سيدصالحي:

مردم به سروش
اعتماد کردند اکنون
نوبت مسئوالن است
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مديرعامل پيامرسان سروش گفت :مردم به سروش اعتماد کردند اکنون نوبت مسئوالن
است.سيد ميثم سيدصالحي درگفتگوبا الف گفت :به من اعتماد کنيد نه مديرعامل تلگرام؛
ما ايراني هستيم؛ شعارسروش ،ارتباط ،زندگي وسرگرمي است که درهرسه زمينه برنامه
داريم وامکانات ويژهاي براي کسبوکارها برنامه ريزي شده که مبناي آن همان خدمات
من ايراني اعتماد نميکنيد؛ چرا
پرداخت است.مديرعامل پيامرسان سروشگفت چرا به ِ
دولت ازما حمايت نميکند؛ البته حمايتهايي ازسوي دولت انجام مي شود ولي اين کمکها
براي يک پيامرسان چند ميليوني کافي نيست.سيد صالحي ،سروش را پيامرسان ايراني
عنوان کرده ونه داخلي وادامه داد :مردم به سروش اعتماد کردند وآن را باوردارند واکنون
نوبت مسئوالن است که به اين باوربرسند وموضوع امنيت درپيامرسان ايراني را که مطرح
مي کنند؛ با برنامهريزي ودرجهت انحراف ذهن مردم دانست.مديرعامل پيامرسان سروش با

اجتماعي

» خبر

طرح خودگرداني بيمارستانها با روح عدالت درسالمت مغايراست

استاندار تهران:

فقر ،تحصيل ،اعتياد ومهاجرت
ازمهمترين معضالت جوانان است

استاندارتهران درباره مشکالت پيش روي جوانان درحال حاضر گفت :نتيجه عملکرد
همه مسئوالن کشوري درسالهاي گذشته مناسب نبوده که درحال حاضرطالق،
تحصيل ،اعتياد ومهاجرتوبسياري ازمشکالت ديگرجوانان را درگيرکرده است.
به گزارش فارس ،محمدحسين مقيمي درجلسه شوراي ساماندهي امورجوانان
اظهارداشت :بايد دقت شود تا مشاوره اثرگذارباشد زيرا ما درطالق ازحد عادي
عبورکردهايم .به عبارت ديگرحدود 40درصد از ازدواجها به طالق منجرميشود.
وي ادامه داد :با ادامه اين روند طالقها فرزندان آنان دچار مشکالت فراواني خواهند
شد .بايد مشاورهها به درستي انجام شود تا آمارطالق باال نرود .مقيمي تصريح کرد:
متاسفانه ما درخانواده ومدارس اقدامي درست براي مشاوره انجام ندادهايم .وي
اظهارداشت :وقتي ما درارتباط با جوانان جلسه برگزارميکنيم بايد تنها درمورد
موضوعات اين قشربحث کنيم تاکيد من اين است مباحث مشاورهاي تا پيش از15
سالگي درآموزش وپرورش انجام شود ومسائل مهم زندگي آينده را بازگوکنند.

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشورگفت :طرح
خودگرداني بيمارستانها به معني خصوصيسازي
بيمارستانها است و با اين طرح ،هزينه درمان ازگردن
دولت برداشته وبه دوش مردم انداخته مي شود.به گزارش
فارس محمد واعظ مهدوي درمورد طرح خودگرداني
بيمارستانها که به تازگي ازسوي وزارت بهداشت ابالغ شده
گفت:دولت ها ،پذيرفته اند که بهداشت ودرمان ،کاالي
عمومي است وتامين کاالي عمومي برعهده دولت ها.

شهردارمنطقه 4عنوان کرد:

شهردارمنطقه ۴شهرداري تهران با بيان اينکه متاسفانه درمورد سد معبربا
باندهاي مافيايي روبهروهستيم گفت :اين درحالي است که بسياري ازاين
بساط گستران به صورت غير قانوني ازتيرهاي برق براي بساط خود روشنايي
مي گيرند.به گزارش ايسنا ،عليرضا حسيني به موضوع سد معبربه عنوان يکي
ازمشکالت منطقه اشاره کرد وافزود :گاهي هنگام برخورد با دستفروشان مردم
ناراحت ميشوند ووقتي موضوع دستفروشي نيزرعايت مي شود بازهم مردم
ناراحت مي شوند ،لذا مقابله با چنين موضوعي کمي سخت وپيچيده ميشود.
بايد طبق قانون با بساط گستران برخورد کنيم لذا دراين زمينه بايد ازظرفيت
شوراي تامين ،فرمانداري وحاکميت استفاده شود وبي ترديد شهرداري نميتواند
دربرابرسد معبراقدام موثري را انجام دهد.وي ازافتتاح فازدوم مجموعه باغ
پرندگان تا پايان نيمه نخست سال جاري خبرداد وافزود :برخي ازمسيرهاي باغ
پرندگان خطرناک وفاقد نرده بوده که با توجه به اهميت حفظ جان شهروندان
اين موضوع دردستورکارقرارگرفته است .فازدوم اين مجموعه درنيمه اول سال
جاري به بهره برداري خواهد رسيد البته اين مجموعه با نواقصي روبهرواست
که اميدواريم درکوتاه ترين زمان حل شود.حسيني بااشاره به اينکه حدود يک
ميليون نفرازجمعيت شهرتهران يعني معادل ۱۰درصد درمنطقه چهارسکونت
دارندافزود :اين جمعيت ازجمعيت برخي مراکزاستان وچندکشور اروپايي حاشيه
خليج فارس بيشتراست.وي افزود :باوجود اينکه اقدامات خوبي درسالهاي
گذشته درسطح منطقه  4صورت گرفته اما اين منطقه همچنان  10سال
عقب ترازسايرمناطق تهران است به شکلي که درمنطقه  4برخي ازخدمات
همچون مجموعه شهربازي وکتابخانه عمومي وجود ندارد.
---------

دولت موظف است خدمات اجتماعي پايه را براي همه
شهروندان تامين کند وتمام مسئوالن بايد توجه داشته
باشند که مسئوليت خودشان را درقالب قانون اساسي به
دست آورده اند ونمي توانند خارج ازاين قالب گام بردارند.
وي ادامه داد :اما گويا ابالغ دستورالعمل خودگرداني
بيمارستانها موجب ايجاد دوگانگي در وظايف دولت
مي شود چراکه درآمد اين واحد درماني به لحاظ اصولي
با نقش ارائه خدمت مغايراست .وقتي بيمارستان بهدنبال
خودگرداني باشد وبخواهد به اداره کارش بهصورت
بنگاهداري نگاه کند طبيعتاً بايد هزينه را کاهش دهد.
دراين حالت حتي ممکن است رئيس بيمارستان بخش
عفوني را که بيماربايد درازمدت درآن بستري شود فعال
نکند چون به لحاظ اقتصادي براي بيمارستان مقرون به
صرفه نيست همچنين ممکن است بيمارستانها عمل
جراحي سرطان را انجام ندهند ودنبال بيماروموارد نقلي
وکم هزينه وپردرآمد باشند.

»

آذري جهرمي:

۱۰ميليون کاربرفعال درپيام رسانهاي داخلي داريم
وزيرارتباطات وفناوري اطالعات با بيان اينکه هم اکنون۱۰
ميليون کاربرفعال درپيام رسانهاي داخلي حضوردارند،
گفت :هيچ نگراني درباره ظرفيت پيام رسان هاي داخلي
وجود ندارد.به گزارش مهر ،محمدجواد آذري جهرمي
درحاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينکه درآخرين
گزارش ازپيام رسانهاي داخلي اعالم شده ظرفيت
پذيرش ۱۵ميليون کاربر را دارند ،اظهارداشت :هم
اکنون ۱۰ميليون کاربرفعال درپيام رسان هاي داخلي
حضوردارند.وي درخصوص بحث انسداد فيلترشکن ها،
گفت:اقدامجديديبرايمسدودکردنفيلترشکنهاانجام
نشده است بلکه همان روندي که درديماه آغازشده بود،
ادامه دارد .متاسفانه کاربران شبکههاي اجتماعي درحال
مقاومت دربرابردستورقضائي هستند واين موضوع باعث
ترويج بسياري ازفيلترشکنها شده است.وزيرارتباطات
تأکيد کرد :به دليل استفاده ازمکانيسم ها وروش هاي
مختلف،مقابلهبافيلترشکنها،کاريسختوزمانبراست.

با اين وجود ما چالشهاي ايجاد شده درزمينه امنيت
فضاي مجازي را حدود يک ماه پيش به صورت مکتوب
به مسئوالن مربوطه ازجمله قوه قضائيه ارائه کرديم وبه
طورمنظم گزارش وضعيت و شرايط چالشهاي امنيتي
به مرکزملي فضاي مجازي ارائه ميشود.آذري جهرمي
گفت :ما توصيه مي کنيم در زيست بوم کودکان به
دليل کمتربودن آفتهاي موتورهاي جستجوي داخلي
ازاين موتورهاي جستجواستفاده شود.

همه دستگاه ها درحوزه مبارزه با مواد مخدرکم کاري کرده اند

معاون قضائي دادستان کل کشوربا بيان اينکه همه دستگاه ها درحوزه
مبارزه با مواد مخدرکم کاري کرده اند ،گفت :بايد همه دستگاهها پاي
کاربيايند وبه طورصد درصدي درحوزه مواد مخدرفعاليت کنند .دراين
حوزه نميتوان با کارروتين وپشت ميزي به نتيجه مطلوب دست پيدا کرد.
سعيد عمراني درگفتگوبا فارس گفت :همين که فردي شهروند باشد قطعاً
با مسئله ومشکالت مواد مخدرآگاهي دارد ،زيرا آنقدراين مسئله اجتماعي
در سالهاي اخيرملموس شده است که کسي نميتواند بگويد ازابعاد آن
ي ادامه داد :ميشود گفت مواد مخدراولين ومهمترين
مطلع نيست.و 
آسيب اجتماعي کشوراست وتصويرمواد مخدردرجامعه ايران درمعتاد به
نمايش درميآيد ،يعني شما دوبخش عمده درمسئله مواد مخدر داريد؛
اولي مسئله قاچاق مواد مخدراست وديگري مسئله اعتياد .آن چيزي هم
که درجامعه به عنوان يک ناهنجاري شناخته ميشود ،مسئله اعتياد است.
امروزبسياري ازناهنجاريهاي اجتماعي مثل سرقتهاي خرد ،زورگيريها،
آزارهاي خياباني وحتي آزارهاي همسروفرزند وطالق وحتي برخي قتلها
که به قتلهاي شيشهاي معروف شدهاند وحتي برخي تصادفات که شايد
هيچوقت کشف نشود ،عامل اصلياش استفاده از مواد صنعتي و به طورکلي
مواد مخدراست .متأسفانه مواد مخدر صنعتي به 700نوع رسيده است که
ي ادامه داد :نميگوييم
براساس فرمول هاي شيميايي قابل ساخت هستند.و 
همه اين  700نوع در کشور ما وجود دارد ،اما مهم آن شيميايي بودن و اثر
منفي است که بر جامعه گذاشته است .بعضاً آماري در رابطه با خودکشي

آگهي مناقصه

ممکن است مطرح شود ،زيرا کساني که چنين مواد صنعتي را مصرف
ميکنند دچار توهم شده و فکر ميکنند از يک پله دارند پايين ميآيند،
اما در واقع از يک ساختمان  5طبقه درحال سقوط هستند.عمراني گفت:
اينها شايد حتي کشف نشود وما دنبال علل ديگري بگرديم ،درکناراين
موضوع ما شاهد شيوع بيماريهاي خطرناکي نظيرايدزوهپاتيت هستيم
وساير بيماريها ،زيرا وقتي دريک جايي تعداد زيادي معتاد تجمع ميکنند،
نتيجهاش انتقال سريع بيماريها وشيوع بيماريها خواهد بود .براي مثال
من خودم به يکي ازکلونيهاي اين افراد رفته بودم ودرآنجا ديدم که معتادي
ادعا ميکرد 6ماه است من حمام نرفتهام.معاون قضائي دادستان کل کشور
افزود :اينها درحاشيه محالت قطعاً توليد بيماري ميکند وافراد وهمسايگان
آن محل را درگيرميکند ،البته من به نظرم اين موضوع نسبت به چند
ماه قبل يعني همان آخرين ديداري که مسئوالن امربا رهبرمعظم انقالب
داشتند وايشان دستور دادند که بايد موضوع معتادان متجاهرسروسامان
بگيرد ،کاهش داشته است ،اما حتماً تا نقطه مناسب و ايده آل فاصله
داريم وکارهاي زيادي بايد دراين مسيرانجام دهيم تا مردم احساس
ي ادامه داد :تمام دستگاهها براي
کنند که يک امنيت مناسبي دارند.و 
رسيدن به نقطه مطلوب مسئوليت دارند و روي همين موضوع هم تمرکز
کردهاند که بتوانند دروهله اول ساماندهي معتادان متجاهر را به درستي
انجام دهند.عمراني ادامه داد :درحال حاضربه صورت متوسط بين30
تا 40درصد ودربرخي موارد حتي 65درصد زندانيان حاضردرزندانهاي

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي جدولگذاري و دال بتني شماره سه سال  97را بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال  97از
طريق مناقصه عمومي دو مرحلهاي به پيمانكار واجد الشرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان و ابنيه از معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رئيس جمهور باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت بعمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم
به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه :
 -1سپرده شركت در مناقصه  534/100/000ريال (پانصد و سي و چهار ميليون و يكصد هزار ريال) مي باشد كه بايستي به صورت
واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به نام شركت
باشد.
 -2در صورتيكه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش  ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاريخ تحويل پاكات  97/3/12مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات  97/3/13ساعت  18مي باشد.
 -8برآورد اوليه به مبلغ  10/680/540/572ريال مي باشد.

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

نوبت اول

شماره 2-96-40

شركت سهامي آب منطقهاي سمنان در نظر دارد خريد ،نصب و راهاندازي سيستم حفاظت هوشمند سد دامغان را از
طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي مطابق قانون برگزاري مناقصات به پيمانكار واجد شرايط و داراي تاييديه رشته
حفاظت الكترونيك از مركز حراست وزارت نيرو واگذار نمايد.
مدت اوليه  4:ماه
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  :مبلغ  182/500/000ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به
حساب بانكي مندرج در اسناد
مناقصه گران مي توانند حداكثر تا ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  97/3/2نسبت به دريافت اسناد مناقصه از
طريق سامانه ستاد  www.setadiran.irاقدام و پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 97/3/12
در سامانه ستاد ثبت و پاكت الف را به دفتر حراست و امور محرمانه شركت به نشاني سمنان  -بلوار  17شهريور
(شهيد هاشميان) تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ بازگشايي پاكتها  :ساعت  11صبح روز شنبه مورخ 97/3/12
تلفن تماس جهت پاسخ به سواالت )023( -33361913 -16 :
به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27
شناسه 175774

۱۰هزار واگن بايد وارد خطوط مترو شود

معاون قضائي دادستان کل کشور:

وجود باندهاي مافيايي سدمعبر

شركت سهامي آب منطقهاي
سمنان

رئيس کميسيون عمران شوراي شهرتهران:

پنج شنبه  27ارديبهشت 1397
اول رمضان  17-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9218

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشور:

تاريخ انتشار نوبت اول 97/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/3
خ ش 97/2/27

اشاره به استقبال ميليوني کاربران از اين پيان رسان ،گفت:با توجه به شرايطي که کشورما
دارد ،به دست آوردن اين تکنولوژي ساده نبوده واکنون فقط هفتکشوردردنيا داراي پيامرسان
چندميليوني هستند .داشتن اين پيامرسان ايراني الزم است ،زيرا حدود بيستوپنج رشته
ازصنعت «آي تي» و«آي سي تي» بايد به بلوغ رسيده باشد تا بتوان پيامرسان ايراني را
بهصورت چندميليوني داشته باشيم .اين تجربه تا پيشازاين اص ًال درکشوروجود نداشت,
البته ممکن است بهصورت تئوريک بارها اين مطالب را مرورکرده باشيم ،مث ًال دراعالم
نتايج کنکوروحراج پايان سال براي مجموعه «آي سي تي» که اتفاقاتي رخ داد وازدسترس
خارجشده وامکان برقراري ارتباط وجود نداشت؛ يا اينکه باالترين تراکنشهايي که درسطح
کشورانجام مي شود ،مربوط ب ه نظام بانکي است که برخط بوده وشايد به 100هزارتراکنش
در ثانيه برسد که در يک پيامرسان ميليوني مانند سروش آن را داريم.

خبر »

شركت آب منطقهاي سمنان

کشورافرادي هستند که پروندهشان به موضوع مواد مخدر مربوط است،
يعني همه جرائم مرتبط با مواد مخدر .اگراين زندان هرکشور را که به
عنوان نقطه آسيب هرکشوري شناخته ميشود را ازوجود اين زندانيان
خالي کنيد ،ميبينيد که وضعيت زندانمان بسياراستاندارد شده وديگربه
نقطه زحمت وپاشنه آشيل ما تبديل نميشود.عمراني گفت :اين موضوع
نشاندهنده اهميت موضوع مواد مخدر است وبيش از پيش براي ما
ابعاد وسيع اين مسئله اجتماعي را مشخص ميکند وازهمين روست که
ما اين مسئله را به عنوان مسئله اجتماعي اول کشور قلمداد ميکنيم
و ميبينيم که درحوزه جرائم مختلف پاي اين بليه خانمانسوزدرميان
است.معاون قضائي دادستان کل کشوربا اشاره به مثالي گفت :جالب
است بدانيد هر زمان که نيروي انتظامي يک طرح جمعآوري معتادان
اجرا ميکند ،به طرزشگفتآوري تا چندين هفته از ميزان وقوع جرائم
خرد کاسته ميشود واين موضوع براي مردم نمود مييابد وجالب است
بدانيد حتي آمار زورگيريهاي خرد هم کاهش مييابد که اينها نشان
ميدهد ميان اعتياد و وقوع جرائم يک رابطه معناداري وجود دارد.وي
افزود :مقام معظم رهبري هم دقيقاً به همين موضوع درفرمايشاتشان
اشاره کردند وتأکيد فرمودند که بايد به پشت پرده مواد مخدرواينکه چه
کساني دارند ازاين جريان مخرب سود مي برند ،توجه کرد وفهميد که
قصد اين افراد ازگسترش مصرف مواد مخدر چيست که همانا ضعيف
کردن جوانان ما به عنوان موتور محرکه کشور است.

رئيس کميسيون عمران شوراي شهرتهران با بيان اينکه 10هزارواگن
بايد وارد خطوط متروشود ،گفت :با اين کارميتوانيم از تمام ظرفيت
خطوط استفاده کنيم.محمد عليخاني در گفتگوبا فارس ،با بيان اينکه
اولويت اصلي ما تجهيزخطوط فعلي مترواست ،گفت :براي تجهيز
اين خطوط  22هزارميليارد تومان اعتبارالزم داريم.وي گفت :براي
ورود 2هزار واگن 10هزارميليارد هزينه الزم است و 12هزارميليارد
تومان هم هزينه تجهيز خطوط است واين موضوع فراترازاعتبارات
شهرداري است.عليخاني با بيان اينکه قرار است دولت  2هزار واگن
به کالنشهرها بدهد ،گفت :هزار واگن براي تهران است.

ت هاي شناسايي جديد
صدورکار 
ايثارگران آغاز شد
مديرکل پذيرش واموراداري بنياد شهيد وامورايثارگران ،ازآغازصدور
وارسال کارتهاي شناسايي جديد ايثارگري خبرداد.به گزارش روابط
عمومي بنياد شهيد ،حجتاهلل فرهادي گفت :تاکنون ۳۰هزارکارت
شناسايي جديد ايثارگري صادروازطريق پست براي ايثارگران
ارسال شده است.وي اظهارداشت :درحال حاضردرابتداي فرآيند
ش بيني مي شود با افزايش
ت ها هستيم وپي 
چاپ وارسال کار 
سرعت کار ،بهطورمتوسط روزانه هشت هزارکارت شناسايي جديد
چاپ وارسال شود.فرهادي با بيان اينکه تاکنون ۲۵۰هزار نفر از
ت نام کردهاند ،يادآورشد :الزم است
ايثارگران براي دريافت کارت ثب 
ت ها درسامانه ثبتنام
ايثارگراني که هنوزبراي دريافت اين کار 
ت ها
نکردهاند ،هرچه سريعتردراين زمينه اقدام کنند تا صدورکار 
بهصورت مستمرادامه يابد واين افراد درکوتاهترين زمان ممکن
ت هاي خود را دريافت کنند.وي تاکيد کرد :ايثارگران درصورت
کار 
تغييرآدرس محل سکونت خود بايد نسبت به اعالم آدرس جديد به
بنياد شهيد اقدام کنند تا براي دريافت کارت دچارمشکل نشوند.
همچنين درصورتيکه عکسهاي پرونده اين افراد قديمي است
ونيازبه تغييردارد ،بايد به بنياد شهيد مراجعه وعکس جديد خود
را درپرونده ثبت کنند.

شناسايي ۳۰۰مهدکودکغيرمجاز
در تهران
مديرکل امورکودکان و نوجوانان بهزيستي کشورازشناسايي ۳۰۰
مهدکودک که به صورت غيرمجازدراستان تهران فعاليت ميکردند،
خبرداد.محمد نفريه درگفتگوبا فارس ،گفت :شناسايي مهدهاي
غيرمجاز يکي ازوظايف حوزه رسيدگي به وضعيت کودکان دربهزيستي
است که به اين منظوردراستان تهران 300مهدکودک غيرمجاز را
شناسايي کرديم ودرسال گذشته 100مهدکودک پلمب شد .وي
ادامه داد :در مقياس کشوري ،سال گذشته در استانهاي خراسان
رضوي ،فارس ،اصفهان ،البرز و آذربايجان شرقي نسبت به نظارت و
پلمب مهدکودکهاي غيرمجاز به صورت جدي وارد عمل شديم و
امسال در تمام استانها براي بستن مرکز غيرمجاز اقدام ميکنيم.
نفريه گفت :با همکاري دادستان و پليس اماکن نسبت به پلمب
مهدکودکهاي غيرمجاز اقدام ميشود هر چند که هدف بهزيستي
بستن مهدها نيست بلکه بايد تحت نظر بهزيستي فعاليت کرده و
استانداردهاي الزم را رعايت کنند .گاهي ميبينيم در اين مهدهاي
غيرمجاز کودکان در زيرزمين نگهداري ميشوند که نور کافي
نميبينند يا گاهي در برخي مهدها مربي دورهديده وجود ندارد،
کسي باالي سر کودکان نيست يا تغذيه نامناسبي دارند.

آگهي مناقصه نوبت دوم

شهرداري ايذه بر اساس موافقت نامه شماره  1773698مورخ  96/12/27از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي منعقد با سازمان مديريت و برنامهريزي
استان خوزستان با كد 054ص  1502001در نظر دارد نسبت به احداث كانال  4متري نورآباد از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد  .لذا شركتهاي واجد
شرايط جهت خريد و تهيه اسناد به امور برنامهريزي شهرداري مراجعه و ضمن بررسي  ،آخرين قيمت پيشنهادي خود را به صورت خوانا و بدون قيد و
شرط و خط خوردگي در پاكت الك و مهر شده به مدت  14روز پس از انتشار آگهي به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
 -1موضوع مناقصه :
احداث كانال دهانه  4متري نورآباد به ارتفاع ( 5پنج) متري
 -2شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار :
 -2-1تجهيز و برچيدن كارگاه
 -2-2اجراي كانال با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان مطابق نقشههاي اجرايي  ،شرح آناليز و ريزمتره برآورد اوليه ممهور به مهر دفتر فني اين
شهرداري كه تدوين و پيوست مي باشد.
 -3محل اجراي كار  :شهر ايذه
 -4مبلغ برآورد كار  :برابر است با  18/553/497/834ريال كه مبلغ  15/000/000/000ريال از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و
پرداخت بر اساس تخصيص اعتبار عمراني به هر نحوي كه از طرف خزانه تامين اعتبار نمايد اعم از اسناد خزانه و يا نقدينگي يا به هر نحو از ا نحاء كه
شهرداري قابليت پرداخت را از محل اعتبارات مذكور داشته باشد و مبلغ  3/553/497/834ريال از محل درآمدهاي جاري پرداخت مي گردد.
 -5مدت اجراي كار  :به مدت ( 90نود) روز
 -6كارفرما  :شهرداري ايذه
 -7رتبه كاري مورد نياز  :حداقل  5ابنيه
 -8تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  927/674/892ريال است.
 -9به موضوع آگهي هيچ گونه تعديل و اضافه بها تعلق نميگيرد.
-10هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-11ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -12شهرداري در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -13هرگاه برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه يا مزايده حاضر يه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27

روابط عمومي شهرداري ايذه

آگهي مناقصه نوبت دوم

شهرداري ايذه بر اساس موافقت نامه شماره  1510447مورخ  96/8/22از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي منعقد با سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان خوزستان با كد 164ص  1503002در نظر دارد نسبت به ادامه كانال جنب حوزه علميه به سمت شهرك ابوالفضل (ع) از طريق
مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از شركتهاي واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت  14روز جهت خريد ؛ تهيه و
تحويل اسناد به امور برنامهريزي شهرداري مراجعه نمايند.
 -1موضوع مناقصه :
ادامه كانال جنب حوزه علميه به سمت شهرك ابوالفضل (ع) به طول  430متر
 -2شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار :
 -2-1تجهيز و برچيدن كارگاه
 -2-2اجراي كانال با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان مطابق نقشههاي اجرايي  ،شرح آناليز و ريزمتره برآورد اوليه ممهور به مهر دفتر فني اين
شهرداري كه تدوين و پيوست مي باشد.
 -3محل اجراي كار  :شهر ايذه
 -4مبلغ برآورد كار  :برابر است با  22/101/555/972ريال كه مبلغ  20/928/000/000ريال از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و
پرداخت بر اساس تخصيص اعتبار عمراني به هر نحوي كه از طرف خزانه تامين اعتبار نمايد اعم از اسناد خزانه و يا نقدينگي يا به هر نحوي از انحاء كه
شهرداري قابليت پرداخت را از محل اعتبارات مذكور داشته باشد و مبلغ  1/173/555/972ريال از محل درآمدهاي جاري پرداخت مي گردد.
 -5مدت اجراي كار  :به مدت ( 90نود) روز
 -6كارفرما  :شهرداري ايذه
 -7رتبه كاري مورد نياز  :حداقل  5ابنيه
 -8تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  1/105/077/799ريال است.
 -9به موضوع آگهي هيچ گونه تعديل و اضافه بها تعلق نميگيرد.
-10هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-11ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -12شهرداري در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -13هرگاه برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه يا مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27

روابط عمومي شهرداري ايذه

