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مدیرمسئول روزنامه تجارت:

مطبوعات مانایی خود را
حفظ خواهند کرد
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روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه8

صفحه3

یادداشت

مدرس پویانمایی مطرح کرد

پویش مردمی نه به
اجارهبهای نامتعارف

انیمیشنهایایرانی«بحران
قصه»دارند

گ�روه فرهنگ�ی :محمدعل��ی صف��ورا در کارگاه
«تحلیل محتوای انیمیش��نهای تلویزیونی» با
تأکید بر اینکه آثار ایرانی بیشتر سوژه و موضوع
دارن��د تا قص��ه ،ای��ن مس��ئله را موجب ضعف
فیلمنامهه��ا دانس��ت .کارگاه «تحلیل محتوای
انیمیشن تلویزیونی» با حضور مسئوالن انیمیشن
مراکز استانی سازمان صداوسیما پیش از...

میثم ترکیان


اسکورتجنگیکشتیهایانگلیسازترسایران
نرخ بیمه کشتیهای عبوری در خلیجفارس ۱۰برابر شد

صفحه6

تیم کشتی فرنگی
جوانان ایران

قهرمان آسیا شد
صفحه7

شهریه مدارس غیردولتی اول
دبستان از  ۹تا  ۱۵میلیون تومان!

تخلفنجومی
برخی مدارس غیر دولتی
صفحه5

آغاز دوباره طرح
برخورد با پوشاک قاچاق
در سطح شهر
صفحه3

صفحه 2و 3

گزارشگر ویژه سازمان ملل:

رئیس دستگاه قضا:

وظیفهقوهقضاییه
برخورد قاطعانه با فساد است

صفحه2

صفحه 2

سکوت آمریکا درباره
خاشقجی شرمآور است

سالگذشتهدراثرشکلگیریمعامالتیدرمناطق
برخی از شهرها قیمتها تقریب ًا در بازار مسکن
دو برابر شد.طی س��الهای گذشته بسیاری از
مستأجران مجبور شدند بخش عمدهای از درآمد
ماهیانه خود را برای پرداخت اجارهبها اختصاص
دهند .اما امس��ال با توجه به تغییرات جهشی در
بازار خرید فروش مسکن بسیاری از مستأجرانی
که توانایی افزایش ناگهانی اجارهبها را نداشتندبه
سایر نقاط ارزانتر یا خانههایی با متراژ کوچکتر
انتقالیافتهاند .البته بودند مالکانی که با تقاضاهای
نامتعارف اجاره به آشفتهبازار مسکن دامن زدند.
سالهای سال است که مشخص نیست نظارت
بر بازار زمین و ساختمان و اجارهبها با چه بخشی
است ،برخی از کارشناس��ان نظارت بر این بازار
را جزو وظایف وزارت راه و شهرس��ازی معرفی
میکنند و برخی دیگر ،صنف اتحادیه مشاوران
ام�لاک را در این رابطه مس��ئول میدانند.البته
در کنار همه این موضوعات ناخوش��ایند  2نکته
مثبت هم وجود دارد.نکته اول پویشی بود که با
همکاری صداوسیما با عنوان صاحبخانه خوب
راه افت��اد که تا حدودی تأثیرگذار بود.اما در کنار
این اتفاق خوب پویش در بین مشاورین امالک
به راه افتاده اس��ت و ای��ن بنگاهها با نپذیرفتن
مالکان خانهای که قیمتهای نامتعارف و خارج
از توان مس��تاجرین اعالم میکنند ،برای مهار
بازار اجارهبها مسکن بس��یج شدهاند.این روحیه
نیاز امروز کش��ور است تا با همدلی ،همکاری و
تالش مضاعف اقتصاد کشور را در هر بخشی را
به سمت درست هدایت کنیم.

نوبت دوم

آگهی فراخوان مزایده عمومی
( نوبت دوم)

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور
و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد
(به ريال)

مبلغ ضمانت نامه
(به ريال)

شماره فراخوان ستاد
ايران

606,000,000

2098003377000121
2098003377000122
2098003377000123

رديف

 -1سازمان مزایده گزار :شهرداری جم
 -2نوع مزایده :مزایده عمومی یک مرحله ای
 -3موضوع مزایده :اجاره مجموعه هتل شهرداری جم
 -4برآورد اولیه موضوع مزایده18.000.000.000 :ریال
 -5نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ
 900.000.000ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی
 -6محل دریافت و تحویل اس��ناد :استان بوشهر شهرس��تان جم خیابان شهرداری
شهرداری جم امور حقوقی و قراردادها .
 -7مهلت دریافت اسناد مزایده :از تاریخ  1398/04/13لغایت 1398/04/31
 -8مهلت قبول پیشنهادات :تا پایان وقت اداری 1398/04/31
 -9تاریخ و محل بازگش��ایی پاکات :ساعت  ۱۱روز سه شنبه مورخ  01مرداد ۱۳۹۸
در محل شهرداری جم
 -10شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -11هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -12سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده ذکر شده است.
 -13در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/04/13 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/04/20 :
روابط عمومی شهرداری جم

آگهي تجدید مناقصه

پروژه

1

اجرای خاکبرداری و زیر اساس راه روستایی
ورازان نور

12,112,955,245

2

اجرای گوشواره و دیوار راه روستایی لزربن

6,732,655,819

337,000,000

3

بهسازی و آسفالت راه روستایی هلوکله تنکابن

3,815,780,754

191,000,000

دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف
ارجاع كار در راه و ترابري (حمل و نقل) الزامي است.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/04/16
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت 14/00مورخه 98/04/22
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت 14/00مورخه 98/05/03
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  08/00مورخه 98/05/06
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش��تر در خصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاكت هاي الف
آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن 011- 33363904
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضويت در س��امانه  :مركز تماس :
021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديده است

