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مرعشي:

هاشمي هم اگر بود ،حريف کارهاي
روحاني نمي شد

فعال اصالحطلب و از بستگان آيتاهلل هاشمي گفت :حتي اگر آيتاهلل
هاشمي در حال حاضر حضور داشتند ،باز هم حريف برخي سياستهاي
روحاني نميشدند .او در دولت اول خود هم به توصيههاي آيتاهلل
هاشمي جدي عمل نميکرد.به گزارش فارس ،حسين مرعشي
سخنگوي حزب کارگزاران در باره تهديد شدن رئيس جمهور گفت:
به نظر من تمامي اين رفتارها جنبه طنز و زنگ تفريح در سياست
را دارد و در مجموع اين موضوع مسئله مهمي نيست.وي در بخش
توگو ،به شرايط فعلي کشور اشاره کرد و خواستار
ديگري از اين گف 
آن شد که حتي افراد فتنه گر ،دوتابعيتي و دارندگان گرين کارت
توسط دولت به کار گرفته شوند! مرعشي گفت که ما گاهي بر اساس
احترام به روحاني در مقابل بعضي حرفهاي او سکوت ميکنيم و
ادامه داد :ممکن است تصميم حمايت ما از روحاني تغيير کرده
باشد يعني در حال حاضر نسبت به تصميم گذشته خود ارزيابي
ديگري داريم.اين عضو حزب کارگزاران ،در ادامه ،جاي يک ميانجي
موجه را در صحنه سياسي ايران خالي دانست و افزود :از ديدگاه
من حتي اگر آيت اهلل هاشمي در حال حاضر حضور داشتند ،باز
هم حريف برخي سياستهاي روحاني نميشدند و نميتوانستند او
را در عدم عقبنشيني در بعضي مسائل مجاب کنند .چراکه او در
دوره اول دولت خود هم به توصيههاي آيت اهلل هاشمي جدي عمل
نميکرد.مرعشي با اشاره به کانديدا شدن جهانگيري در انتخابات
نيز گفت :حضور جهانگيري در انتخابات ضررهايي را متوجه خود
جهانگيري و جريان اصالحات کرد .کانديداتوري او تصميم روحاني
بود و همگان شاهد بوديم که به نفع او هم تمام شد اما برداشت من
اين است که تيم حلقه يک روحاني از کانديداشدن جهانگيري در
انتخابات رنجيدند و در دوره دوم در شکلگيري دولت ،جهانگيري
کامال به کنار رانده شد.

امير حاتمي در مراسم افتتاح سه پروژه پتروشيمي:

محصوالت توليدي پتروشيميها
قابليت صادرات و ارزآوري دارد
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آيت اهلل جوادي آملي با بيان اين که به برکت انقالب اسالمي علومي که محجور بود ،مشهور
شد ،گفت:به برکت نظام اسالمي بسياري از مسائل مورد نياز را که در رسالههاي قبلي نبود،
حوزه علميه فعلي پاسخ ميدهد.به گزارش خبرگزاري رسا ،همزمان با آغاز سال تحصيلي
حوزه هاي علميه سراسر کشور ،مراسم سال تحصيلي حوزه هاي علميه استان مازندران
با پيام تصويري حضرت آيت اهلل جوادي آملي در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي شهرستان آمل آغاز گرديد.حضرت آيت اهلل جوادي آملي در پيام خود بيان داشت:
داشتن مدرسه ،مديريت مدرسه ،پرورش طالب از برجستهترين آرزوهاي اهلبيت عصمت و
السالم) بود .رئيس مذهب ما وجود مبارک امام صادق ،شِکوه
طهارت( َعلَي ِه ُم َّ
الصالة َو َعلَي ِه ُم َّ
نداشتن حوزه علميه ،نداشتن مدرسه و نتوانستن جمع کردن طالب را به ذات اقدس الهي
مي برد و وقتي طالب را ميديد ،ميفرمود :من از اينکه شاگردي ندارم ،طلبهاي ندارم،

مدرسهاي ندارم ،حوزهاي ندارم ،شِکوه خود را به ذات اقدس الهي ميبرم ،اي کاش اين
طاغوت زمانه عباسي به من اجازه ميداد من يک مدرسه علميه و حوزه علميه در طائف
ميساختم که حوزه دوازده ماهه باشد ،چون آب و هواي مناسبي دارد ،تعطيلي در آنجا
راه ندارد ،و حجرهاي هم براي خودم قرار ميدادم ،خودم هم در آن مدرسه رفت و آمد
ميکردم و با شما که شاگردان من هستيد در يک مدرسه به سر ميبردم تا شاگرداني
نظير أبان و حمران و زراره و هشامين و امثال ايشان زياد تربيت کنم!وي افزود :به برکت
انقالب اسالمي علومي که محجور بود ،مشهور شد .شهرت يافت دلپذير شد .کساني که به
حوزههاي قبل از انقالب مأنوس بودند ،ميدانند که حوزه در باب طهارت و صاله و صوم و
زکات و خمس و حج و مانند آن خالصه ميشد .بحثهاي حدود و ديات و قضا و شهادات
و جهاد و اينها را ميگفتند محل ابتال نيست ،کمتر بحث ميکردند.

حوزه عصر انقالب
پاسخگوست

سياسي
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محمد رضا باهن ر:

دولت خانه تکاني جدي انجام دهد
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه
بايد در ساختار کشور مجلسي براي تمرکز بر منافع
ملي تشکيل شود ،گفت :دولت بايد خانه تکاني جدي
در خود انجام دهد.به گزارش مهر ،محمدرضا باهنر
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در نشست
خبري در خبرگزاري مهر اظهار داشت :آرزو داريم و
عالقه منديم که تريبون داران کشور براي دهه فجر
تالش کنند تا کارنامه اي عادالنه و عالمانه از عملکرد
جمهوري اسالمي به تصوير بکشند.وي افزود :اگر چه
جمهوري اسالمي طومار بلندي از موفقيت دارد اما بعضي
رويکردهاي ما قابل نقد است؛ اميدواريم تا نقد عملکرد
گذشته ،چراغي براي دهه پنجم انقالب جهت افزودن
نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف شود.باهنر در پاسخ
به سوالي پيرامون تشکيل جمعيت عدالت و پيشرفت
در قالب نئواصولگرايي ،گفت :يکي از اصول ،راه رفتن
درست و درست راه رفتن در راه درست است .رهبري
چندين سال قبل تعبيري داشتند که ما اصولگرايِ

غيراصالحطلب و اصالحطلبِ غيراصولگرا نداريم.وي
ادامه داد :اصولگرايي يعني يک چشمانداز از ايدهآلها
با عينکي از واقعيتها؛ آرمانگرايي صرف بدون توجه
به واقعيتها همانقدر بيراه است که متوقف شدن در
واقعيات و چشمپوشي از آرمانها .دبيرکل جامعه اسالمي
مهندسين تأکيد کرد :هنوز بر مانيفست اين جمعيت
تسلط ندارم که آيا حرف تازه و نويني در اين جمعيت
وجود دارد يا خير اما به آنها تبريک ميگويم؛ بايد ديد
که آيا ميتوانند يک مانيفست و منشور براي جامعه
اصولگرايي باشند و همه اصولگرايان حول محور آنها به
وحدت و تفاهم دست يابند؟باهنر در خصوص عملکرد
مجلس دهم گفت :مقايسه مجلس دهم با ساير مجالس
بايد به صورت دقيق باشد؛ به عنوان کسي که سالها
در مجلس بودم ،قضاوت متفاوتي دارم.وي افزود :برخي
تصور ميکنند مجلس دهم از مجالس گذشته ضعيفتر
است اما بنده اين حرف را قبول ندارم؛ در اين مجلس
هم افراد متفکر وجود دارد.مشاور رئيس مجلس شوراي

پورابراهيمي :

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت:سران قوا
پاسخگو باشند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
آيت اهلل احمد جنتي رئيس مجلس خبرگان رهبري
در نطق پيش از دستور پنجمين اجالس خبرگان
رهبري اظهار کرد :نقشه شوم دشمنان ،ثبت هزينه
ناکارآمدي دستگاهها پاي رهبري است؛ طوري تبليغ
ميکنند که انگار رهبري ،در همه امور اجرايي
کشور،فعال مايشاء هستند و دولت ،مجلس و قوه
قضائيه کارهاي نيستند.رئيس مجلس خبرگان رهبري
افزود :بايد مراقب باشيم که اين نقشه شوم دشمن
است و اين درحالي است که رهبري پيگيري اجراي
برنامه هايي براي حل مشکالت کشور است.وي
ضمن تشکر از آيت اهلل آملي الريجاني براي نگارش
نامه به رهبري در خصوص برخورد با مفسدان،
اظهار کرد :رهبري همچنين در سخنراني اخيرشان
مطرح کردند که تيم مذاکره کننده هسته اي
خطوط قرمز را در مذاکرات رعايت نکردند و اين
موضوع هم نشان ميدهد که ايشان خطوط قرمز
را براي آنان مشخص کرده اند ما مي بينيم که
آنان به رعايت اين موضوع نپرداخته اند.آيتاهلل
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رئيس کميسيون اقتصادي گفت :اميدواريم در هفته آينده بخش اول اصالح
نظام ساختار بانک مرکزي را نهايي کنيم.پورابراهيمي رئيس کميسيون
توگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره
اقتصادي مجلس در گف 
به اخبار و تصميمات جديد مجلس در حوزه بانکداري گفت :اصالح ساختار
بانک مرکزي که بخشهايي از آن در طول ماه گذشته کار شده اولويت
نخست مجلس است.وي افزود :اميدواريم در هفته آينده و طي توافقي که
با اعضاي کميسيون اقتصادي داشته ايم ،بخش اول اصالح نظام ساختار
بانک مرکزي را نهايي کنيم و شاهد اتفاقات مثبتي در نيمه سال  ۹۷و
پس از تصويب قانون اصالح ساختار بانک مرکزي باشيم.رئيس کميسيون
اقتصادي خاطرنشان کرد :گام بعدي ما در هفته هاي آينده اصالح قانون
بانکداري جمهوري اسالمي ايران است که حدود دو سال کميته پولي
بانکي کميسيون اقتصادي مجلس روي اين طرح کار کردهاند و در مرحله
بعدي در دستور کار ما قرار دارد.

فراکسيونها اقليت هستند و اصوالً ائتالفيها مراکز
ضعيفي از قدرت هستند .اگر فراکسيونها بخواهند
کاري را پيش ببرند ،بايد بده و بستان کنند؛ يعني
معامالت انجام شود در غير اين صورت هيچ فراکسيوني
نميتواند کار خود را جلو ببرد به همين دليل اتفاقات
غيرقابل پيشبيني ميافتد.

اسالمي با بيان اينکه مجلس دهم تفاوت ساختاري با
مجالس گذشته دارد که کار را سخت کرده است،
گفت :در مجلس دهم فراکسيون اکثريت وجود ندارد؛
در مجالس گذشته عموماً فراکسيون اکثريت و اقليت
وجود داشت که ميتوانست کار را به صورت شفاف و
روشن جلو ببرد .باهنر گفت :در مجلس دهم همه

سران قوا پاسخگو باشند

جنتي افزود :مردم ناراضي هستند و حق هم دارند؛
سران سه قوه با مردم حرف بزنند و بگويند که
مشکالت را حل خواهند کرد.وي ادامه داد :سياست
پولي و ارزي درست در کشور حاکم شود و جلوي
احتکار سودجوياني که خون مردم را در شيشه کرده
اند گرفته شود.رئيس مجلس خبرگان رهبري با

3

به دنبال نهايي کردن بخش اول
اصالح ساختار بانک مرکزي هستيم

رئيس مجلس خبرگان :

وزير دفاع با اشاره به افتتاح پتروشيمي هاي مرجان ،پرديس و
دماوند گفت :همه محصوالت توليدي اين پتروشيمي ها عالوه بر
تامين نياز داخلي ،قابليت صادرات و ارزآوري قابل توجه دارند.به
گزارش مهر ،امير سرتيپ حاتمي در مراسم افتتاح سه پروژه بزرگ
پتروشيمي مرجان ،پرديس و دماوند که با حضور رئيس جمهور
در منطقه پارس جنوبي ،بهره برداري از اين سه پروژه بزرگ را
نمادي از اقتصاد مقاومتي ،هوشمندي ،بلوغ و انسجام مديريتي
در پايان دهه چهارم عمر انقالب اسالمي دانست و اظهار داشت:
در شرايطي که با تحريم ،عناد ،خصومت و کارشکني دشمنان
جمهوري اسالمي مواجه ايم ،با تحقق اقتصاد مقاومتي شاهد به
بار نشستن واحدهاي بزرگ سرمايه گذاري توليدي و اقتصادي
کشور در اين منطقه هستيم.وي با اشاره به بازديد رئيس جمهور
از اين سه پروژه بزرگ پتروشيمي افزود :پتروشيمي هاي مرجان،
پرديس و دماوند که امروز به بهره برداري کامل رسيد بخشي از
دارايي کشور را که با ارزش کمي به صورت خام فروخته مي شد
تبديل به محصوالت با ارزش مي کند.امير حاتمي با بيان اينکه
پتروشيمي مرجان با ظرفيت توليد  ۱/۶۵۰/۰۰۰تن متانول و
پتروشيمي پرديس و دماوند با ظرفيت توليد  ۱/۰۸۰/۰۰۰تن اوره
براي پشتيباني برق ،آب و بخار در  ۲۴واحد پتروشيمي طراحي
شده است ،گفت :پتروشيمي پرديس ظرفيت توليد  ۶۸۰/۰۰۰تن
آمونياک را دارد که بسيار ارزشمند است.

آيت اهلل جوادي آملي:

سردار حزني مطرح کرد:

بايد با آسيب هاي اجتماعي برخورد شود ،گفت:
اين کار را چه کسي بايد انجام دهد؟ معلوم است
که وظيفه قواي اجرايي در کشور است .اين کار
نمايندگان مردم و قواي اجرايي است .رهبري هم
مرتب دارند در اين زمينه رهنمود مي دهند و مسائل
را پيگيري مي کنند.وي ادامه داد :مکرر گفته ام
و بازهم خواهم گفت و تا زماني که زنده باشم و
زبانم کار کند مي گويم که کار اين کشور تا زماني
که روحيه انقالبي نداشته باشيم و جوانان انقالبي
کارها را به دست نگيرند و مديران ما اعتقادي به
مسائل انقالبي نداشته باشند و بخواهند همه چيز
را کارمندي جلو ببرند کار به همينجا مي رسد که
االن هست.رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود :اين
محتکران به گونهاي عمل کردهاند که حتي پوشاک
نوزادان را در انبارها نگه داشته اند و مردم را حتي
در اين زمينه دچار مشکل کرده اند .در اين شرايط
نبايد مديري حقوق نجومي دريافت کند .در اين
شرايط بايد اهتمام جدي مجلس و دولت را براي
حل مشکالت مردم وجود داشته باشد و تريبون ها
بايد در اختيار اين موضوع باشند.

بيان اينکه بايد کساني که عامل اين نوسانات در
بازار و اقتصاد کشور هستند برخورد شود ،گفت:
رئيس قوه قضائيه بايد در اين موضوع پيگير باشد
و بدانند که الزم است با آن کساني که متهمان
اصلي در اين زمينه هستند برخورد شود و آنان
را به دست عدالت بسپرند.جنتي با تاکيد بر اينکه

اجراي بيش از ۱۴هزار پروژه عمراني و
غيرعمراني توسط سپاه در مناطق محروم

دبير قرارگاه محروميتزدايي سپاه گفت :در سطح کشور براي زوجهاي جوان
مناطق محروم  ۱۵۴هزار جهيزيه فراهم شده است و ما به دنبال اين هستيم
که اين تعداد را به  ۲هزار و  ۲۵۰سري جهيزيه برسانيم.به گزارش ميزان ،سردار
سرتيپ دوم پاسدارضياءالدين حزني در آيين اهداي جهيزيه به زوجهاي مناطق
محروم و افتتاح طرحهاي عمراني امر محروميتزدايي در شهرستان ،اظهار کرد:
در سطح کشور براي زوجهاي جوان مناطق محروم  ۱۵۴هزار جهيزيه فراهم
شده است و ما به دنبال اين هستيم که اين تعداد را به  ۲هزار و  ۲۵۰سري
جهيزيه برسانيم.وي با اشاره به موضوع محروميتزدايي در کشور ،عنوان کرد:
در روستاهاي آبادان و خرمشهر  ۸۰۰نهر اليروبي شده است که در اين زمينه
 ۵۰درصد افزايش کيفي و  ۶۰درصد افزايش کمي را به همراه داشته ايم.دبير
قرارگاه محروميت زدايي قرب کوثر سپاه گفت ۱۴ :هزار و  ۹۴۵پروژه با اعتبارات
سپاه در امر محروميتزدايي در سطح کشور انجام شده است که از اين تعداد
پروژهها  ۷هزار مربوط به طرحهاي غيرعمراني صرف شد.سردارحزني اظهار
کرد :بر همين اساس تاکنون  ۱۲۰مسجد و  ۱۷۵خانه احداث و  ۲۰۰باب
منزل در روستاهاي آبادان و خرمشهر تعمير شده است.وي همچنين با اشاره
به بحث خدمات درماني ،عنوان کرد :بر همين اساس  ۵۰۰نفر با فراهم کردن
عمل جراحي زندگي آنها بهبود يافته و همچنين  ۲۰۰عينک به نيازمندان
در اين مناطق اهدا شده است.

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
نوبت اول

-1موضوع مناقصه  :شرکت سهامي کشت و صنعت ودامپروري مغان در نظر دارد :تعداد  200،000تخته گوني شکر
پلي پروپيلن يک اليه مورد نياز كارخانه قند خود را از طريق مناقصه عمومي و بر اساس شرايط و مشخصات اسناد
مناقصه خريداري نمايد.
رديف
1

شرح
گوني شکر پلي پروپيلن يک اليه مارک دار و بدون لفاف به ابعاد  60*90به وزن  130+5گرم

تعداد به تخته

مبالغ تضمين

200،000

 200/000/000ريال

-2نوع تضمين  :فيش بانکي و يا ضمانتنامه بانکي (حداقل با اعتبار سه ماه )
 -3شرکت کنندگان مي توانند نسبت به تامين  ،خريد اسناد  ،تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي
ذيل اقدام نمايند .
 -3-1استان اردبيل  ،شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبيرخانه کميسيون معامالت  ، 04532753101امور
بازرگاني تلفن04532753200 :
 -3-2تهران – فلکه دوم صادقيه-بلوارفردوس-بين خيابان رامين و وفاآذر -جنب ورزشگاه خادم  -طبقه چهارم ـ
پالک – 288واحد  ، 15همراه آقاي حميد الهياري  0919-1279215 - :و 0914-7528051تلفکس 021-44961980
 -3-3دفتر نمايندگي شهرستان تبريز  :ولي امر تلفن  041-36689529فاکس  ، 041-36689528همراه آقاي صفر
فهيمي09144063899 :
 -3-4دفتر نمايندگي شهرستان اردبيل – شهرک کارشناسان – مجتمع اداري – روبروي اداره کل حمل و نقل و
پايانه هاي استان اردبيل تلفن  ، 0 4533741441 -2همراه آقاي نظيري09144561856 :
 -3-5سايت اطالع رساني ملي مناقصات کشور به نشاني:
www.iets.mporg.ir
 -3-6سايت شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان:
www.moghanind.com
-4متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري مناقصه به دبيرخانه کميسيون
معامالت مراجعه و يا با شماره تلفن و فاکس  04532753101تماس حاصل نمايند.
 -5متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص موضوع مناقصه به كارخانه قند مراجعه و يا با شماره
تلفن  04532753343تماس حاصل نمايند.
 تاريخ و مهلت خريد اسناد مناقصه  :از تاريخ  97/6/13لغايت 97/6/17 تاريخ ومهلت تحويل اسناد مناقصه  :از تاريخ  97/6/ 18لغايت 97/7/1 تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادات  :رأس ساعت  12ظهر روز دوشنبه مورخ  97/7/2مهمانسراي سرو (پايين)شهرک آيت اله غفاري
-6تأمين منابع مالي  :از محل درآمد هاي پيش بيني شده منابع داخلي
 -7هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
-8مدت اعتبار پيشنهاد قيمت سه ماه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/14 :
د ت97/6/14 :

(روابط عمومي شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامي عام) )

ششچ مورخ  1397/4/30شوراي اسالمي شهر
شهرداري چهارباغ در نظر دارد براساس مجوز شماره  / 97/237
چهارباغ نسبت به واگذاري ساماندهي بازارهاي محلي هفتگي چهارباغ و نواحي  1و  2با رعايت قوانين و مقررات با
قيمت پايه بهاي ماهيانه  45/000/000ريال به مدت يك سال به صورت اجاره اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتكنندگان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مزايده حداكثر ظرف مدت  10روز از انتشار
آگهي نوبت دوم به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
معادل  %5مبلغ اوليه پيمان ( 27/000/000ريال) به عنوان سپرده شركت در مزايده به يكي از صور ذيل قبل از ارائه
قيمت به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
ج) چك تضميني بانكي
 -2برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -6شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط اعالمي از سوي شهرداري ميباشد.
شماره تماس026-44562500 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
خ ش97/6/14 :

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ

آگهي فراخوان مرحله اول  -نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه از پيمانكاران
واجد شرايط خريداري نمايد.
رديف

شرح اقالم

محل تحويل

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

1

خريد گاردريل و متعلقات

انبار اداره كل در ايرانشهر

600/000/000

 1397/07/2ساعت  10صبح

2

خريد عالئم راهنمايي و رانندگي

انبار اداره كل در ايرانشهر

700/000/000

1397/07/2ساعت  11صبح

لذا از كليه شركتهايي كه شرايط الزم جهت اجراي پروژههاي فوق را دارند دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت  5روز
جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :استان سيستان و بلوچستان  -شهر ايرانشهر  -خيابان امام خميني(ره)  -اداره كل راه و شهرسازي
جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)  -اداره پيمان و رسيدگي مراجعه نمايند.
 -1شركتهايي ميتوانند در مناقصات فوق شركت كنند كه مجوز با تاريخ معتبر از اداره كل ايمني و حريم راههاي وزارت راه و شهرسازي را
داشته باشند.
 -2نوع مناقصه :عمومي  -يكمرحلهاي
 -3تاريخ دريافت اسناد مناقصه از اداره كل :از تاريخ چاپ نوبت اول آگهي در روزنامه به مدت  5روز
 -4آخرين مهلت تحويل اسناد تكميل شده مناقصه به اداره كل جهت شركت در مناقصه :ساعت  12ظهر مورخ 1397/07/01
 -5محل بازگشايي پاكات مناقصه :اداره كل  -دفتر مديريت
 -6واگذاري كار براساس قيمت مقطوع ميباشد.
 -7نوع تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي و يا واريز مبلغ ذكر شده به حساب شماره  2176322662004بانك ملي حساب سيبا
(دريافت وجوه سپرده اداره كل راه و شهرسازي ايرانشهر)
 -8تاريخ شروع اعتبار و مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه :تاريخ شروع در بازه زماني دريافت اسناد مناقصه از اداره كل تا تاريخ تحويل
اسناد مناقصه به اداره كل جهت شركت در مناقصه  -مدت اعتبار  3ماه
 -9اين پروژهها پيشپرداخت ندارد.
 -10مطالبات پيمانكاران در اين پروژ ه به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت ميگردد.
تاريخ انتشار97/6/14 :
روابط عمومي اداره كل
خ ش97/6/14 :

راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)

