي مي تواند از مشکالت و بحران ها

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

تجهيزات مورد نياز

تعداد

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

 4عدد  15متري
 4عدد  12متري

سطل زباله پاركي با ورق  3ميل

 30عدد

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

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

 300مترمربع

ميز شطرنج طرح سنگي

 6عدد

ميز پينگپنگ بتني

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت
خريد اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده
شاملرسيدخريداسنادمناقصه(درپاكتالف)واسنادمعتبرشركتشاملگواهيهايصالحيتمعتبرمرتبط
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.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم نسبت به تحويل تجهيزات و لوازم مورد نياز

محجوب :مذاکره با آمريکا منافع کشور را
تاميننميکند
دبيرکل خانه کارگر گفت :مذاکره با آمريکا منافع کشور را تامين نميکند.عليرضا
محجوب در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،درباره مذاکره
مجدد با آمريکا که اخيرا توسط برخي رسانههاي اصالحطلب مطرح شده است ،اظهار
داشت :کليد حل مشکالت کشور در داخل است .ما بايد با اتکا به پتانسيلهاي داخلي
در راستاي مرتفع کردن مشکالت اقتصادي گام برداريم.وي افزود :تجربه اين سالها
نشان داده که مذاکره با آمريکا تاکنون نتوانسته منافع ملي ما را تامين کند و کساني
که موضوع مذاکره مجدد با آمريکا را مطرح ميکنند ،در خوشبينانهترين حالت از
چالشهاي پيش روي کشور بياطالع هستند.

دو فروند هواپيماي ميراژ و اف ۵
بازآماد شدند
متخصصان و کارکنان فني پايگاه چهاردهم شکاري شهيد حبيبي مشهد دو فروند
هواپيماي ميراژ و اف ۵را بازآماد (اورهال) کردند.به گزارش ايسنا ،متخصصان پايگاه
شهيد حبيبي زهام مشهد توانستند پس از صرف  ۲۵هزار نفرساعت کار فني ،يک
فروند هواپيماي ميراژ را بازآماد (اورهال) کنند.همچنين متخصصان فني اين پايگاه
در اقدامي مشابه و با صرف  ۱۲۵۰۰نفرساعت کار فني يک فروند هواپيماي اف۵
دوکابينه را اورهال کردند.اين دو جنگنده پس از انجام تستهاي عملياتي به چرخه
دفاعي نيروي هوايي ارتش اضافه شدند.

آگهي مناقصه عمومي (يكمرحلهاي)

دستگاه مناقصهگزار :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
موضوع مناقصه :واگذاري تعدادي از مراكز و پايگاههاي سالمت (وابسته به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قم)
مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  5روز كاري
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :واريز مبلغ  500/000ريال به حساب همراه بانك رفاه ( 2137753510003قابل واريز در كليه
شعب)
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد :اصل فيش واريزي  +معرفينامه كتبي از شركت
مهلت دريافت پيشنهاد :حداكثر  10روز كاري پس از پايان مهلت خريد اسناد
مبلغ برآوردي (پايه) مناقصه :براساس نوع مراكز و پايگاهها از حدود  6/053/439/000ريال تا  13/683/708/000ريال
ميزان سپرده شركت در مناقصه :براساس نوع مراكز و پايگاهها از حدود  305/000/000ريال تا  685/000/000ريال به صورت وجه
نقد و يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار سه ماه
محل خريد اسناد و تحويل پيشنهادات :قم ،خيابان ساحلي ،دانشگاه علوم پزشكي ،واحد دبيرخانه
زمان گشايش پيشنهادها :مورخ  97/6/6ساعت 8:30
هزينه آگهي مناقصه :بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تذكر  :1صرفا براي كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني  http://iets.mporg.irو يا سايت معاونت
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قم به نشاني http://phc.muq.ac.ir :مراجعه نماييد.
تذكر  :2الزاما تهيه اسناد مناقصه همراه با معرفينامه معتبر ،حضوري و از طريق دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي قابل قبول
ميباشد.

تاريخ انتشار97/5/15 :
خ ش97/5/15 :
شناسه آگهي 220398

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

يك ست كامل  20تيكهاي

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

تعمير درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط االستومري
نوبت اول

 10عدد

ست بازي كودكان سري كامل جهت تعبيه در مساحت  300متر

صندلي پاركي طرح سنگي

مبلغ خريد اسناد  -ريال

 200عدد

يك ست كامل

ستهاي ورزشي پاركي سري كامل ( 20تيكه)

عبور کند ,دولتي خستگي ناپذير که تنها حل
مشکالت مردم دغدغه آنهاست.
کنعاني مقدم درصد قابل توجهي از مشکالت کشور
را ناشي از سوء مديريتي عنوان کرده دراين باره
افزود :هر چند دولت آقاي روحاني تالش کرد
تا مشکالت را به طريق سياسي حل کند اما بي

شک 70درصد از مشکالت که درون زا و ناشي از
سوء مديريت است همچنان به حال خود باقي است.
متاسفانه دولت آقاي روحاني تا کنون نتوانسته
درصحنه اقتصادي عملکرد خوبي داشته باشد هر
چند که شعارهاي زيبايي داده اما درعمل شعارها
با واقعيت تفاوت زيادي داشته است .به عبارتي
مي توان گفت سياست هاي اعالمي آقاي روحاني با
سياست هاي اعمالي تفاوت زيادي داشته است.
کنعاني مقدم ضمن تاکيد بر حفظ آرامش در
جنگ اقتصادي و توطئه هاي رواني دشمن مردم
را به حضور مديران جهادي و مطالبه آنها از دولت
فراخوانده و در اين باره گفت :همه مردم مي
دانند و بايد به اين موضوع آگاه باشند که در
حال حاضر در يک جنگ تمام عيار اقتصادي
هستيم ,جنگ رواني و امنيتي که کشور را تحت
تاثير قرار داده بنابراين در چنين شرايط حادي
کشور نيازمند حضور مديراني است که بتوانند
در اين جبهه خطير همانند دوران دفاع مقدس
از کشور دفاع کنند و دشمن را در پشت سنگرها
محبوس نمايند.

نماينده ادوار مجلس گفت :روحاني با حضور در مجلس به حل مشکالت کمک کند.
الله افتخاري در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره
تقاضاي سوال نمايندگان مجلس از رئيسجمهور گفت :با توجه به مسائل و مشکالت
اخير اقتصادي و فشاري که بر مردم وارد شده است ،نياز بود مجلس و نمايندگان به
عنوان نمايندگان و حافظان منافع مردم ،به طور جدي وارد عرصه شوند تا بررسي
کنند که اشکال و ايراد در کجاهاست تا براي رفع آنها چارهاي انديشيده شود.وي
افزود :سوال از رئيسجمهور يکي از ابزارهاي نظارتي مجلس است و آقاي روحاني با
استفاده از اين فرصت بهوجود آمده ميتواند در مجلس حضور پيدا کند و با روشنگري
و پاسخ به ابهامها و شبههها به روند حل مشکالت کشور کمک کند.نماينده سابق
سجمهور گفت :اينکه گفته ميشود سوال از
مجلس درباره سياسي بودن سوال از رئي 
رئيسجمهور سياسي است را بايد در محتواي سوالهاي مطرح شده بررسي کرد .اگر
سوالها درباره منافع حزبي و شخصي است ،اين يک اقدام سياسي است؛ ولي وقتي
سوالها را مطالعه و بررسي ميکنيم ،ميبينيم که به مشکالت روزمره و معيشتي
مردم و مشکالت اقتصادي و اساسي کشور مرتبط است که همه را دربرميگيرد .پس
سوالها کامال عمومي است نه سياسي ،شخصي و جناحي.

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

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
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افتخاري :روحاني با حضور در مجلس
به حل مشکالت کمک کند

حسين كنعان يمقدم در گفتوگو با رسالت:

حسين کنعاني مقدم در گفت و گو با رسالت
گفت :سياست اعالمي روحاني با سياست اعمالي
او متفاوت است .حسين کنعاني مقدم با بيان
اينکه عدم خدمتگزاري در دور اول به معناي تداوم
ناکارآمدي در دور دوم رياست جمهوري است،
گفت :کارنامه هر دولتي را بخصوص در انتخابات
دور دوم بايد براساس شعارهاي دور اول و عملکري
که از خود به يادگار گذاشته مورد بررسي قرار داد.
اگر دولت در دور اول خود کارنامه قابل قبولي
به جاي گذاشته باشد مردم مي توانند يک بار
ديگر به آن رئيس جمهور اعتماد کنند بنابراين
در مقايسه عملکرد چهار ساله است که مي توان
فعاليت هاي انجام شده را با مسائل و مطالبات
مردم تطبيق وبدان نمره داد.
وي پيرامون چرايي راي مردم به روحاني،
علي رغم وجود برخي از عدم تحقق وعده ها در دور
نخست گفت :به هر حال مردم در هر انتخابي بايد
به شعارهاي داده شده از سوي منتخبين بخصوص
در دور دوم دقت کنند که آيا موارد ياد شده در
موضوعات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي محقق
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خبر »

در شرايط جنگ تمامعيار اقتصادي قرار داريم

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت دوم)

1

سياسي

رئيس سازمان بسيج:

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد ابالغيه اعتبارات استاني و موافقتنامه مبادله شده با سازمان
مديريت و برنامهريزي استان البرز به شماره  1620045مورخ  96/10/18و طرح شماره 020ذ 1502004سال  1396نسبت
به بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر جديد هشتگرد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شرح
ذيل اقدام نمايد .لذا از متقاضيان واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري ميگردد.
 )1نشاني كارفرما :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين  -شهر جديد هشتگرد  -شهرداري شهر جديد هشتگرد
 )2نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد  -معابر شهري
 )3موضوع مناقصه :بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر شهر جديد هشتگرد
 )4مبلغ مناقصه 3/000/000/000 :ريال
 )5مبلغ سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  150/000/000ريال به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي كه در اوراق مناقصه
قيد خواهد شد.
 )6مدت اعتبار پيشنهادات :موضوع بند (ي) ماده  2و بند الف ماده  21كتاب قانون برگزاري مناقصات كه در اوراق
مناقصه قيد خواهد شد.
 )7متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5راه و باند با گواهي صالحيت پيمانكاري باشند.
 )8جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/5/15لغايت ( 97/5/19به مدت  4روز كاري) و ارائه پيشنهادات از تاريخ
 97/5/20لغايت ( 97/5/30به مدت  10روز كاري) از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام ميگردد.
 )9هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

رديف

سياست آمريکا
چماق و چماق است
نه چماق و هويج

دو شنبه  15مرداد 1397
 23ذي القعده  6-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9281

" فراخوان به شماره "200975750000002

تاريخ انتشار97/5/15 :
خ ش97/5/15 :

ايزدي:

500/000

 40عدد
 6عدد

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  7روز جهت دريافت
اسناد و  3روز 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 انتشار97/5/15 :
خ ش97/5/15 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تعمير درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط
االستومري) به شماره  200975674000003را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 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 تاريخ  1397/05/15ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز چهارشنبه تاريخ 1397/05/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاريخ 1397/06/03
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز يكشنبه تاريخ 1397/06/04
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/22 :
خ ش97/5/15 :
مديريت

ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

