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دهقان يفيروزآبادي:

معيارهاي رهبر انقالب با مولفههاي مذاکره
مطلوب در روابط بينالملل کام ًال منطبق است
استاد علوم سياسي و روابط بينالملل دانشگاه عالمه طباطبايي گفت :معيارهاي
رهبر انقالب با مولفههاي "مذاکره مطلوب" در روابط بينالملل کام ًال منطبق است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم سيد جالل دهقانيفيروزآبادي در
نشست "تجربه ماندگار" که با هدف بازخواني و تبيين بيانات و مواضع مقام معظم
رهبري درباره برجام در موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي برگزار شد،
تاکيد کرد :معيارهاي مذاکراتي که مقام معظم رهبري براي مذاکرات هستهاي
بيان داشتند ،کامال با مولفههاي مذاکره مطلوب در روابط بينالملل انطباق دارد.
وي برهمين اساس به تشريح مولفهها و معيارهاي مذاکره مطلوب پرداخت و
اظهار داشت :اولين ويژگي يک مذاکره خوب ،مذاکره هدفمند است .در واقع يک
مذاکره بايد هدف اصلي و راهبردي داشته باشد .مذاکرهاي نتيجهبخش است ،که
هدفمند باشد.وي بر همين اساس افزود :مذاکره براي مذاکره در روابط بينالملل
معنادار نيست يک مذاکره بايد براي يک هدف معين و مشخصي انجام شود.وي
يکي از ويژگيهاي مذاکره هدفمند را شناخت کامل و درک درست مذاکرهکننده
از اهداف و سلسله مراتب و اولويتهاي خود و طرف مقابل برشمرد و گفت :در
مذاکره شخص مذاکرهکننده بايد هم اولويتهاي خود و هم اهداف و اولويتهاي
طرف مقابل را بشناسد .براي اين امر الزم است تا اهداف مذاکره به صورت دقيق
تعريف و تبيين شود و اولويتها مشخص باشند.وي ادامه داد :تشخيص و تمايز
اهداف واقعي و ظاهري طرف مقابل يکي ديگر از نکاتي است که بايد در مذاکره
مورد توجه قرار گيرد .معموال مذاکرات ديپلماتيک يک سري اهداف ظاهري و
اعالمي و يک سري اهداف واقعي و اعمالي دارند.وي توجه به اهداف راهبردي و
بلندمدت را از ديگر نکات يک مذاکره هدفمند برشمرد و در مورد اهداف ايران
و آمريکا از انجام مذاکرات هستهاي ،گفت :اهداف موردي و موضوعي ايران در
زمينه هستهاي رفع تحريمها ،لغو تحريمها و به رسميت شناختن حقوق و توان
هستهاي جمهوري اسالمي ايران بود.

مصباحي مقدم:

پورمحمدي دبيرکل و تقوي دبير شوراي
مرکزي جامعه روحانيت مبارز شدند
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تهران گفت :پورمحمدي دبيرکل و تقوي
دبير شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز شدند .به گزارش گروه سياسي
خبرگزاري دانشجو ،محمدتقي مصباحي مقدم گفت :روز چهارشنبه جلسه
جامعه روحانيت مبارز تشکيل شد و مصوبات مهمي داشت .ما در جلسه قبل
رئيس شوراي مرکزي را انتخاب کرده بوديم که حضرت آيت اهلل موحدي
کرماني هستند .براساس اساسنامه جديد ،ايشان نايب رئيس را به شوراي
مرکزي معرفي کردند و انتخاب صورت گرفت و حضرت آيت اهلل مجتهد
شبستري را به عنوان نايب رئيس شورا معرفي فرمودند :و با اتفاق آراء
ايشان انتخاب شدند.وي ادامه داد :عالوه بر اين دبير شوراي مرکزي را،
رئيس محترم شورا معرفي کردند که حضرت حجت االسالم و المسلمين
سيدرضا تقوي به عنوان دبير شوراي مرکزي انتخاب شدند و به اتفاق آراء
مورد تصويب قرار گرفت .همچنين براي سخنگوي شوراي مرکزي جامعه
روحانيت مبارز اينجانب را پيشنهاد دادند و مصباحي مقدم به عنوان
سخنگوي شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز به تصويب شوراي مرکزي
رسيد و به اتفاق آراء رأي دادند.مصباحي مقدم گفت :همچنين پيشنهاد
شد از سوي کميته سياسي که دبيرکل جامعه روحانيت مبارز که اکنون
مسئوليت اجرايي جامعه روحانيت را بر عهده ميگيرد براي مدت يک و
نيم سال يعني تا تشکيل مجمع عمومي روحانيت مبارز که نمايندگان
استانها و شهرستانها هم در آن حضور پيدا خواهند کرد ،اين دبير کل
مسئوليت راه اندازي تشکيالت را برعهده خواهد داشت که جناب حجت
االسالم و المسلمين آقاي پورمحمدي به عنوان دبيرکل پيشنهاد شد و
مورد تصويب حاضران قرار گرفت.وي بيان داشت :إن شاءاهلل ايشان ابتدا
ميبايد تشکيالت خودشان را که معاونتهاي سياسي ،تشکيالت ،فرهنگي
و اجرائي ميباشد را راه اندازي کنند و احياناً اگر نيازمند به ساير مديران
براي همکاري باشد آنها را نيز خود به کار گيرند.
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نماينده مردم شاهين شهر در مجلس جنايت اخير مدرسه غرب تهران را ثمره
اجراي  ۲۰۳۰دانست.به گزارش ايسنا ،حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه
ديروز مجلس در تذکري گفت :در جريان پيگيري موضوع  ۲۰۳۰دولت گفت
اين امر لغو شد ،اما اخبار رسيده حاکي از اين است که اين سند به صورت
جسته و گريخته در برخي جاها اجرا مي شود و يکي از آنها در مدرسه غرب
تهران بروز کرد.اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد :در بودجه سال  ۹۷مجلس
اجازه نداد که بنزين گران شود ،اما االن اخباري است که دولت قصد دارد
بنزين را گران کند شما به عنوان رئيس مجلس به اين موضوع وارد شويد .با
توجه به شرايط اقتصادي نظارت کنيد.وي با اشاره به وظيفه رئيس جمهور
در مسائل اجرايي نيز گفت ۲۵ :هزار مهندس بيکار شدند و اين به خاطر

اختالف ابالغيه دو وزير راه و کشور در خصوص نظارت بر امور ساختماني است،
متاسفانه شهرداري ها افت کردهاند و سايت ارائه پروانه ساختماني بسته شده.
صنعت ساختمان پيش از اين نيز دچار مشکل بود.حاجي دليگاني با هشدار
نسبت به بيکار شدن کارگران ساختماني گفت :بخشي از اين کارگران را نيز
از اتباع خارجي استفاده کرده اند .رئيس جمهور بايد در اين مسئله ورود کند
يا شما بايد ورود کنيد تا اين مشکل حل شود.وي با بيان اينکه طبق مصوبه
دولت قرار است صد دستگاه نعش کش از خارج وارد شود ،گفت :وقتي براي
زندهها ماشين توليد کنيم براي مرده ها نمي توان ماشين توليد کنيم.علي
الريجاني در واکنش به اين تذکر گفت :کميسيون هاي آموزش و عمران اين
مسائل را پيگيري کنند.

سياسي

دريادار حسين خانزادي:

شروط رهبري ،کليد در دست مذاکرهکنندگان است
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
گفت :شروط رهبري،کليد در دست مذاکرهکنندگان
است.امير دريادار حسين خانزادي ،در جريان
بازديد از بيست و ششمين نمايشگاه بينالمللي
قرآن کريم در پاسخ به اين پرسش خبرنگار
ايکنا که شروط رهبر معظم انقالب جهت ادامه
مذاکرات برجامي با اروپاييان چقدر بر موفقيت
اين مذاکرات ميتواند تأثيرگذار باشد ،گفت :آن
چيزي که مقام معظم رهبري بهعنوان شروط
براي اتحاديه اروپا مطرح ساختند ،يک اصول،
مبنا و کليد در دست مذاکرهکنندگان است .لذا
اگر اين شروط محقق نشوند اص ً
ال مذاکره معنا
ندارد و ما داريم درباره چيزي مذاکره ميکنيم
که حق اساسي ماست و ديگران حق دخالت
در آنرا ندارند.وي در ادامه شروط  ۱۲گانه
وزير امور خارجه آمريکا را در راستاي اعمال
سياستهاي سلطهجويانه اين کشور دانست و
در اين باره افزود :در دنيا برخي از نظامهاي
حکومتي ،مشروع نيستند؛ بهويژه نظامهاي

استکباري که مباني ديني را در خود جاي
ندادهاند بلکه مباني آنها بر اساس اقتصاد و
امور دنيوي شکل گرفته است .بنابراين ما به
لحاظ مفاهيم و اصول پايه از آنها فاصله داريم
و آن فهمي که کشورمان از دفاع دارد و نگاهي
که آنها به نيروهاي مسلح دارند کام ً
ال با هم
متفاوت هستند.فرمانده نيروي دريايي ارتش
پايه و اساس نيروهاي مسلح آمريکا را مبتني
بر استکبار و قدرتافکني دانست و تصريح
کرد :نگاه دفاعي جمهوري اسالمي مبتني بر
آموزههاي قرآن بوده و آن چيزي که از اين
کتاب آسماني برگرفته شده ،اين است که ما
بايد خودمان را کام ً
ال آماده دفاع کنيم و آن يک
حق مشروع و در تمامي نظامهاي حکومتي بر آن
تأکيد ميشود .لذا ما براي اين حق از کسي نه
سوال ميپرسيم و نه اجازه ميگيريم.وي ادامه
داد :نيروهاي مسلح در نظام جمهوري اسالمي
ايران ،حصن و حصار ملت هستند .بنابراين
وظيفه ما آن است تا هر آنچه براي يک دفاع

رهبر انقالب اسالمي؛

من آن انسجام و هماهنگي را بيشتر مشاهده
کردم .ضمن اينکه محصوالت جديدي در اين
نمايشگاه عرضه شده و مؤلفين قرآني بيش از
پيش به آموزههاي ديني نزديکتر شدهاند.
همچنين انتظار ميرود برپايي اينگونه نمايشگاهها
تأثير مثبتي بر ارتقاي فرهنگي جامعه داشته
باشد و هنجارهاي برگرفته از آموزههاي ديني
و قرآني تقويت شود.

مستحکم و قابل وثوق نياز است را آماده کنيم
و هر تسليحات متعارفي را که نظام بشري آنرا
بهعنوان يک ابزار بازدارندگي ميپذيرد ،در
چارچوب مفاهيم ديني بهکار خواهيم گرفت.
خانزادي در پايان درباره ارزيابي خود از سطح
کيفي نمايشگاه بينالمللي قرآن گفت :انسجام
و کيفيت برگزاري اين دوره باالتر از سالهاي
گذشته است .بهويژه در بخش نيروهاي مسلح

دوري کنند.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
بيان کرد :در هر جامعهاي قرارداد دو طرفه ميان
دولت و شهروندان برقرار است و امنيت و تأمين
جان شهروندان بر عهده نظام است و از سوي ديگر
ساکنان نيز متعهد هستند که از قانونهاي آن نظام

رديف

نوع واگذاري

مساحت

مبلغ كارشناسي
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يك باب مغازه در قسمت جنوبي ساختمان شوراي اسالمي
شهر چهارباغ به انضمام يك باب زيرزمين

مغازه به مساحت حدودا 195
مترمربع بالكن در همكف و زيرزمين
به مساحت حدودا  320مترمربع

ماهيانه  18/000/000ريال مغازه
در همكف  -ماهيانه 14/000/000
ريال زيرزمين

 1/600/000ريال

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ

نوبت دوم

باشد؛ بايد هر قاتلي بتواند آزادانه هر فردي را به
قتل برساند يا هر دزدي بتواند آزادانه به اموال مردم
تعدي کند.وي با بيان اينکه که قانونها براي ايجاد
نظم در جامعه تدوين شده است ،ابراز کرد :قانون
عدم جواز برهنگي در تمام کشورها وجود دارد و در
کشورهاي غربي نيز برهنه راه رفتن در خيابانها غير
قانوني است و پليس اين افراد را دستگير ميکند؛
اما تعريف برهنگي در کشور اسالمي با کشورهاي
غربي تفاوت بسياري دارد.نماينده مجلس خبرگان
رهبري بيان کرد :چرا برخي قصد دارند قانون کشور
اسالمي ايران را مشابه کشورهاي غربي کنند؛ در
حالي که قانونهاي کشور ما بر اساس مباني قرآن
و روايات تدوين شده و افزون بر آن با داليل منطقي
سازگاري دارد.اراکي درباره حجاب و پوشش آقايان
و بانوان اظهار کرد :در اسالم براي آقايان و بانوان دو
گونه حجاب وجود دارد و اينکه ديدگاه اشتباهي
است که نقش آقايان را بانوان اجرا کنند و نقش
بانوان را آقايان عهدهدار شوند.

پيروي کنند.اراکي با بيان اينکه حجاب و پوشش
قانون کشور ايران است ،گفت :چرا افرادي از حجاب
اجباري در کشور سخن ميگويند و به قانون حجاب
پايبند نيستند و به قانونهاي کشور و قوه قضائيه
توهين ميکنند؟ اگر قوانين در کشور وجود نداشته

در پي جنايت اندوهبار در يکي از مدارس غرب تهران ،حضرت آيت اهلل
خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي به رياست قوه قضائيه دستور
دادند پس از محاکمه ،در اسرع وقت حدود الهي در رابطه با متهمان
اجرا شود.
به گزارش ايرنا متن دستور رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير
است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
آيت اهلل آملي رياست محترم قوه قضائيه
با سالم
خبر جنايت در يکي از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف
شد .مقتضي است پس از محاکمه سريعاً حدود الهي را در رابطه با
محکومين اجرا نماييد.
سيد علي خامنهاي
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«اف اي تي اف» کشور را به لحاظ
امنيتي برهنه ميکند

کارشناس مسائل سياسي گفت« :اف اي تي اف» کشور را به لحاظ امنيتي
برهنه ميکند.محمدصادق کوشکي کارشناس مسائل سياسي در گفتگو با
خبرنگار سياست خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به
معاهده «اف اي تي اف» و خطرات امنيتي آن براي کشور ،اظهار کرد :سازوکار
«اف اي تي اف» و ملحقات آن مانند معاهده پالرمو ممکن است براي ما خطر
امنيتي داشته باشد.کارشناس مسائل سياسي بيان کرد :شايد براي بسياري
از کشورها عضويت در اين ساختار مشکل چنداني را ايجاد نکند و خيلي از
کشورها خود را ملزم به رعايت قوانين اين معاهده بکنند و اختاللي هم در
اين باره به وجود نيايد ،اما ما با جهان استکبار در حال مبارزه هستيم و شرايط
ويژه اي را داريم.وي ادامه داد :آمريکايي ها ،صهيونيست ها و حتي همکاران
اروپايي آنها به دنبال اين هستند که از هر فرصتي براي رخنه و آسيب زدن
به ما استفاده کنند.کوشکي گفت :عضويت در «اف اي تي اف» ،معاهده
پالرمو و غيره ما را در برابر دشمنانمان به صورت جدي آسيب پذير مي کند و
دشمنان ما به دادههاي حساس امنيتي دسترسي پيدا مي کنند.وي با بيان
اينکه دسترسي به برخي اطالعات امنيتي آرزوي بعضي کشورها بوده است،
تصريح کرد :اين دولتها تالش زيادي را تاکنون در اين زمينه انجام دادهاند،
اما به نتيجه اي نرسيدهاند.

آگهي مزايده  -نوبت دوم

شهرداري چهارباغ در نظر دارد براساس مجوز شماره /96/1280ش ش چ مورخ  96/12/6شوراي اسالمي شهر چهارباغ نسبت به
اجاره موارد مشروحه ذيل مطابق شرايط ذكر شده 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 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
 -1برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -2شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -3ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 -4هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.

تجديد آگهي مزايده عمومي

خبر »

کوشکي:

زير سؤال برندگان حکمت حجاب از ادراک کافي برخوردار نيستند

دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي گفت:
زير سؤال برندگان حکمت حجاب از ادراک کافي
برخوردار نيستند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا ،آيت اهلل محسن اراکي ،در درس اخالق که در
مدرسه علميه معصوميه(س) برگزار شد ،به مراحل
رشد و کامل انسان اشاره کرد و گفت :نخستين
مرحله رشد،حيات نباتي و سپس حيات حيواني و
مرحله سوم حيات انساني بر اساس تفکر و تعقل
است.اراکي با بيان اينکه قرآن کريم انسانها را به
تفکر و تعقل دعوت کرده است ،گفت :سير تکاملي و
رشد اخالقي انسان از مرحله سوم شروع ميشود و
آغاز سير و سلوک و تهذيب و اخالق اسالمي بر پايه
تفکر و تعقل استوار شده است.وي در بخش ديگري
از سخنانش با بيان اينکه شهروندان هر جامعه بايد
به قانونهاي کشور خويش پايبند باشند ،ابراز کرد:
هر فردي که در کشور ايران زندگي ميکند بايد به
پايبندي به قانونهاي جامعه اسالمي داشته باشند
و از مفاسد اخالق که بر خالف قانون کشور است،
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حدود الهي در رابطه با متهمان جنايت
مدرس ه غرب تهران اجرا شود

آيت اهلل اراکي:

(نوبت دوم)

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري حسنآباد فشافويه

شهرداري حسنآباد به استناد مجوز شماره  104/747مورخه  96/12/21شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت
به فروش اجناس مستعمل و بالاستفاده شهرداري شامل ضايعات آهنآالت قراضه ،سطل زباله  700ليتري ،سرسره،
تابلوهاي فلزي مستعمل راهنمايي و رانندگي و الستيك مستعمل و ...از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نمايد .لذا
از كليه افراد حقيقي و حقوقي ،شركتها و پيمانكاران دعوت ميگردد در صورت تمايل به شركت در مزايده فوق
حداكثر  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس :شهرري ،حسنآباد ،جاده قديم
تهران  -قم ،بلوار امام خميني(ره) ،ساختمان شهرداري حسنآباد ،طبقه دوم واحد امور مالي مراجعه نمايند.
 -1واريز مبلغ  150/000/000ريال وجه نقد به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  3100002734007نزد بانك
ملي شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر الزاميست.
 -2شهرداري در رد ،يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3شركتكنندگان پس از واريز مبلغ  250/000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب  3100002719009نزد بانك ملي
شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسن آباد ميتوانند اسناد و اوراق مزايده را از امور مالي
شهرداري دريافت نمايند.
 -4هزينه نشر آگهي و كارشناسي و  %9ماليات بر ارزش افزوده و ...به عهده برنده مزايده ميباشد.
ضمنا؛ داوطلبين ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر همهروزه در ساعات اداري (به جز ايام تعطيل) با شماره
تلفنهاي  021-56225959و  021-56222345تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/10 :
خ ش97/3/3 :

جنايت مدرسه
غرب تهران ثمره
اجراي  ۲۰۳۰است

پنج شنبه  10خرداد 1397
 15رمضان  31-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9230

آگهي تجديد مزايده عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/10 :
خ ش97/3/3 :
شماره تماس026-44562500 :

حاج يدليگاني:

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

سازمان ميادين ميوه و ترهبار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهرهبرداري از فضاهاي تبليغاتي
سازمان را از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند از تاريخ 1397/03/05
تا پايان وقت اداري (ساعت  )14:30مورخه  1397/03/20با ارائه اسناد و سوابق كاري مرتبط به روابط عمومي سازمان واقع
در كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي ،حدفاصل خيابانهاي هشتبهشت و ركنالدوله ،نبش كوچه احسان (،)36
پالك  5مراجعه نموده و پس از اخذ تاييديه نسبت به واريز مبلغ  700/000ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب
سپرده كوتاهمدت شماره  7002140948نزد بانك شهر شعبه حكيم اقدام و اسناد مزايده را از دبيرخانه سازمان دريافت نمايند
تلفن تماس32683601-4 :
 -1متقاضيان بايستي:
 داراي مجوز تبليغات از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند. داراي تجربه و توان فني الزم باشند. -2ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي الزامي است.
 -3مدت واگذاري يك سال شمسي ميباشد.
 -4مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت  14:30مورخه  1397/03/21ميباشد.
 -5پيشنهادات در تاريخ  1395/02/22بازگشايي ميشود.
 -6سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
 -7هزينه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزايده است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/10 :
خ ش97/3/3 :
شناسه 6627163

سازمان ميادين ميوه و ترهبار و ساماندهي مشاغل شهري
شهرداري اصفهان

تجديد آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري حسنآباد فشافويه

شهرداري حسنآباد به استناد مجوز شماره  104/35مورخه  96/1/23شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت به
واگذاري جهت نگهداري فضاي سبز كل شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه شركتها و پيمانكاران
داراي صالحيت و رتبهبندي مرتبط با پروژه مذكور (دارا بودن گواهي ثبتنام ماليات بر ارزش افزوده ،شناسه ملي و
كد اقتصادي) دعوت ميگردد در صورت تمايل به شركت در مناقصه فوق حداكثر  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم
جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري ،حسنآباد فشافويه ،جاده قديم تهران  -قم ،بلوار امام خميني(ره)،
ساختمان شهرداري حسنآباد ،طبقه دوم واحد امور مالي مراجعه نمايند.
 -1واريز مبلغ  1/365/000/000ريال وجه نقد به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  3100002734007نزد بانك
ملي شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر الزاميست.
 -2شهرداري در رد ،يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3شركتكنندگان پس از واريز مبلغ  350/000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب  3100002719009نزد بانك ملي
شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسن آباد ميتوانند اسناد و اوراق مناقصه را از امور مالي
شهرداري دريافت نمايند.
 -4هزينه نشر آگهي و ...به عهده برنده مناقصه ميباشد.
ضمنا؛ متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر همهروزه در ساعات اداري (به جز ايام تعطيل) با شماره
تلفنهاي  021-56225959و  021-56222345تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/10 :
خ ش97/3/3 :

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

