» خبر

وزير کار دولت اصالحات:

گزينههاي بهتر از آخوندي
براي شهرداري تهران وجود دارد
دبيرکل حزب اسالمي کار با اشاره به گزينههاي نهايي تصدي شهرداري تهران
گفت :ميشد نفرات بهتري را نيز در بين گزينههاي نهايي شهرداري تهران
قرار داد.حسين کمالي دبيرکل حزب اسالمي و رئيس دفتر سياسي شوراي
هماهنگي جبهه اصالحات در گفت و گو با تسنيم،در ارتباط با حضور آخوندي
در بين گزينههاي نهايي شهرداري تهران گفت :ايشان به عنوان گزينه با راي
باالتر انتخاب نشده و فعال آقاي کشت پور است که بيشترين آراي اعضاي
شوراي شهر را به خود اختصاص داد .البته ميشد نفرات بهتري را نيز در بين
گزينههاي نهايي شهرداري تهران قرار داد.وي در پاسخ به اين سوال که با
توجه به گزينههاي نهايي تصدي شهرداري تهران ،آيا ميتوان اميدوار بود که
انتخابات اين بار آخرين روند انتخاب شهردار براي تهران باشد ،گفت :بستگي به
عملکرد افراد دارد اگر خوب عمل کنند طبيعتا باقي ميماند ولي اگر عملکرد
مناسبي نداشته باشد طبعا بايد منتظر اتفاقات ديگري باشيم.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس:

دولتمردان کارهايي را که انجام ميدهند
به اطالع مردم برسانند
يک عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :مسئوالن و دولتمردان بايد کارهايي
که انجام ميدهند و اهدافي که در سر دارند را به اطالع عموم مردم برسانند.
علي بختيار در گفتوگو با ايسنا درباره اينکه تعامل وزرا با مردم و آگاه سازي
مردم از برنامهها و اهدافشان چقدر ميتواند در تلطيف فضاي جامعه موثر
باشد ،بيان کرد :يکي از موضوعاتي که ميتواند در شرايط امروز باعث دلگرمي
مردم شود و پشتوانه مردمي را براي بخشهاي مختلف کشور ايجاد کند
اطالعرساني مناسب و برگزاري نشستهاي خبري از سوي مسئوالن ،وزرا،
معاونين رئيسجمهور و خود شخص رئيسجمهور است.اين عضو فراکسيون
اميد مجلس در ادامه تصريح کرد :مسئوالن و دولتمردان بايد کارهايي که
انجام ميدهند و اهدافي که در سر دارند را به اطالع عموم مردم برسانند
چراکه تحقق اکثر اهداف نياز به همکاري نخبگان و اقشار مختلف مردم
دارد .اگر اين همکاري شکل بگيرد بسياري از مشکالت که امروز با آن
مواجه هستيم رفع ميشود.

خوشرو :بازگرداندن يک جانبه تحريمها
مغايرحقوقبينالمللاست
نماينده دائم ايران سياستهاي يک جانبه و اقدامات غيرقانوني آمريکا را
مغاير حاکميت قانون ،اصول حاکم بر منشور سازمان ملل و چندجانبه گرايي
دانست.به گزارش ايسنا ،غالمعلي خوشرو ،نماينده دائم جمهوري اسالمي
ايران در سخنراني خود در شوراي امنيت سازمان ملل ،به انتقاد شديد
از سياستهاي يک جانبه گرايانه آمريکا پرداخت و گفت :سياستهاي
نالملليوچند
خودخواهانهواقداماتيکجانبهآمريکابنيانهايهمکاريبي 
جانبهگرايي را به مخاطره انداخته است.وي افزود :نتيجه اين رويکرد آمريکا،
خروج آن از شوراي حقوق بشر ،يونسکو ،پيمان پاريس و برجام شد.وي
اضافه کرد:خروج آمريکا از برجام و بازگرداندن يک جانبه تحريم ها ،آشکارا
قطعنامه  2231شوراي امنيت را نقض ميکند و مغاير حقوق بين الملل
است.خوشرو ادامه داد :براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل ،آمريکا که
عضو دائم شوراي امنيت و داراي حق وتو است ،ديگر ملت هاي جهان
را نه به خاطر نقض يک قطعنامه شوراي امنيت ،بلکه به خاطر تبعيت
از آن مجازات ميکند .دنيا نبايد به آمريکا اجازه دهد که به اين رفتار
يک جانبه ،متکبرانه و خودخواهانه اش که متمرکز بر جهان مبتني بر
قدرت به جاي حاکميت قانون است ،ادامه دهد.

»

رئيس حوزه علميه اصفهان گفت :محبت مردم به نظام همانند اوايل انقالب است و اگر
دوباره رفراندومي برگزار شود ،مردم همان رأيي را به اين نظام ميدهند که اول داده بودند.
به گزارش خبرگزاري رسا به نقل از روابط عمومي سپاه صاحبالزمان ،آيتاهلل مظاهري
در ديدار نماينده وليفقيه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) اظهار داشت :بسيج يعني
پشتوانه نظام ،نظام جمهوري اسالمي که همان اسالم است که هميشه در اين  40سال
واليتفقيه به بسيج باليده است ،بنابراين باالترين افتخار براي بسيج پشتيبان واليتفقيه
بودن است.وي با اشاره به توصيههاي حضرت امام خميني (ره) مبني بر شناخت وظيفه
و عمل به آن افزود :به عنوان نماينده وليفقيه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) بايد
همواره توصيه حضرت امام (ره) را مدنظر داشت و اتحاد و برادري را در مجموعهها به
وجود آورد و از اختالف که همهچيز را از بين ميبرد دوري کرد و به هر اندازه ميتوان

در مجموعهها به دنبال رفع اختالف بود و سازندگي خوبي که مورد رضايت و پسند امام
زمان (عج) باشد را ايجاد کرد.رئيس حوزه علميه اصفهان گفت :باعث ناراحتي است که
حرف مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) شنيده نشود و به اظهار ارادت اکتفا ميشود ،البته
نه اينکه اظهار ارادتمان دروغ باشد نه ،اظهار ارادت واقعي است اما اين شناخت وظيفه و
آيت اهلل مظاهري:
عمل کردن به وظيفه و شنيدن حرف ايشان به طور  100درصد ضربه خورده است.وي
تأکيد کرد :محبت مردم به نظام همان است که اگر دوباره رفراندومي برگزار شود ،مردم
محبت مردم
همان رأيي را به اين نظام ميدهند که اول داده بودند.حجتاالسالم رحمتاهلل صادقي،
به نظام مانند
نماينده وليفقيه در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) در اين ديدار اظهار داشت :ما و
مجموعه همکارانمان همچون گذشته بر سر عهد و پيمان خود
مانيم.هستيم و همواره پشتيبان اوايل انقالب است
واليتفقيه بوده و در اين راستا تا پاي جان ثابتقدم مي
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سردار نقدي:

»

قراردادها و کنوانسيونهاي خارجي ،گرهگشاي اقتصاد
کشور نيست

معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت:
قراردادها و کنوانسيونهاي خارجي هيچگاه گرهگشاي اقتصاد
کشور نبوده و نيست.سردار محمدرضا نقدي در گفت و گو با
تسنيم در اراک ،با اشاره به بازگشت سند «اف اي تي اف» از
سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت:
قاعدتاً نمايندگان مجلس بر اساس روال عادي سعي ميکنند
ايراداتي که شوراي نگهبان به آن وارد کرده است ،برطرف
کنند و دوباره اين اليحه به شوراي نگهبان بازميگردد ،که
در نهايت قبول يا رد ميشود.وي افزود :اما فکر ميکنم
مشکل زيادي که در کشور داريم و الزم است رسانهها به
آن توجه کنند اين است که براي حل مشکالت کشور توجه
خود را معطوف مسائلي که يک طرف آن در دست بيگانهها
است نکنيم ،چراکه «اف اي تي اف» يا هر پروتکل و قرارداد
ديگري نميتواند مسئلهاي را از ما برطرف کند.نقدي تصريح
کرد :مسئله مهم ،توجه به اقتصاد درونزا است و تا زماني
که ناف اقتصاد را از نفت نبريم و وابستگي اقتصاد و کشور

به فروش نفت خام باشد ،اين نوع کنوانسيونها و تن دادن
به اين قراردادهاي تحميلي و از پيش تعيينشده از سوي
جريانهاي مشکوک و دشمنان ،نميتوانند راهگشا باشند.
معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
عنوان کرد :اين قرارداد چه تصويب بشود و چه تصويب
نشود ،بهنظر من قطعاً در اقتصاد ايران اثري ندارد و اقتصاد
ايران بايد خود را پيدا کند ،ظرفيتهاي عظيم و بينظيري
که در دل ملت ايران وجود دارد مثل مخازن نفت ،تمام
معادن و مواد معدني مورد نياز صنعت ،زمينهاي بزرگ
حاصلخيز و آب براي کشاورزي که براي تأمين غذاي 300
ميليون نفر کافي است ،نيروي انساني فراوان و بدون شغل و
کار ،دانش و فناوري بسيار گستردهاي که در دانشگاههاي
کشور در تنوع رشتهها وجود دارد و قابليت تبديل شدن به
ثروت را دارد.وي بيان کرد :بايد قدر آنچه را داريم بدانيم،
«اف اي تي اف» امضا بشود يا نشود ،تصويب شود يا نشود
جدا از مسائل امنيتي و بارهاي مخرب امنيتي که ميتواند

به ترکيب برنده دست نمي زنند

داشته باشد ،هيچ گرهاي را از اقتصاد کشور باز نميکند،
دشمنان تصوير غلطي نشان ميدهند ،همان گونه که در
مورد برجام نشان دادند ،که اگر برجام امضا شود اقتصاد زير
و زبر ميشود ،سرماي ههاي خارجي به ايران سرازير ميشود و
ديديم که هيچ اتفاقي نيفتاد ،برجام امضا شد ،امتيازها داده
شد ،دو سال از آن گذشت و سرمايهاي که بهسمت ايران

 ۱۷سياست و بسته پيشنهادي براي خروج از بحران

-5تخصيص ارز به شکل اداري و با کنترل هاي
دقيق صورت گيرد.
 -6تمام اطالعات مربوط به متقاضي و تصميمات
مسئوالن مربوط به طور کامال شفاف در اختيار همه
مردم قرار داده شود.
-7مقدار ارز تخصيصي تابع توان و مصلحت عمومي
دولت است.

ادامه از صفحه اول
جمهوري اسالمي اثبات کرد که ديگر دوره آن که ناوهاي آمريکايي در يک اقيانوس
حرکت کنند و در آن سوي دولت ها سقوط کنند ،گذشته است .اين مسئله و از سوي
ديگر مسائل مهمي مانند تأمين امنيت اسرائيل ،دولت آمريکا را مترصد فرصت حل مسئله
ايران – بخوانيد تغيير نظام يا تغيير ماهيت و مواضع آن – نگه داشته است.
 .3در آوردگاه هاي مختلف ،دول مختلف آمريکا در برابر ايران اسالمي کاري از پيش
نبرده اند .اما آوردگاه هسته اي از نگاه طرف آمريکايي فرصت خوبي است .آمريکا با
اعمال تحريم هاي اقتصادي و فشار بر ملت و دولت ايران سعي دارد مردم و نظام را
به تسليم وادارد و پاي ميز مذاکره بکشاند .از سوي ديگر انتخابات رياست جمهوري
سال  92در ايران در حال برگزاري است و عوامل مختلف از جمله ائتالف کانديداهاي
جريان اصالحات و اعتدال و پراکندگي آراي جريان اصولگرا ،عدم رضايت مردم از
دولت وقت و متمايل شدن به نقطه مقابل او و چند دليل عمده ديگر موجب پيروزي
حسن روحاني مي شود.
.4پيروزي روحاني اما در هيئت حاکمه آمريکا جور ديگري تفسير شد .آن ها اين گزاره
را قطعي مي دانستند که مردم ايران از مقاومت در برابر سلطه خسته شده اند و به يک
نامزد طرفدار رابطه با غرب و به ويژه آمريکا رأي داده اند .متاسفانه عملکرد دولت هم
اين گزاره را تقويت مي کند .نظام اسالمي که در طي بيش از  3دهه ،حداکثر در سطح
سفير با آمريکا و آن هم در موضوعات خاصي مانند امنيت عراق مذاکره کرده بود ،اينک
به صورت رسمي در سطح وزير خارجه با آمريکا مذاکره مي کند و رئيس جمهور ،براي
اطمينان دادن به طرف مقابل که قطعا به دنبال مذاکره و ارتباط است ،برادر خود را
هم به عنوان نماينده ويژه به مذاکرات مي فرستد و حتي خود رئيس جمهور يک بار به
صورت تلفني مستقيما با رئيس جمهور آمريکا گفت و گو مي کند .اگر نشست خبري
فوري رئيس جمهور وقت آمريکا و ذوق زدگي او پس از اين تماس تلفني را ديده باشيد،
قطعا خواهيد پذيرفت که در آن زمان يک تحليل در ذهن دولتمردان آمريکايي نقش
بسته و آن هم اين است« :ايران باالخره کوتاه آمد».
.5مذاکره با آمريکا همان طور که انتظار مي رفت هيچ نتيجه پايدار و مؤثري بر وضعيت
تحريم ها و اقتصاد و معيشت مردم ايران نگذاشت ،در واقع از ابتدا اساسا قرار نبود اين
مذاکرات تأثير مثبتي بگذارد؟ اما چرا؟ جواب روشن است .آمريکا ،فشار و تحريم و فشردن
گلوي ايران را باعث کوتاه آمدن و نشستن بر ميز مذاکره مي داند و بنابراين هيچ دليلي
نمي بيند با کاهش فشار ،دستش را از روي گلوي ايران بردارد .اگرچه در جنگ رواني
و احساسي ،گاهي فشار را کوتاه مدت کم مي کنند و سپس به يکباره فشار بيشتري
اعمال مي کنند که آن هم براي شکستن مقاومت حريف است و در فاصله سال هاي
 93تا  ،96نشانه هايي از اجراي اين سياست عليه ايران وجود دارد.
ترکيب افزايش تحريم ،تشديد فشار در عرصه بين الملل و مذاکرات دو جانبه و
چند جانبه ،در نگاه دولتمردان آمريکايي ،يک ترکيب برنده است و کسي به ترکيب
تيم برنده دست نمي زند .دقيقا با همين استدالل است که رئيس جمهور فعلي آمريکا،
از يک سو مدعي است فشار را تا سرحد قطع کلي صادرات نفت ايران تشديد خواهد
کرد و از سوي ديگر ،اعالم مي کند مي خواهد با رهبر و رئيس جمهور ايران مستقيما
مذاکره کند .او باور دارد که ترکيب تحريم و فشار و مذاکره جواب داده و بعد از اين
هم جواب خواهد داد.
.6آن چه در سطور پيشين آمد ،به طور خالصه ،پيچيده ترين و مدرن ترين جنگ در
دنياي امروز يعني جنگ ادراکي است .اين فن آمريکايي ،البته بدل دارد .بايد اين گزاره
که ترکيب تحريم و فشار و مذاکره جواب مي دهد بشکند .بايد از تحريم نترسيد ،در
برابر فشار مقاومت کرد و تن به مذاکرات بي حاصل نداد .خالصه اين راهبرد همان است
که رهبري معظم انقالب فرمود« :جنگ نمي شود ،مذاکره نمي کنيم».

سرريز نشد بلکه زير آن هم زدند و عهدشکني کردند.نقدي
ادامه داد :بر همين اساس توصيه ميکنم ،رسانهها بايد به
ظرفيتهاي عظيم ملي و بيتوجهياي که به اين ظرفيتها
ميشود بپردازند ،بهجاي توجه به اين ظرفيتها ،تمرکز
همه ،چه سياسيون ،چه رسانهها ب هدنبال اين کنوانسيونهاي
مشکوک و بينتيجه رفته است.

احمد توکلي خبر داد؛

احمد توکلي از  ۱۷سياست و بسته پيشنهادي براي
خروج از بحران خبر داد.به گزارش الف ،احمد توکلي،
اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و
رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت 17سياست الزم
براي خروج از بحران را اين چنين اعالم کرد:
-1براي دو ،سه سال نظام نرخ ثابت به جاي نظام
شناور مديريت شده اعمال شود.
-2دولت با توجه به جميع جوانب از جمله پايين آوردن
رکود ،نرخ واحدي را براي ارز اعالم کند .اين نرخ بايد
در حدي باشد ،که محرک توليد شود.
-3نرخ سود معامالت مردم با بانک ها در معامالتي
مانند اجاره به شرط تمليک يا خريد نقد و فروش
نسيه بايد کاهش يابد و اين کاهش در اندازه اي باشد
که محرک توليد شود .بانک حق تعيين سود سپرده،
يا سود مشارکت مدني را ندارد و سود علي الحساب
نداريم .اين بند اعالم آتش بس در جنگ با خداست
و ان شاءاهلل طرح را به پيروزي مي رساند.
-4دولت ورود و خروج سرمايه را کنترل کند .اين
کار براي جلوگيري از فرار سرمايه و سفته بازي
الزم است.
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-8دولت از ابتدا اعالم کند که بازار غيررسمي ارز را به
هيچ وجه تحمل نخواهد کرد .اين کار براي جلوگيري
از سفته بازي ضرورت دارد.
 -9تمام صادرکنندگان تمام ارز مکتسبه را بايد به قيمت
ثابت اعالم شده به بانک مرکزي بفروشند.
-10دولت در بازار طال هيچ مداخله اي نکند و اعالم
کند که درباره بازار طال دخالتي براي تاثير در قيمت

نمي کند ،بلکه ورود و خروجش به بازار طال تابع
منافع بانک است.
-11نرخ ارز براي واردات کاالهاي اساسي نيز همان
نرخ بازار رسمي باشد.
-12سبدي از کاالهاي اساسي با استفاده از کارت
هوشمند توزيع شود تا حداقلي از مصرف براي
مستضعفان تضمين شود.
-13با قاچاق کاال از ايران به خارج و از خارج به داخل
به شدت برخورد شود.
-14نرخ تمام شده همه کاالها و خدمات در شبکه خاصي
از سيما روزانه در دسترس همه باشد .دامنه قيمتي براي
کاالهاي داراي درجات کيفيتي اعالم شود.
-15کنترل قيمت در حد مقابله با اجحاف به خريدار
قاطعانه اعمال شود.
-16ماليات بر عايدي سرمايه در زمين و مسکن به
تصميم سران سه قوه وضع و اعالم شود.
-17شفاف سازي به حد اعال اعمال شود و بدين وسيله
زمينه فساد به سرعت محدود مي شود .همچنين
تحميل بوروکراسي سخت که مخل اصالحات است،
محدود مي شود.

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم) (چاپ اول)

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند  10صورتجلسه اصلي مورخه  97/07/08شوراي اسالمي شهر بابل دو قطعه زمين به شماره
الكهاي ثبتي  2326/642/9583اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت  268مترمربع واقع در ميدان بسيج  -جنب تاكسيراني سابق و
پ
 2815/2814/471/4828اصلي بخش يك شرق به مساحت  250مترمربع بابل واقع در بلوار امام رضا  -ياسين يك  -شهرك مالك اكبرنژاد
متعلق به خود را برابر قيمت پايه كارشناسي به فروش رساند:

خ ت97/8/20 :

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 09700031

شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در شمال طبقه سوم با مساحت  104/04مترمربع پالك  2949فرعي از  35اصلي مفروز از
 1722فرعي اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران ذيل ثبت  143410صفحه  267دفتر  462به نام سيدعباس عدل طباطبايي
ثبت و معالواسطه به اسماعيل احمدي منتقل شده است و محدود به حدود شماال :اول به طول  5/50متر و دوم كه به وضع
شرقي است به طول  1/10متر و سوم به طول  3/20متر و چهارم كه به وضع شرقي است به طول  1/10متر و پنجم به طول 4/20
متر ديوار و پنجره است به فضاي حياط خلوت شرقا :به طول  7/64متر ديواري به ديوار قطعه  106تفكيكي سابق جنوبا :اول
به طول  4/20متر كه به وضع شرقي است به طول  1/50متر اين دو قسمت ديوار و پنجره است به نورگير شرقي سوم به طول
 1/50متر ديوار به آسانسور چهارم كه غربي است به طول  3متر و پنجم به طول  3متر اين دو قسمت درب و ديوار است به
راهپله و راهرو و ششم به طول  4/20متر ديوار و پنجره است به نورگير غربي غربا :به طول  8/02متر ديوار به ديوار قطعه 108
تفكيكي سابق كف با سقف طبقه اول شمالي مشترك است و سقف با كف طبقه سوم اشتراكي است؛ بنا بر نظريه مورخ 97/6/24
كارشناس رسمي دادگستري (تجديدنظر) نشاني ملك قيطريه روبروي پارك قيطريه پالك  81شمال طبقه  3واحد  6توصيف و
اجمالي پالك ثبتي فوق عبارت است :آپارتمان مذكور واقع در ساختماني احداثي بر روي عرصه به مساحت  514/62مترمربع
و پس از اصالحي به مساحت  332/60مترمربع در  6/5طبقه شامل (زيرزمين ،همكف و  4/5طبقه روي همكف) 10 ،واحدي
(هر نيمطبقه  1واحد) ،قدمت حدودا  43سال (تقريبا بازسازي شده) نماي ساختمان سيمان،اسكلت فلزي ،سقف طاق ضربي،
كاربردي اداري (طبق پروانه ساختمان به شماره  53/9/1- 22987شهرداري پايتخت) در ورودي ساختمان فلزي ،زيرزمين :شامل
تاسيسات و انباري .همكف :يك واحد تجاري ،راهپله در طبقات :كف سنگ و ديوارها گچ و نقاشي در ورودي آپارتمان جنوبي
با حفاظ فلزي و شامل سالن كف پاركت ديوارها گچ و نقاشي و برخي نقاط كاغذديواري با رنگ متمايز ،سرويس بهداشتي كنار
در ورودي كف و ديوارها كاشي ،هال منتهي به  3اتاق با درهاي چوبي و كف پاركت و ديوارها كاغذديواري ،حمام كف و ديوارها
كاشي ،آبدارخانه با كابينت فلزي و كف و ديوارها كاشي ،سيستم گرمايشي شوفاژ با موتورخانه مركزي و سرمايش كولر آبي و
داراي برق اختصاصي و گاز ،آب و برق اشتراكي و داراي يك دستگاه آسانسور مشاعي ميباشد و به مبلغ  13/500/000/000ريال
ارزيابي جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز سهشنبه مورخ  97/09/06از ساعت  9الي  12ظهر در
نشاني چهارراه جهان كودك معاونت اجرايي اسناد رسمي پالك  34در اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد
و مزايده از مبلغ سيزده ميليارد و پانصد ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد با چك تضميني در
وجه بانك ملي فروخته خواهد شد .شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است .چنانچه روز تعيين
شده با تعطيالت رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيلي جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و
خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه
شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره اعم
از اينكه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول برابر
مفاصاحساب دارايي و شهرداري خواهد بود .ضمنا طبق اعالم بستانكار ملك فاقد بيمه است.
اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران

		
تاريخ انتشار97/8/20 :

		
د ت97/8/20 :

مالف17643 :

موضوع مزايده

مساحت (مترمربع)

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

پالك ثبتي  2326/642/9583اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج  -جنب تاكسيراني سابق

268

34/840/000/000

1/742/000/000

پالك ثبتي  2815/2814/471/4828اصلي بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا  -ياسين يك -
شهرك مالك اكبرنژاد

250

3/000/000/000

150/000/000

لذا متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ  97/08/27تا تاريخ  97/09/06به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پس
از بازديد از محل و بررسي دقيق ،پيشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به
حساب  0105707039007نزد بانك ملي واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تا تاريخ  97/09/06ميباشد.
تاريخ بازگشايي پاكات رسيده روز چهارشنبه مورخه  97/09/07راس ساعت  14ميباشد.
متقاضيان از تاريخ چاپ آگهي ميتوانند همهروزه از محل موصوف بازديد به عمل آورند.
سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزايده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده نزد شهرداري خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و
انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پرداخت كليه هزينههاي چاپ و نشر آگهي مزايده و هزينه نقل و انتقاالت بر عهده برنده مزايده ميباشد.
ضمنا مبلغ هر يك از پالكها غيرقابل تقسيط بوده و بايد نقدي و يكجا به حساب شهرداري واريز گردد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423يا  32223401داخلي  228ميباشد.
تاريخ انتشار97/8/20 :
خ ش97/8/20 :

محسن كبود فيروزجايي  -شهردار بابل

آگهي مناقصه عمومي ( تكميل زمين چمن اميريه )
نوبت دوم

شهرداري شهريار در نظر دارد در خصوص ( تكميل زمين چمن اميريه) از طريق مناقصه عمومي و با اعتبار
 15/000/000/000ريال طبق مجوز شماره  396مورخ  97/2/26نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند و داراي
صالحيت از طريق اقدام نمايد .لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از
تاريخ درج آخرين آگهي به مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن
شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 -1مبلغ سپرده شركت در مناقصه 750/000/000ريال ميباشد(نوع ضمانت نامه مطابق با آيين نامه تضمين
معامالت دولتي)
 -2سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 -3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به تعداد ،مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج
گرديده است.
 -4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته ابنيه
باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
خ ش 97/8/13

احسان درخشان نسب
شهردار شهريار

