» خبر

خادمي خبر داد:

دومين طرح استيضاح زنگنه؛ موضوع توتال
عضو کميسيون انرژي مجلس از کليد خوردن دومين طرح استيضاح
وزير نفت در مجلس خبر داد .هدايت هّ
الل خادمي عضو کميسيون
انرژي مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با تسنيم ،از تدوين طرح
استيضاح بيژن نامدار زنگنه وزير نفت خبر داد و گفت :محور
اصلي اين طرح درباره نحوه اجراي تعهدات شرکت توتال فرانسه
در ميدان  11پارس جنوبي است.وي ادامه داد :اين طرح تدوين
شده است و در روزهاي آينده در اختيار هيئترئيسه پارلمان
قرار داده ميشود.اين نماينده با اشاره به محورهاي ديگر اين
طرح افزود :قرارداد کرسنت و از دست رفتن بازار گاز در منطقه
از محورهاي اين طرح است.

واکنش جمعيت جانبازان به نامه درخواست مذاکره با آم ريکا:

پيشنهاد دهندگان مذاکره با آمريکا
فاقد درک الفباي سياسي هستند

جمعيت جانبازان در واکنش به نامه برخي از ورشکستگان سياسي در
داخل و خارج کشور در خصوص درخواست مذاکره مستقيم با آمريکا،
اعالم کرد :عجيب است که گاو شيرده خواندن سعودي ها توسط
ترامپ براي پيشنهاددهندگان مايه عبرت نشده است.به گزارش فارس،
اعضاي شوراي مرکزي جمعيت جانبازان انقالب اسالمي در آخرين
جلسه رسمي خود مقاومت مقتدرانه و تحسينبرانگيز مبارزان يمن در
نبرد الحديده را تجلي واقعي اعتماد به وعده هاي الهي و تحقق وعده
الهي «ان تنصراهلل ينصرکم» دانستند و تاکيد کردند :اين مقاومت نشان
داد ائتالف آمريکا ،انگليس ،فرانسه ،عربستان و امارات با هيبت و هيمنه
رسانه اي در مقابل ايستادگي مردم مظلوم ،پوچ است.جمعيت جانبازان
با تاکيد بر نقش آموزه هاي مکتب امام (ره) و اسالم ناب در به نمايش
گذاشتن جوهره مقاومت و توانستن براي ملت هاي منطقه ،و با يادآوري
اينکه ائتالف سنگين و پر هزينه  7هزار ميليارد دالري مورد ادعاي ترامپ
در منطقه خاورميانه نتوانست آورده اي در سوريه ،فلسطين ،عراق ،يمن
و بحرين براي آنها رقم بزند ،اين وضعيت غربي ها را مصداق کاشتن
باد و درو کردن توفان توصيف و تصريح کردند :ماهيت باطل شيطان
بزرگ و همپيمانانش جز اين نيست.اعضاي جمعيت جانبازان در ادامه
اين جلسه با تقبيح نام ه تني چند از ورشکستگان داخلي و خارج نشين
براي انجام مذاکره مستقيم و بدون قيد و شرط ايران و آمريکا مانند
آنچه که اخيرا در کره شمالي رخ داد ،مغز کوچک پيشنهاد دهندگان
چنين ايده اي را فاقد درک الفباي سياسي و الفباي غيرت و شرف ملي
دانست و خاطرنشان کردند :نگاهي به سردمداران عربستان سعودي که با
ترامپ رقص شمشير کردند اما از طرف ترامپ «گاو شيرده» لقب گرفتند،
بايد زنگار مغزهاي کوچک اين ورشکستگان سياسي را به تحرک وا مي
داشت اما چنين نشده و آنها حتي از سوي همفکران سابق خود نيز مورد
اعتراض و شماتت قرار گرفتهاند.

سرلشکر فيروزآبادي ،ويالي لواسان را
تخليه کرد و تحويل داد
رئيس سابق ستادکل نيروهاي مسلح صبح ديروز ويالي لواسان
را تحويل ستاد اجرايي فرمان امام(ره) داد.به گزارش فارس،
سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي رئيس سابق ستادکل
نيروهاي مسلح ويالي لواسان را تحويل ستاد اجرايي فرمان
امام(ره) داد.سرلشکر فيروزآبادي شب گذشته سه شنبه اين
مکان را تخليه و ساعت هشت و سي دقيقه صبح ديروز اين
ويال را تحويل داده است.

»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامه برخي فعاالن سياسي به مسئوالن نظام در مورد
مذاکره با ترامپ گفت :اين افراد اگر با نظام هستند بايد مرز خودشان را مشخص کنند و بهجاي پيوند
با آمريکا مرزبندي کنند و از آمريکا فاصله بگيرند.به گزارش ايسنا ،محمدحسين صفارهرندي در جمع
خبرنگاران در قزوين تصريح کرد :امروز در شرايط خاصي قرار داريم که در گذشته نيز مشابه آن را
تجربه کرديم ،طبيعي است که دشمن در اين مدت تدابير شيطاني مختلفي داشته است .وي افزود
در مقابل ما نيز ورزيده شديم و بيتجربگي ،خامي و دستپاچگي گذشته را تکرار نميکنيم ،اين نظام و
انقالب از توانمنديهاي مختلفي برخورداراست ،در حال حاضر طراحي دشمن چنين است که تالش
ميکند از طريق مشکالت اقتصادي وارد شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد :در حال
حاضر دشمن بر اين باور است تا زماني که نظام داراي سالمت دروني است و مردم و حکومت رابطه
نزديکي داشته باشند اعمال محدوديت نتيجه نخواهد داشت ،بنابراين براي شکست ايران بايد از درون

کشور نفوذ کنيم.وي خاطرنشان کرد :آنها ميپنداشتند در زمان تحريمها مردم نسبت به حکومت
برانگيخته ميشوند و از طرفي تحريم باعث ايجاد تعارض بين مسئولين ميشود ،بهطوريکه برخي از
مسئولين خروج و برخي مقاومت را بهترين راه ميدانند بنابراين يک طيف دوقطبي در کشور ايجاد
ميشود.صفارهرندي تصريح کرد :دشمنان در دوره جديد تحريمها احساس ميکنند برنامهريزي جواب
ميدهد و روي مردم تمرکز کردهاند ،گواه اين امر نامهاي است که از طرف بخشي از افراد ضدانقالب
تهيهشده است و اين موضوع نشان ميدهد که مسئلهاي وجود دارد.وي يادآور شد :درگذشته اصالحطلبان
ميگفتند در چارچوب نظام عمل ميکنند درحاليکه اين افراد که نامه مذکور را امضا کردهاند خارج
از چارچوب هستند ،برخي فکر ميکنند بهترين راه شکست بنبست است ،در اوايل دهه  70نيز حزب
توده فکر ميکرد اگر امام خميني(ره) به گفته خودشان رهبر کاريزماي جمهوري اسالمي برداشته شود
انقالب به پايان ميرسد اما بعد از رحلت ايشان جمهوري اسالمي همچنان ايستاد.
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والیتی در همایش اساتید بسیجی دانشگاه آزاد:

امضاکنندگان نامه مذاکره با آمریکا حاضرند بهخاطر
بورسیه فرزندانشان وطن خود را بفروشند

علياکبر واليتي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد در
اين همايش با اشاره به نامه اخير برخي اصالح طلبان
براي مذاکره مستقيم با دولت آمريکا گفت :برخي از
افرادي که اين نامه را امضا کرده اند يا تاجر اند يا
تابعيت دوگانه دارند خالصه اين نامه تسليم نامه ملت
ايران در برابر آمريکاست؛ مهمترين افتخار ملت ايران
اين است که در برابر آمريکا عزت به دست آورده است
و آمريکا در برابر اين ملت ذليل است؛ آمريکا دير يا زود
با ذلت از منطقه خاورميانه خارج خواهد شد.
ويگفت:ترامپادعاکردهکهبهزوديآثاررجزخوانيهايش
در ايران نمايان خواهد شد متاسفانه در مقابل يک سري
خارجنشين که فرزندانشان بورسيه آمريکا هستند نامه
تحقير آميزي را در پاسخ به آمريکا مي نويسند که البته
ملت ايران تو دهني محکمي به آنها خواهند زد.رئيس
هيئت امناي دانشگاه آزاد تصريح کرد :کساني که اين
نامه تحقيرآميز را امضا کرده اند گرين کارت هاي آنها

رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد گفت :برخي از
امضا کنندگان نامه مذاکره با آمريکا حاضرند به خاطر
بورسيهاي که براي خودشان و فرزندشان ميگيرند
کشور و وطنشان را به راحتي بفروشند.
به گزارش فارس ،همايش بزرگ بسيج اساتيد دانشگاه
آزاد اسالمي با حضور علي اکبر واليتي رئيس هيئت
موسس و هيئت امناي دانشگاه ،فرهاد رهبر رئيس
دانشگاه آزاد اسالمي و جمعي از معاونان ،مديران و
اساتيد بسيجي دانشگاه آزاد اسالمي در سالن شهيد
مطهري سازمان مرکزي برگزار شد .در اين همايش
که با عنوان «استاد بسيجي ،تحول انقالبي ،دانشگاه
تمدنساز» برگزار شد ،هاشمي رئيس بسيج اساتيد
دانشگاه آزاد اسالمي به ايراد سخنراني براي مدعوين
پرداخت.در اين همايش واليتي رئيس هيئت موسس
و هيئت امناي دانشگاه و فرهاد رهبر رئيس دانشگاه
آزاد اسالمي نيز به ايراد سخن پرداختند.

نماينده مردم مشهد:

شد و کشور حتي حداقل آوردههاي مادي و مالي را هم
کسب نخواهد کرد.نوه امام خميني(ره) ادامه داد :کدام
دولتي در موقعيت اينچنينى توانسته حق ملت خود
را از زورمندان بستاند که اکنون بخواهد تکرار شود؟! در
شرايط حاضر وقت مذاکره با زيادهخواهان نيست بلکه
وقت ايستادگى و مقاومت در برابرشان هست .در شرايط

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد پيچ ،مهره و متعلقات خط  400كيلوولت زاهدان بم
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 788/538/400 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه
اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  12روز سهشنبه مورخ  97/3/29لغايت ساعت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/4/7
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به صفحه اعالم عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  3بعدازظهر روز سهشنبه مورخ 97/4/19
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  - 97/4/20امور تداركات و قراردادهاي شركت
برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان
و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست:
مدت تحويل كاال( 2 :دو) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما

شركت مخابرات ايران
مخابرات منطقه زنجان

دنبال جمع آوري آبروي ريخته شده آمريکا هستند،
اظهار داشت :اين افراد بايد بدانند تا زماني که شير
داشته باشند آمريکا آنها را مي دوشد و در آخر هيچ
چيز نصيبشان نخواهند شد؛ مذاکره بعدي با آمريکا
به معني اين است دست هايمان را به عنوان تسليم
در برابر آن ها باال بگيريم.

در آينده لغو خواهد شد؛ افرادي که ادعا ميکنند با
آمريکا مذاکره کنيم يا نميفهمند مذاکره يعني چه
يا به دنبال فريب مردم هستند ،جمهوري اسالمي
ايران  5سال مذاکره کرد اما در نهايت آمريکاييها بر
زير عهدهاي خود زدند.
واليتي با بيان اين که نويسندگان اين نامه ذلت بار به

دعوت به مذاكره با ترامپ ،دعوت به ذلت ملت است

حجتاالسالم والمسلمين اشراقي ،نوه امامخميني(ره)
با اشاره به نامه برخي فعاالن سياسي به مسئوالن نظام
براي مذاکره با ترامپ ،آن را نامهاي براي دعوت به ذلت و
زبوني مردم ايران توصيف کرد.حجت االسالم والمسلمين
مرتضي اشراقي نوه امام خميني(ره) در گفتگو با تسنيم
در پاسخ به سؤالي درباره نامه شماري از فعاالن سياسي
در خصوص ضرورت مذاکره با آمريکا ،اظهار کرد :بدون
شک در هوش سياسي نويسندگان اين نامه بايد ترديد
کرد؛ چرا که پيشنهاد مذاکره با دولتي که شديدترين
تهديدات و بيادبانهترين رفتارها را با تمام دولتها و
ملتهاي جهان از جمله جمهوري اسالمي ايران اعمال
ميکند ،پيش از هر موضوعي زير پا گذاشتن عزت ملي
مردم و نظام جمهوري اسالمي ايران است.وي «عزت
اسالمي» را مهمترين آرمان امام راحل و رهبر معظم
انقالب خواند و افزود :حتي يک فرد بيتجربه هم تصديق
ميکند که وقتي يک دولت دائماً کشوري را تهديد ميکند
با او بايد با زبان قدرت سخن گفت نه اينکه پيشنهاد
مذاکره داد! ايکاش نويسندگان اين نامه درک ميکردند
که در چنين برههاي اگر پيشنهادشان عملي شود جز
ذلت و زبوني براي ايران هيچ نتيجهاي حاصل نخواهد

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي  -نوبت دوم

 )1موضوع مناقصه :انجام عمليات نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوري و مسي و سيستمهاي  PGو نگهداري شبكه هوايي در محدوده مركز تلفن ملت مخابرات شهرستان
زنجان
 )2شماره مناقصه :مناقصه عمومي -97-3-5م
 )3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 )4قيمت پايه برآوردي ساالنه 2/000/000/000 :ريال
 )5شرح عمليات :انجام عمليات نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل نوري و مسي و سيستمهاي  PGو نگهداري شبكه هوايي در محدوده مركز تلفن ملت مخابرات شهرستان
زنجان
 )6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي سعيد هادي  -شماره تماس
02433122137
 )7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز سهشنبه مورخ 97/4/5
 )8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  150/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه
2104197675259
 )9زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه نظارت به شماره تماس ( 02433772222آقاي مهندس باقري)
 )10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  100/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام شماره 1682828266
نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197676277و يا چك بانكي رمزدار/چك تضمين شده بانكي ميباشد.
 )11توضيح اينكه مناقصه به صورت دومرحلهاي برگزار ميگردد.
 )12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات استان زنجان
 )13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز شنبه مورخ 97/4/16
 )14زمان و مكان بازگشايي پاكات مرحله اول (الف و ب) :ساعت  8صبح روز يكشنبه مورخه  97/4/17در محل اتاق اداره پشتيباني و تداركات
 )15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات استان زنجان)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور)
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر فقط به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي جهت
دريافت اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت تحويل نمايند يا به
آدرس پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/31 :
خ ش 97/3/29 :م الف325

اداره پشتيباني و تداركات شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان
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خبر »

هيچ قرارداد استعماري را
امضا نميکنيم

اشراقي ،نوه امام :

نوبت دوم

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/31 :
خ ش97/3/30 :

امضا کنندگان نامه
بهجاي پيوند
با آمريکا از آن
فاصله بگيرند

سياسي

موجود بين المللي و با وجود سبکمغزي چون ترامپ،
ايستادگي و مقاومت در برابر زيادهخواهي مستکبرين،
جوابگوي خواستههاي بحق ملت ايران است.اشراقي با
بلعيدن بدون منطق و
بيان اينکه خوي استکباري ،خوي
ِ
دليل است و دولتِ فعلي آمريکا بيشتر از بقيه دولتهاي
پيشين آن کشور به چنين خوي درندهاي شهره است،

افزود :در مواقع اينچنيني بايد عالوه بر رفتارهاي عاقالنه،
مقاومت در برابر خوي استکباري بهخرج داد زيرا اين
خوي درنده قصد دريدن را دارد که البته يقيناً بدانيد که
هيچ غلطي هم نميتوان د بکند.وي تأکيد کرد :مردم عزيز
ايران بايد هوشيار باشند زيرا که دشمن با پيشنهادهاي
رنگين از طريق نفوذيها ،درب باغ سبز نشان ميدهد
ولي مطمئن باشيد آن طرف درب باغ سبز پوشالي،
جهنم است.نوه امام خميني(ره) با بيان اين نکته که
"«مذاکره» امر پسنديدهاي است؛ اما با چهکسي و در چه
موقعيت و شرايطي؟" خاطرنشان کرد :آيا با دولتي که
براي سوداگريهاي خويش حتي از معاهده آبوهوايي
پاريس خارج ميشود و هر لحظه امکان دارد زير هر
تعهد بين المللي بزند ميتوان مذاکره کرد؟! دولتى که
در حمايت از رژيم کودککش و ظالم صهيونيستى از
شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج ميشود،
قابل مذاکره و گفتگو است؟!اشراقي تأکيد کرد :امروز که
همه مسئوالن کشور در حال تدبير جهت حل مشکالت
کشور هستند ارائه پيشنهاد مذاکره با آمريکا آدرس غلط
دادن به افکار عمومي است و صف واحد در مقابل خصم
آمريکا را دچار تشتت ميکند.

نماينده مردم مشهد گفت :هيچ قرارداد استعماري را در قوه مقننه
هّ
نصرالل پژمانفر
امضا نميکنيم.به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم
نماينده مردم مشهد و کالت در مجلس شوراي اسالمي در جلسه
علني ديروز قوه مق ّننه ،طي تذکري شفاهي ،گفت :دکتر علي شريعتي
جملهاي دارد مبني بر اينکه روحانيت هيچ وقت قرارداد استعماري
را امضا نميکند .ما هم اين جمله را مدنظر داريم و هيچگاه چنين
قراردادهايي را امضا نخواهيم کرد.وي ادامه داد :درباره موضوع
 FATFنقطه نظرات متعددي از ناحيه شخصيتهاي مختلف بيان
ميشود اما با اين وجود افرادي هستند که حتي اجازه اظهار نظرکردن
درباره اين موضوع را به ديگران نميدهند.نمانيده مردم مشهد در
مجلس افزود :اين افراد به جاي آنکه درباره اين موضوع استدالل
کنند و ادله بياورند ،موضوعات ديگري را مطرح ميکنند که ربطي
به اين موضوع ندارد.عضو کميسيون فرهنگي مجلس تصريح کرد:
متأسفانه امروز در روزنامهها مثل دوران برجام ليستي درست کردند
و ميگويند نمايندههايي که سواد اظهارنظر درباره  FATFرا دارند
يا ندارند چه کساني هستند که اين کار درست نيست.

الياس حضرتي:

نامه به سران نظام
براي مذاکره با آمريکا اشتباه بود
نماينده مردم تهران در مجلس گفت :نامه به سران نظام براي مذاکره
مستقيم با آمريکا عجوالنه و اشتباه بود.الياس حضرتي نماينده مردم
تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با تسنيم ،درباره نامه
مشترک برخي اصالحطلبان تندرو و اپوزيسيون خارج کشور به
مسئوالن عالي نظام درباره مذاکره مستقيم با آمريکا گفت :مخالف
اين اقدام هستم.وي با بيان اينکه افرادي که اين نامه را تدوين و
امضا کردند در شرايط فعلي اشتباه کردند ،ادامه داد :بدعهديهاي
آمريکا تازگي ندارد و از سال  1332تاکنون اين روند ادامه داشته
است.عضو فراکسيون اميد مجلس با تاکيد بر اينکه خنجر خيانت
آمريکا همواره بر پشت ملت ايران قرار داشته است ،افزود :خصومت
با انقالب اسالمي ،کمک به متجاوزان به کشورمان در جنگ  8ساله
و خروج از برجام نمونههاي بارز خيانتهاي دولتمردان آمريکا عليه
کشورمان است.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه افرادي
که اين نامه را نوشتند ،عجوالنه رفتار کردند ،اظهار داشت :زمان
براي نوشتن اين نامه مناسب نبود.

آگهي مناقصه عمومي

آگهي تجديد مناقصه شماره 97/11
شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

صفاره رندي:

شركت گاز استان اصفهان

شماره مجوز ( - )1397 ،1316نوبت دوم

شركت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصهاي با موضوع و شرايط زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:
موضوع مناقصه :انجام خدمات دفتري ،تنظيفات ،فضاي سبز ،بارگيري و تخليه كاال در محوطه و انبارهاي شهيد فلسفي جنب ضلع شرقي دانشگاه صنعتي
اصفهان و انبار شماره  2لوله
ميزان تضمين 790/000/000 :ريال (هفتصد و نود ميليون ريال)
كد فراخوان2162361 :
نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :اصفهان ،خيابان چهارباغ باال ،شركت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگي :حداكثر تا تاريخ 97/04/09
مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالعرساني الكترونيكي شركت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir،
 www.iets.mporg.irيا با شمار ه تلفنهاي  031-36271031-5امور قراردادهاي شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/31 :
خ ش97/3/30 :

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول
نوبت اول

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري انديشه

شهرداري انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره /5/191ص و /5/195ص مورخ  97/03/05موضوع بندهاي  5و  9مصوبه
شماره  41مورخ  97/02/25شوراي اسالمي شهر انديشه ،اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد
شرايط و داراي صالحيت (رتبه يك از سازمان مديريت و برنامهريزي) واگذار نمايد:
 -1موضوع مناقصه:
 -1-1انجام خدمات مشاور جهت طراحي ساختمان سالن همايش و خانه هنرمندان (آمفيتئاتر) در قطعه زميني به مساحت
تقريبي  8000مترمربع با زيربناي تقريبي  14000مترمربع واقع در فاز  4شهر انديشه
 -2-1انجام خدمات مشاور جهت طراحي مجموعه ورزشي مدرن در قطعه زميني به مساحت تقريبي  29000مترمربع با زيربناي
تقريبي  14000مترمربع واقع در فاز  5شهر انديشه
 -2مدت انجام كار 6 :ماه
 -3برآورد اوليه :اعتبار اوليه جهت هر يك از موارد بند  1آگهي مبلغ  5/000/000/000ريال ميباشد.
 -4سپرده شركت در مناقصه :سپرده شركت در مناقصه جهت هر يك از موارد بند  1آگهي مبلغ  250/000/000ريال ميباشد كه
بايد به صورت موارد مندرج در بند  2ماده  5آييننامه مالي شهرداريها به شرح ذيل ارائه گردد.
الف -رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جاري سيبا به شماره  0106212988001نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج -اسناد خزانه
 -5مهلت و محل فروش اسناد مناقصه :مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/04/20
به نشاني :شهريار ،شهر انديشه ،فاز  ،3بلوار آزادي ،تقاطع خيابان شهرداري شرقي ،ساختمان مركزي شهرداري انديشه ،واحد
امور قراردادها ميباشد.
 -6مهلت و محل ارائه پيشنهادات :پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  97/04/21دبيرخانه شهرداري انديشه
 -7زمان و محل بازگشايي پيشنهادات واصله :روز شنبه مورخ  97/04/23ساعت  14:30سالن جلسات شهرداري انديشه
 -8مدارك الزم :رونوشت و اصل گواهي صالحيت مشاور داراي اعتبار و درخواست كتبي با مهر و امضاء معتبر شركت
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
 -10برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/7 :
خ ش97/3/31 :

بهروز كاوياني  -شهردار انديشه

