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اکرمي:

رئيس دولت اصالحات معجوني ارائه داد
که به مسائل روز کشور ارتباطي ندارد

ت جمهوري گفت :رئيس دولت اصالحات معجوني
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياس 
ارائه داد که به مسائل روز کشور ارتباطي ندارد.حجتاالسالموالمسلمين سيد رضا
اکرمي در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره
 15راهکاري که رئيس دولت اصالحات در جمع نمايندگان ادوار مجلس براي برونرفت
کشور از مشکالت ارائه داده بود ،گفت :بعد از  40سال از پيروزي انقالب اسالمي،
ميدان وسيعي برايمان باز شده تا هر کسي خواستهها ،ايدهها و اهداف خودش را در
هر زمينهاي بيان کند.وي افزود :رئيس دولت اصالحات هم يک معجوني را ارائه دادند
ولي نگفتند که نمايندگان ادوار چه چيزي گفتند که باعث شده ايشان اين راهکارها را
ارائه دهند.عضو جامعه روحانيت مبارز راهکارهاي ارائه شده رئيس دولت اصالحات را
داراي جنبه سياسي دانست و تاکيد کرد :راهکارهاي بيان شده به مسائل روز کشور
اصال ارتباطي ندارد .بايد به کف خيابان برويم و ببينم خواسته و تقاضاي اصلي مردم
چيست و ملت چه چيزي از مسئولين ميخواهند .مردم از گراني و تبعيض مينالند.
االن وضعيت معيشت و بيکاري و امثال اينها براي مردم مهم است و واقعا بايد به
اين مسائل اهتمام بورزيم و توجه کنيم نه مسائل ديگر.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

رئيسجمهور تيم اقتصادي را تغيير دهد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت :رئيسجمهور تيم اقتصادي را تغيير دهد.
سيد تقي کبيري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،ضمن تاکيد
بر ضرورت تغيير سياستهاي اقتصادي گفت :جامعه عالوه بر تغيير سياستها و
رويههاي اقتصادي انتظار تغيير چهر ه در بخش مديران اقتصادي را هم دارد.وي با
بيان اينکه افکار عمومي نسبت به حوزه اقتصادي کابينه به دليل مشکالت به وجود
آمده اخير در حوزه ارز منتقد است ،افزود:اگر دولت ميخواهد به مطالبات مردم
ي خارجي و اقتصاد
پاسخ دهد بايد در حوزههاي مربوط به صنايع ،تجارت ،بازرگان 
تغييراتي ايجاد کند.وي افزود :به نظر بنده دولت از لحاظ کارکردي نياز به ترميم به
ويژه در بخش اقتصادي دارد و بايد خودش در اين زمينه پيشقدم شود.کبيري با
بيان اينکه مدتهاست که ما بر لزوم ترميم کابينه تاکيد کرديم آن هم در وضعيتي
که خود رئيسجمهور اعالم ميکند برخي از وزرايش انگيزه و توانمندي الزم را ندارند،
ادامه داد :اميدوارم رئيسجمهور در مورد تغيير وزرايي که عملکرد موفقي نداشتهاند
تصميمگيري کند.نماينده مردم خوي در مجلس با تأکيد بر اينکه متاسفانه ما شاهد
تعلل در ترميم کابينه هستيم ،تصريح کرد :هم اکنون نياز به وارد کردن يک شوک
در کابينه هستيم به ويژه درباره وزرايي که نشان دادند کارآمدي الزم را ندارند و
نميتوانند در شرايط بحراني عملکرد موفقي داشته باشند.

پزشکيان :برادرزادهها و
خواهرزادههاي من بعضا بيکار هستند

نايب رئيس مجلس گفت :برادرزادهها و خواهرزادههاي من بعضا بيکار هستند.به
گزارش خبرنگار خبرگزاري خانهملت ،در جلسه استيضاح علي ربيعي وزير تعاون،
کار و رفاه اجتماعي ،محمدرضا پورابراهيمي در موافقت با استيضاح وزير در حالي که
از مخالفت پزشکيان نايب رئيس مجلس با استيضاح ربيعي رضايت نداشت ،گفت :زهرا
پزشکيان مسئول فاينانس شرکت پتروشيمي جم چه نسبتي با نايب رئيس مجلس
دارد؟.بيان اين جمله از سوي پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس موجب
اعتراض پزشکيان شد و در همان جلسه گفت :مباحث مطرح شده نشانه بياخالقي
و عدم تعهد است .مسعود پزشکيان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري خانهملت،
در خصوص اتهاماتي که عليه خانواده وي در جلسه استيضاح وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي مطرح شد ،اظهار داشت :زندگي افرادي که حرف از حق و عدالت ميزنند
را بايد نگاه کنيم که چقدر با حق و عدالت تطابق دارد.وي بيان کرد :چه کسي
حاضر است اجازه بدهد که از وضعيت زندگياش فيلم بگيرند و آن را به مردم نشان
دهند؟ من حاضر هستم از هر شخصي و از هر جايي از زندگي من فيلم بگيرند و
منتشر کنند.وي افزود :آيا ديگران نيز جرات دارند خانه ،فرزندان ،زندگي خود و حتي
افرادي که اطرافشان حضور دارند ،را نشان دهند؟ بياييد نشان دهيد که بچههاي من،
برادرزادهها و خواهرزادههاي من چگونه زندگي ميکنند و چند نفر از برادرزادهها و
خواهرزادههاي من بيکار هستند.پزشکيان ادامه داد :من معاون وزير ،وزير ،رئيس
دانشگاه و نماينده و نايب رئيس مجلس بودهام ،بياييد ببينيد که خانواده من چگونه
زندگي ميکنند و بعد افرادي که مدعي هستند ،چگونه زندگي ميکنند؟ آيا اصال
جرات دارند زندگي خود و خانوادهشان را نشان دهند؟.
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استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :مردم از تيم اقتصادي دولت راضي نيستند.به گزارش
ايرنا آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در همايش نقش روحانيت و مساجد در ارتقاي خدمت
به مردم در مدرسه عالي نواب مشهد گفت :مردم از دستگاه قضائي به شدت ناراضي
هستند ،صحبت از مفسدان اقتصادي مي شود و جرم هست اما مجازاتي در کار نيست.وي
با بيان اينکه يک آقايي گفته است که صحبتهاي ما دستورات اخالقي است و کارهاي
قضائي زمانبر است افزود :يک مشت تشريفات غلط و دست و پاگير را درست کرده ايد و
مي گوييد رسيدگي به پرونده ها زمانبر است ،اگر قاطعيت باشد مفسدان در مدت يک تا
دو ماه محاکمه مي شوند .حضرت علي(ع) در يک جلسه محکمه تشکيل مي داد و حکم
هم صادر و اجرا مي کرد.وي با بيان اينکه روند رسيدگي چهار ساله به پرونده ها مشکلي
را حل نمي کند ،افزود :با اين وضعيت ،مفسدان خود را در جاي امن و راحت مي بينند.

بدتر از همه اين است که دست مفسدان در دست مديريتهاي کالن باشد که اگر نباشد
مفسدان اقتصادي نمي توانند کارهاي خود را انجام دهند .آيتاهلل مکارمشيرازي در ادامه
با بيان اينکه قاچاق بيش از  3هزار خودرو و تريلي و اينکه يک نفر  35هزار ميليارد ريال
به جيب زده و فرار کند را به راحتي نمي توان انجام داد .آنچه در برخورد با مفسدان الزم
است قاطعيت و شجاعت است.وي ادامه داد :حضرت علي(ع) در خصوص برخورد با برادرش
هيچگونه مالحظه اي نکرد ،مسئوالن هم نبايد مالحظه کنند .مسئله حق و عدالت قوم و
خويشي ندارد .اگر اين مسائل رعايت شود آينده روشن است .دستگاه قضائي با شجاعت
و قاطعيت خود را اصالح و پااليش کند .براي يک کار مهم فرهنگي ارز دولتي درخواست
شد و مسئوالن به همديگر حواله کردند اما به  40موسسه واردات موبايل ،ارز دولتي دادند
که بعضي با قيمت آزاد فروختند و بعضي هم موبايل وارد نکردند.
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ترقي :منشأ اصلي بحرانهاي فعلي کشور
رئيس دولت اصالحات است

نمايندگي از اسرائيل با رژيم اسالمي ايران ميجنگند»،
بنابراين جرياني که عوامل و طرفدارانش به عنوان اميد
رژيم صهيونيستي جهت پيادهکردن اهداف و سياستهاي
آمريکا در کشور تلقي شدند ،به جاي اينکه به خاطر خطا
و اشتباهاتشان از ملت عذرخواهي کنند ،راهکارهايي را
مطرح کردند که اين راهکارها عمدتا بازکردن دوباره دست
اصالحطلبان براي خيانتهاي ديگر و ايجاد مشکالت در
کشور است.ترقي تصريح کرد :نکته جالب اين است عليرغم
اينکه مشکالت عمده مردم اقتصادي و معيشتي است ،اما
باز هم راهکار و نگاه رئيس دولت اصالحات و جريان وابسته
به وي به مسائل سياسي است و به دنبال بازکردن ميدان
براي اقدامات سياسي و تخريبي اين جريان در متن جامعه
هستند و متاسفانه به مشکالت اقتصادي ،معيشتي ،بيکاري و
بقيه که همه اينها در اثر ناکارآمدي عوامل و دوستان ايشان
بوجود آمده هيچ توجهي به اين مشکالت اصلي و اساسي
جامعه ندارند.وي ايراد جريان اصالحطلب را ندانستن مشکل
و دغدغههاي اصلي مردم دانست و تاکيد کرد :اينکه يک
جرياني مطالبه اصلي مردم را نشناسد و بدون توجه به
مطالبات واقعي مردم ،راهکاري را براي عبور از اين شرايط

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي گفت :منشأ
اصلي بحرانهاي فعلي کشور رئيس دولت اصالحات است.
حميدرضا ترقي در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه
سياسي خبرگزاري آنا درباره  15راهکاري که رئيس دولت
اصالحات در جمع نمايندگان ادوار مجلس براي برون رفت
کشور از مشکالت ارائه داده بود ،گفت :مقصر اصلي بسياري
از مشکالت فعلي که موجب نارضايتي و دغدغه مردم شده
است ،خود رئيس دولت اصالحات ،جريان وابسته به وي
و اطرافيان تندروي او هستند که در فتنه  ،۸۸نقش فعالي
داشتند .وي افزود :آنها با قانونشکني ،قانونگريزي و فراهم
کردن بستر دخالت سفارتخانههاي خارجي در مسائل داخلي
کشور و از بين بردن حماسه ملت در انتخابات  ،۸۸هم به
حيثيت بينالمللي نظام جمهوري اسالمي آسيب زدند و
هم به دشمن گرا دادند که از چه روشهايي براي فشار به
ملت ايران استفاده کنند.وي به حمايت رژي م صهيونيستي در
جريان فتنه از اصالحطلبان اشاره کرد و گفت :در فتنه ،۸۸
نتانياهو نخستوزير رژيم صهيونيستي گفت که «اصالحطلبان
بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران هستند» و شيمون پرز
ت رژيم صهيونيستي نيز گفت «اصالحطلبان به
رئيس وق 

سخنگوي سپاه:

ارائه بدهد ،طبيعتا هيچوقت نميتواند حالل مشکالت کشور
باشد و اين نشان ميدهد جريان اصالحطلب و رهبرانشان
در حل مسائل کشور ناتوان هستند .آنها نه مسائل اصلي
را ميشناسند و درک ميکنند و نه ميتوانند راهحلي ارائه
دهند ،مثل پزشکي که درد مريض را نميتواند تشخيص
دهد ولي براي او دارو تجويز ميکند .ترقي راهکارهاي رئيس

مجازات مفسدان اقتصادي را جدي بگيريم
ت عليه مفسدان اقتصادي
جنگ اقتصادي با دشمن هستيم ،بايد اعمال مجازا 
را جدي بگيريم ،قوه قضائيه ،بحمداهلل ،در اين زمينه به وظيفه خود به خوبي
عمل ميکند.وي با تاکيد بر اينکه امام راحل عزيزمان به من گفتند که اين
انقالب باقي مي ماند و هرکس به آن بد کند ،به خودش بد کرده است و آبروي
خود را ميبرد بيان کرد :من به سودجويان اين هشدار را ميدهم که زندگي
دنيا و آخرت خودتان و فرزندانتان را سياه نکنيد ،اين کارها را ترک کنيد ،دالر
خريدن ،سکه و برنج و ديگر اقالم را جمع کردن و کشور را به تالطم کشاندن،
هيچ عاقبتي براي شما ندارد؛ اين کشور در سايه امام زمان (عج) است.امامي
کاشاني با بيان اينکه ما به اميد خدا از اين گردنهها عبور خواهيم کرد و اين
کشور به صاحب اصلي آن خواهد رسيد تصريح کرد :دشمن از اخبار راست
و دروغ عليه ما سوءاستفاده مي کند .همين آقاي ترامپ که قبال گفته است
ما حاضر به گفتوگو با ايران هستيم اين هفته گفته که اقتصاد ايران خيلي
سريع وضعيت بدي پيدا کرده و ما حاضريم با آنها مذاکره کنيم.وي با بيان
اينکه اين عبارت که مي گويد وضع اقتصاد ايران سريع عوض شده است ،آيا
مروت انساني ،جوانمردي يک انسان و تعصب يک ايراني اين را مي پذيرد که
عده اي ماجراجو عليه ما سر و صدا راه بيندازند و سپس عدهاي با آنها همسو
شده و در مسير آنها قدم بردارند؟ تصريح کرد :آنها مي خواهند ايران با آمريکا
مذاکره کند درحالي که مذاکره با شروطي که آنها گفته اند عقالني نيست و
هرگز ايران زير بار آن نميرود و به فرض محال که ايران با آنها مذاکره هم
کند آمريکا زير قول خود ميزند ،دروغ مي گويد و به تعهداتش عمل نمي
کند.امامي کاشاني با بيان اينکه روزنامه واشنگتن پست از افزايش چشمگير

دروغهاي ترامپ آمار جالب توجهي ارائه کرده است ،گفت :ترامپ در ۵۵۸
روز گذشته  ۴هزار و  ۲۲۹دروغ گفته و پيمان شکسته و در دو ماه اخير ۹۷۰
مرتبه دروغ گفته و نقض عهد داشته است .اين طور که اين روزنامه آمار داده
است از روز اولي که اين آقا روي کار آمده ،روزي بيش از  ۷دروغ و نقض پيمان
داشته است.خطيب نماز جمعه تهران ادامه داد :رئيسجمهور آمريکا مي خواهد
اين طور بگويد که فشارهاي اقتصادي عليه ايران اثرگذار بوده و البته در اين
راه همراهي بن سلمان و رژيم صهيونيستي را هم با خود دارد چرا که اينها
مي خواهند کشورهاي اسالمي را تحت فشار قرار داده و جهان اسالم را بهم
بريزند.وي با بيان اينکه ما بايد هوشيار باشيم و وحدت کلمه داشته باشيم،
گفت :هرکس در هر جايگاهي قرار دارد اعم از مردم ،بخش خصوصي و دولت،
همه و همه بايد به وظايف خود به خوبي عمل کنند.امامي کاشاني گفت :رهبر
انقالب در پيامي به دولت اين طور گفته اند که ما براي حل مسئله بانکها و
نقدينگي به يک کار گروه حساس ،اثرگذار ،شجاع و فعال نياز داريم تا فقط فکر
کنند و ببينند که با مسئله بانکها و مشکل نقدينگي چطور بايد برخورد کنيم.
وي با بيان اينکه نگذاريم نقدينگي به سمت بازارهاي طال ،مسکن ،ارز و برخي
کاالهاي ديگر سرازير شود ،خاطرنشان کرد :طبيعي است هر جا که نقدينگي
به آن سمت حرکت کند مشکالت و وضعيت نامناسبي را براي کشور خواهيم
داشت.خطيب جمعه تهران ادامه داد :کارگروهي که هفته اي يک جلسه داشته
باشد فايده اي ندارد .اين کارگروه بايد فعاالنه کار کند تا بتواند در يک بازه زماني
يک تا سه ماهه ،برنامه مشخصي را به رئيس جمهور ارائه بدهد و سپس دستور
دريافت کند و آن دستورات را عملياتي و اجرايي سازد.

سخنگوي سپاه پاسداران گفت :بدانيم که دشمن از کجا به کجا رسيده و چه اهدافي در
سر دارد.به گزارش ايسنا ،سردار رمضان شريف در مراسم گراميداشت روز خبرنگار در
اردبيل يکي از محورهاي عمليات رواني دشمن را ايجاد تفرقه در جامعه و کشور دانست
و خاطرنشان کرد :در طول  40ساله گذشته آمريکا تمام تالش خود را براي ضربه زدن
به ايران انجام داده است .وي با بيان اينکه «بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،آمريکا
در تالش براي برگرداندن قدرت خود در ايران بود» ،افزود :جريان رسانهاي و جنگ
نرم عليه ايران نيز در طول  40سال گذشته هيچ تغييري نکرده است .وي با تاکيد
بر اينکه «دشمنان از زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران تا به امروز ،انواع تهديدات و
تحريمها را عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران برنامهريزي کردهاند» ،تصريح
کرد :ملت شريف ايران نيز هميشه به آرمانها و فلسفه انقالب و امام خميني(ره) و
مقام معظم رهبري توجه و ايمان داشته و دارند .وي با بيان اينکه «عمليات رسانهاي
بدون چاشني قابل بهرهبرداري امکان تحقق ندارد» ،افزود :جريان رسانهاي دشمن نيز
از روز اول تا به امروز تفاوتي نکرده و جمهوري اسالمي را به رسميت نشناختهاند.
سخنگوي سپاه پاسداران در اين زمينه گفت :بدانيم که دشمن از کجا به کجا رسيده
و چه اهدافي در سر دارد.

رئيس مجلس از حدادعادل عيادت کرد
رئيس مجلس شوراي اسالمي از غالمعلي حدادعادل عيادت کرد.به گزارش ايرنا علي
الريجاني با حضور در يکي از بيمارستانهاي تهران از غالمعلي حدادعادل مشاورعالي رهبر
انقالب و نماينده ادوار مجلس عيادت کرد.در اين ديدار رئيس مجلس ضمن گفتوگو با
حدادعادل در جريان کسالت پيش آمده و روند بهبودي وي قرار گرفت.حدادعادل که از
چندي پيش دچار کسالت شده بود ،دوران نقاهت خود را طي مي کند و به گفته پزشکان
مشکل خاصي وجود ندارد.

رنجبرزاده:

بعد از تعطيالت مجلس ،استيضاح
کرباسيان اعالم وصول ميشود

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :بعد از تعطيالت مجلس استيضاح کرباسيان اعالم وصول
ميشود.اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشاره به استيضاح ربيعي وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در مجلس گفت :با توجه به اينکه
اين وزارتخانه اکنون با سرپرست اداره ميشود ،رئيس جمهور ميتواند ظرف مدت سه ماه
وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند.وي تصريح کرد :بنده معتقدم با وجود مشکالت
و مسائل کنوني کشور آقاي روحاني هر چه سريعتر وزير خود را معرفي کند.وي همچنين
با بيان اينکه اگر اين هفته استيضاح وزير اقتصاد را اعالم وصول ميکرديم تعطيلي هفته
آينده مجلس به دليل سرکشي نمايندگان به حوزههاي انتخابيه بايد لغو ميشد ،بيان کرد:
بر اين اساس بعد از تعطيالت مجلس اگر تعداد درخواستکنندگان استيضاح کرباسيان به
زير  10نفر نرسد اين استيضاح حتما اعالم وصول خواهد شد.

مناقصه عمومي يک مرحله اي
واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي

(نوبت اول)

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا

1

احداث مدرسه سبز در شهرستان زاهدان

زاهدان

2

احداث مدرسه سبز  18كالسه شاهد شهرستان زاهدان

زاهدان

روابط عمومي اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس
استان سيستان و بلوچستان

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحلهاي
به شماره /97-3-3م (نوبت دوم)

خبر »

فراخوان نوبت دوم

اداره كل نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد پروژههاي مشروحه ذيل پس از اقدامات ارزيابي كيفي را از طريق مناقصه
عمومي يك مرحلهاي كه برآورد پروژههابراساس فهرست بهاء ابنيه و تاسيسات برقي و مكانيكي سال  1397و رعايت بخشنامه 96/1299188
مورخ  96/05/04معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد به اجرا درآورد.
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.satadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل
ثبت نامه در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه و روزنامه :تاريخ  97/05/17ساعت  12ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  13روز 97/06/06
مهلت زماني ارائه مدارك ارزيابي :ساعت  13روز 97/06/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد ارزيابي:
آدرس :زاهدان كوي قدس نبش چمران  1اداره كل نوسازي مدارس استان و تلفن 05433230181 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام021-88969737:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه  www.satadiran.irبخش «ثبت نام /پروفايل تامينكننده /مناقصهگر» موجود است.

شماره ثبت 23

دولت اصالحات را حزبي و جناحي دانست و گفت :در اين
راهکارها ،تغيير نگاه رسانههاي ملي ،برداشتن حصر ،آزادي
زندانيان سياسي ،اعالم عفو عمومي ،رفع محدوديتهاي
بيجا عنوان شده است و بايد گفت که با اين پيشنهادها
ميخواهند دايره خودي وغيرخودي برداشته شود و عوامل
غيرخودي وارد سيستم نظام شوند.

آي تاهلل امام يکاشاني:

امام جمعه موقت تهران گفت :مجازات مفسدان اقتصادي راجدي بگيريم.به
گزارش خبرنگار مهر ،آيتاهلل محمد اماميکاشاني در خطبههاي نماز جمعه اين
هفته تهران در خصوص مسئله فساد اظهارداشت :اگر چيزي از نقطه اعتدال و
جايگاه خودش حرکت کند و عوض بشود ،تبديل به فساد ميشود .البته فساد
نيز کم و زياد دارد.وي گفت :فساد چه در جسم و چه در روح ،مشکالت خاص
خودش را دارد .فساد در روح همچون عصباني شدن ،شهوت در کالم ،در
اميال و در ديگر موارد است که بايد در همه اينها حد اعتدال را درنظر داشته
باشيم.خطيب نمازجمعه تهران تصريح کرد :فساد در مال نوع ديگري از فساد
است .مال براي همه مردم است و به شخص خاصي تعلق ندارد .زمين ،کشت،
صنعت و توليد براي همه است و کسي که زمين را مي کارد و يا ميسازد
مي تواند مالک آن شود ولي همه بايد در حدي که خدا معين کرده حرکت کنند.
امامي کاشاني با بيان اينکه استعدادها براي گرفتن و ضبط مال و درخواست ها
براي گرفتن پول زياد است واين استعداد بايد مهار شود و اگر نشود ،تبديل
به فساد خواهد شد ادامه داد :فساد در سه چيز ريشه دارد؛ يکي آرزو ،ديگري
کبر و استکبار و در آخر حرص است .حرص در موارد مثبت مي تواند مثبت
باشد؛ به طور مثال بر تقوا و اصالح کسي حرص داشته باشيم ،اين خوب است.
آدم حريص به مقصد نمي رسد ،چراکه مقصد او جمع کردن مال است .انسان
حريص به اين مقصد هم نميرسد چون مرگ ميآيد و او را ميبرد.امام جمعه
موقت تهران با بيان اينکه سرنوشت حرص عذاب خداست ،اين افراد در روز
قيامت رو سياه هستند افزود :از قوه قضائيه تشکر ميکنم که مجازاتهايي
را براي محتکران و مفسدان اقتصادي تعيين و اعالم کرده است .امروز که در
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بدانيم که دشمن از کجا به کجا رسيده
و چه اهدافي در سر دارد

فراخوان مناقصه يك مرحلهاي

تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/21
خ ش 97/5/20
شناسه آگهي 223943

مردم از تيم اقتصادي
دولت راضي نيستند

سياسي

اداره كل نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان

سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس كشور

آي تاهلل مکارمشيرازي:

وزارت راه و شهرسازي
شركت عمران شهر جديد هشتگرد

شركت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيئت مديره نسبت به انتخاب پيمانكار نگهداري فضاهاي سبز اختصاصي
شركت عمران شهر جديد هشتگرد با مبلغ برآورد اوليه ساليانه  5/419/225/332ريال به حروف پنج ميليارد و چهارصدو نوزده ميليون و
دويست و بيست و پنج هزار و سيصد و سي دو ريال براساس قانون برگزاري مناقصات به شرح ذيل از طريق تجديد مناقصه عمومي يك
مرحلهاي اقدام نمايد.
نحوه خريد مناقصه:
از كليه متقاضيان داراي گواهينامه صالحيت خدمات نگهداري فضاهاي سبز و كشاورزي دعوت به عمل مي آيد براي دريافت اسناد شركت در
فراخوان از تاريخ  97/05/18لغايت  97/5/27به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني  /http://setadiran.irمراجعه نمايند .آخرين
مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سايت مذكور تا ساعت  16:00روز سهشنبه مورخ  97/6/6ميباشد .اسناد در ساعت  11روز چهارشنبه مورخ
 97/6/7در اتاق كنفرانس مدير عامل از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت بازگشايي ميشود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه  500/000ريال به حروف پانصدهزار ريال و قابل پرداخت از طريق سايت ميباشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:
 اصل فيش يا تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 270/961/267ريال را به حساب شمارهIR940100004001036906374199( 4001036906374199شبا) بانك ملي به نام شركت عمران شهر جديد هشتگرد واريز و در سايت بارگزاري شود.در صورت عدم امكان دريافت يا بارگذاري اسناد در
سايت با ارائه پرينت خطاي اعالم شده به اداره پيمان و رسيدگي شركت مراجعه فرمائيد .ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار،
تا ساعت  16مورخ  97/6/6به دفتر معاونت فني و اجرائي شركت (به آدرس :شهر جديد هشتگرد فاز  2محله  4خيابان نيايش خيابان شهيد
مسيح صالحي ،پالك  ) 49الزامي است.
عدم ارائه اصل ضمنانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان ميباشد.
ضمنا ارائه شناسه مالي و كد اقتصادي شركت ،جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد .آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات
( )https://iets.mporg.ir/و پايگاه اينترنتي شركت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تداركات الكترونيك دولت
( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده ميباشد.
مهدي هدايت
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/18
رئيس هيئت مديره و مدير عامل
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/20

اداره کل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه به نشاني تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خيابان حجاب ،خيابان يکم ساختمان ستاد
مرکزي قوه قضائيه طبقه اول ،در نظر دارد نسبت واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي  ،به شرح اعالم شده در برگ شرايط،
با کيفيت استاندارد بطريق مناقصه از شرکتهاي داراي صالحيت واگذار نمايد .لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط که تمايل به
شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل مي آورد جهت دريافت اسناد مناقصه مطابق شرايط ذيل اقدام نمايند.
 زمان دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ 97/5/21لغايت 97/5/22 محل دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد (پاکات) :دبيرخانه اداره کل پشتيباني و خدمات رفاهيقوه قضائيه به آدرس فوق الذکر.
 قبول پيشنهادات :تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  97/6/3با اخذ رسيد مربوطه زمان و محل گشايش پيشنهادات :روز يکشنبه مورخ  97/6/4ساعت  9لغايت  10صبح در سالن اجتماعات ساختمان ستادمرکزي قوه قضائيه واقع در تهران ،بلوار کشاورز
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  ( 19/100/000/000نوزده ميليارد و يکصد ميليون) ريال مي باشد. نوع سپرده به صورت ضمانتنامه بانکي به نام قوه قضائيه و يا واريز نقدي به سپرده شماره 2171349004006به نام دريافتوجوه سپرده تملک دارائيهاي سرمايه اي دادگستري جمهوري اسالمي – قوه قضائيه مي بايست به همراه ساير مدارک مورد
نياز ارائه گردد.
توجه :پرداخت هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار97/5/20:
خ ت97/5/20
م الف1501

اداره کل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي نوبت دوم()97-34

شركت گاز استان مركزي

كد پايگاه ملي 3171260 :شماره 1397-2179 :

 –1موضوع مناقصه :شركت گاز استان مركزي در نظر دارد در اجراي جزء يكم بند "ق" تبصره  2قانون بودجه كل كشور ،اجراي خط تغذيه تقويت
شهرک صنعتي خمين فاز (2ادامه خط تغذيه و شبکه روستاي چشمه سفيد) را با روش  Cو از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت
واگذار نمايد.
شرح مختصر پروژه( :اجراي  96متر خط انتقال  6اينچ1440،مترخط تغذيه  10اينچ2500،متر شبکه توزيع پلي اتيلن ،نصب  16عدد علمک پلي اتيلن
و نصب و راه اندازي مکانيکال CGS30000و ) TBS2500
 -2مناقصه گزار :شركت گاز استان مركزي
 -3ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار :برابر مصوبه هيئت دولت به شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ348.527.000ريال
خواهد بود.
-4پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.
 -5محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها:
 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :سايت اينترنتي شركت گاز استان مركزي  www.nigc-mpgc.irقسمت مناقصه و مزايده مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي :لغايت ساعت  14مورخ 97/06/10 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزيابي كيفي ،دعوتنامه و اسناد مناقصه جهت مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شدهاند ،ارسال مي گردد.
 قيمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد. زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر مي گردد. -6مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ 6.970.536.000ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال  96مي
باشد.
 -7پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره كار ،گواهينامه صالحيت در رسته تاسيسات وتجهيزات ،كد اقتصادي ،شناسه ملي اشخاص
حقوقي ايراني و كد كاربري پايگاه ملي مناقصات باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني  WWW.shana.irمراجعه و يا با شماره تلفنهاي
 086- 32412081-4امور قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمايند.
تلفكس086-32776660 :
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