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اخبار
مسئولیکهمستاجربودهاالنخانه۲۰۰۰
متری در نیاوران دارد ،از کجا آورده؟

احمــد امیرآبادی فراهانــی عضو هیئت
رئیســه مجلس بــا تاکید بــر ضرورت
رســیدگی به اموال مســئوالن دولتی و
حکومتی طی  ۴۰سال اخیر ،گفت :طرف
قبل از انقالب در قم مستاجر بود اما االن
خانه  ۲۰۰۰متــری در نیاوران دارد .باید
پرسید از کجا آورده؟ به گزارش تسنیم،
وی افــزود :در طــرح دو فوریتی اعاده
اموال نامشــروع مســئوالن آمده است
چنانچه مدیران اطالعات کل استانها یا
روسای سازمان اطالعات سپاه در استان
ها گزارشــی دهند هر مسئول یا مقامی
همچــون نمایندگان مجلس ،شــورای
شــهر و یا مدیران و معاونین استانداریها
و فرمانداریها کسب مالی نامشروع کرده
باشــند (پس از ابقا در پست و سمت) به
اموالشان رسیدگی خواهد شد.
دانشجویان وظیفه اصلی خود را با
مطالبات تخصصی انجام دهند

ســعید جلیلی عضو
مجمع تشــخیص
مصلــت نظــام با
اشــاره بــه «فتنه
زرد» در نشســت
«نقش آفرینی و مطالبه تخصصی تشکل
های دانشــجویی» گفت :گاهی اوقات
اخبــار زرد و غیر اصلی جای موضوعات
اصلی و مهم را می گیرد و همین باعث
فراموشی اولویت های اصلی می شود که
الزم است شما دانشجویان با عبور از این
مســایل ،بتوانید وظیفه اصلی خودتان را
با «مطالبه تخصصــی» انجام دهید .به
گزارش «عصــر ایرانیان»،جلیلی تاکید
کرد« :دولت ســایه» یعنی هر فردی در
حد توان خود تحوالت اصلی کشــور را
ســایه به سایه دنبال کند ،اگر کار خوبی
می بینــد آن را تایید و حمایت کند ،اگر
کار نادرســتی می بیند برای تصحیح آن
تالش کند و اگر هــم اولویت فراموش
شده ای وجود دارد تذکر دهد .این کار در
انحصار هیچ فرد و گروهی نیست.
قاسمی :گزارش گوترش
فاقد اعتبار است

بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت خارجه
گفت :گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره
وضعیت حقوق بشــر در ایران گزارشی
فاقد اعتبار و ارزش تلقی میشود .قاسمی
همچنین افزود :گزارش انتشــار یافته از
سوی دبیرکل سازمان ملل دارای نقصان
و ایرادات بسیاری است که عالوه بر مبنا
قرار دادن قطعنامهای ناعادالنه و سیاسی،
در تنظیم مفــاد آن از منابع و اطالعات
غیرموثق ،نادرست و سراسر فاقد اعتبار
تهیه شده است.

گروه سياســي :حضرت آيــتا ...خامنهاي رهبر
معظم انقالب اسالميدر ديدار وزير اوقاف و جمعي
از علماي ســوريه با اشــاره به حمايت جمهوري
اسالمياز ســوريه در خط مقدم مبارزه با دشمنان
آن ملتهاي مؤمن و مجاهد
اســام ،پيروزي را از ِ
خواندند و با تأکيد بر لزوم پافشــاري بر مشترکات
اســامي ،گفتند :اميدواريم همگــي آن روزي را
ببينيم که شــما در قدس نماز جماعت ميخوانيد.
حضرت آيت ا ...خامنهاي با تجليل از آقاي بشــار
اسد رئيسجمهور سوريه ،افزودند :سوريه امروز در
خط مقدم قــرار دارد ،بنابراين وظيفه ما حمايت از
ايســتادگي سوريه اســت ،البته آقاي بشار اسد در
چهره يک مبارز بزرگ ظاهر شــد و بدون ترديد و
با ثبات ايســتاد که اين براي يک ملت بسيار مهم
است .ايشــان ذلت برخي ملتها را ناشي از ذلت
رهبرانشان دانســتند و با تأکيد بر اينکه دشمن در
مقابل ملت عزتمنــدي که رهبران آن با افتخار به
اسالم و هويتشان احســاس عزت ميکنند ،هيچ
کاري نميتواند بکند ،خاطرنشــان کردند :انقالب
اســاميايران در حالي وارد چهل سالگي شد که
از روز اول همــه قدرتهاي درجه يک دنيا همچون
امريکا ،شوروي ،ناتو و ارتجاع منطقه متحد شدند
تا جمهوري اسالميرا از بين ببرند ،اما اين انقالب
ماند و رشد کرد .رهبر انقالب اسالميدر تبيين اين

واقيعت اميدبخش و قدرتدهنده افزودند :ماندگاري
انقالب ملت ايران نشــان داد آنچه امريکا ،اروپا و
قدرتهاي اتميدنيا ميخواهند لزوم ًا شدني نيست و
اگر همه ما و عناصر جبهه مقاومت در منطقه قاطع
باشيم ،دشمنان هيچ غلطي نميتوانند بکنند .ايشان
الزمه پيروزي را ايمان و مجاهدت دانستند و گفتند:
مؤمن مجاهد اســت و وظيفه ما
پيروزي متعلق به
ِ
حمايت و دفاع از اســام و حرکت اسالمياست،

بنابراين بايد اختالفات را کنار بگذاريم و به افرادي
که بر خالف وحدت حرکــت و اقدام ميکنند اگر
وابسته به سياستهاي جهاني و استکباري نيستند،
بياعتنايي کنيم .حضرت آيت ا ...خامنهاي ،وظيفه
امت اســاميدر قبال اختالفافکنيهاي ناشي از
سياستهاي استکباري همچون اقدامات سعوديها
را مقابله قاطع خواندند و گفتند :ما آن شــيعهاي را
که لندن ،و آن س ّنياي را که امريکا و اسرائيل از او

جریانی که بیحجابی را تئوریزه
میکند گناهش بدتر است

حمايت کند قبول نداريم زيرا اسالم با کفر ،ظلم و
استکبار مخالف است .ايشان با تأکيد بر مشترکات
اسالميافزودند :اميدواريم همه ما آن روزي را ببينيم
که شما در قدس نماز جماعت ميخوانيد و آن روز
نيز دير نخواهد بود و به زودي خواهد آمد چه امثال
ما باشند يا نباشند .رهبر انقالب اسالميخاطرنشان
کردند :چند سال پيش رژيم صهيونيستي ميگفت
ايران را تا  25ســال آينده چنين و چنان ميکنيم
که همان موقع گفتم شــما  25سال ديگر را درک
نخواهيــد کرد .پيش از ســخنان رهبــر انقالب
اسالمي ،آقاي عبدالستار السيد وزير اوقاف سوريه با
ابالغ سالم آقاي بشار اسد رييس جمهوري سوريه
به رهبر معظم انقالب اسالميو ملت بزرگ ايران
گفت :مراتب تقدير و ســپاس ملت سوريه را براي
مواضع مقتدرانه جمهوري اسالميايران در دفاع از
حق و مقابله با تروريســم صهيونيستي  -تکفيري
اعالم ميکنيم .وزير اوقاف سوريه افزود :جمهوري
اســاميايران خط مقاومت در برابر زورگويان را از
تهران تا دمشــق و لبنان امتداد داده اســت و اين
وظيفــه مهميرا براي ما بوجود آورده اســت تا به
عنوان يد واحد براي آزادســازي قدس برنامهريزي
کنيــم .وي گفت :ما به وعــده الهي براي نصرت
مجاهدان و صابــران ،و به رهبري جنابعالي ايمان
و اعتقاد داريم.

اسحاق جهانگیری بدون اشاره به داشتن مسئوليتهای کالن اجرايي در دورههای مختلف و وجود مدیران نجومیبگیر و متخلف  در دولتهای متبوعش از مشکالتی که دهه شصتیها ایجاد کردهاند میگوید

مشکل دهه شصتیها

گروه سياســي :اســحاق جهانگيــري معاون موسسات مهم که سپردههاي مردم در آنها قرار
اول دولــت روحانــي که در انتخابات رياســت دارد کمتر توجه شده است.
جمهوري امســال براي رييس دولت مســتقر آنچه جهانگيري نگفت
سنگتمام گذاشــت و البته بعدا براساس اخبار جهانگيري در خصوص مشــکل دهه شصتيها
منتشر شده با بيمهري دولتيها هم مواجه شده در حالي ســخن ميگويــد که اخيرا ســندي
بود روز پنجشنبه گذشــته در اظهاراتي عجيب منتشــر شد که نشان ميداد ســهم معاون اولي
اعالم کرد که دهه شــصتيها هر کجا که وارد رئيس جمهور از پاداش  ۸۶۵ميليوني ســيمان
ميشــوند مشــکل ايجاد ميکنند .به گزارش تهران محفوظ بــوده و وي بخاطر عضويت در
«عصرايرانيــان» ،جهانگيري که متولد  1336و هيئت مديره ســيمان تهران تنها در يک فقره
در حال حاضر بيش از شصتســال سن دارد در  865ميليون پاداش گرفته اســت .در همان ايام
حالي دهه شــصتيها را مشکل ميداند که خود ســيمان تهران جوابيهاي منتشر کرد تا ماجرا را
سالهاي آزگار در کشور داراي مسئوليت کليدي و تحريــف کند امــا وي در حاليکه به مدت يک
حساس بوده و به طور مثال در دولت اصالحات ســال معاون اول رئيسجمهور بوده ،همزمان و
در قامت وزير صنايع و معادن سرمنشا بسياري برخالف قانون ،به عنوان رئيس در هيئت مديره
شرکت سيمان تهران حضور داشته و از مزاياي
از نابسامانيهاي کنوني بوده است.
جهانگيري :دهه شــصتيها مشــکل ايجاد آن ،از جمله پاداش نجومياســتفاده کرده است!
ميکنند
در عين حال بايد اشــاره کرد که شــايد (قريب
معــاون اول رييــس جمهــور در همايش روز به يقين) مشــکل دهه شــصتيها مســتتر در
جهانــي آينده با بيان اينکه دهه شــصتيها به رانتهاي نجومــيو کالني بوده که بطور مثال
هرجا وارد ميشوند مشــکل ايجاد ميکنند در مهــدي جهانگيري برادر معــاون اول دولت از
عين حال يکــي از پديدههاي مهم جمعيتي در آن بهره بردهاند و در حــال حاضر با پروندهاي
کشــور را افزايش متولدين دهه شصت دانست ســنگين در انتظار محکمه هســتند .نکته قابل
و مدعي شــد :افزايش زاد و ولد در اين دهه در توجه اينکــه جهانگيــري و دولتيها قريب به
هــر مقطعي دغدغههاي متعددي را در کشــور  40ســال در مسندهاي ريز و درشت کشور قرار
ايجاد کرد .اين افزايش جمعيت باعث شــد در داشتهاند اما بايد پرسيد چطور با علم به افزايش
مقطعي مدارس چهار شــيفت در کشــور وجود مواليد در هه شصت نتوانستهاند اقداميبراي حل
داشته باشد و وقتي اين جمعيت به سن دانشگاه مشکالت انجام بدهند؟ همچنين بايد پرسيد اگر
رسيد با کمبود دانشــگاه مواجه شديم و مجبور يک فرد متولد ســال  60در ســال  80به سن
شــديم در هر نقطه از کشــور دانشگاه تاسيس کار و ازدواج رســيده باشد چرا در آن ايام دولت
کنيم تا بتوانيم به نياز تحصيلي جمعيت کشــور اصالحــات کاري براي آنها نکرده اســت؟ به
پاسخگو باشــيم .وي از کيفيت نهادهاي مالي ،نظر ميرسد مشــکل اصلي رانتهاي نجومي،
بانکها ،صندوقهاي بازنشستگي و بدهيهاي فســادهاي سيســتماتيک ،اختالسهاي ريز و
دولــت بعنوان يکي ديگــر از چالشهاي پيش درشت ،مديران چند شغله و ناکارآمدي دولتيها
روي کشور نام برد و خاطرنشان کرد :متاسفانه بوده اســت و جهانگيري پاسخي به اين مسائل
ترازنامــه بانکها و عملکرد صندوقها نشــان نداده است.
دهنده آن اســت که نســبت به آينده مالي اين عذرخواهی دهه شصتیها از جهانگیری

اما آش گفتههاي معاون اول دولت آنقدر شــور
شده اســت که برخي کاربران شبکه اجتماعي
اينســتاگرام در واکنش به اظهــارات و معاون
اول رئيس جمهور با انتشــار فيلم صحبتهاي
جهانگيــري همــراه با متن زير بــا تگ کردن
صفحــه او و روحاني در حال عذرخواهي از آنان
به دليل به دنيا آمدن در دهه شصت هستند که
برخي از آنها در زير ميآيد:
جناب جهانگيري!
مــن به عنــوان کوچکترين عضــو از #دهه_
شصتيها ،از شما عذر ميخواهم!
ما را ببخشــيد که در سختترين شرايط درس
خوانديم.
ما را ببخشــيد که در رقابتي بســيار ســخت،
دانشجوي دانشگاه دولتي شديم.
ما را ببخشيد که بعد از اتمام درسمان ،کاري در
خور شأن پيدا نکرديم.
ما را ببخشــيد که به خاطر سوء مديريت شما و
همفکرانتان ،بحران ازدواج داشتيم.
ما را ببخشيد ...ما از شما عذر ميخواهيم!
کاش مــا هــم مانند بســياري ديگــر از دهه
شصتيها ،از اين کشور برويم تا خاطر نازنينتان
مکدر نشــود.آخر با اين وضع ،ما براي مديريت
شما بحران قبر ايجاد خواهيم کرد.
فعال دانشجويي :همه چيز زير سر ليبراليستها
است
همچنين محمدعلي ســعادتي دبيرکل سازمان
اسالميدانشجويان ايران ( اتحاديه دوم دانشگاه
آزاد) ضمن انتقاد از سخنان اسحاق جهانگيري
معــاون اول رئيــس جمهور در رابطــه با دهه
شصتيها در نامهاي به وي نوشت :بهتر است به
جاي زيرسوال بردن جوانان دهه شصتي وزراي
کهنسال دولت را کنار بگذاريد و از انرژي و توان
اين جوانان به جاي آنها استفاده کنيد.
در ابتداي اين نامــه خطاب به جهانگيري آمده
اســت :شما عنوان کرديد همه چيز زير سر دهه

شصتيهاســت ،بنده به عنوان دبير کل سازمان
اسالميدانشــجويان ايران قطــرهاي از جنبش
دانشــجويي اعالم ميکنم همه چيز زير ســر
ليبراليستها و کساني است که از سفره انقالب
خوردند و جا خوش کردند.
سعادتي ادامه داد :امام آينده نگر بودند شماهاييد
که به ســخن امام لبيک نگفتيد و همه چيز را
براي خود مصادره کرديد ،شــماها بوديد که از
توان و انرژي دهه شــصتيها استفاده نکرديد
که اگــر اينکار را ميکرديد کشــورهاي غربي
اينقدر گستاخ نميشدند و هر توهيني که زيبنده
خودشان هســت را به ايرانيها لقب نميدادند.
شــماهاييد که بــه صندليها چســبيدهايد که
حتي بــا قويترين تينرها هــم از صندليها جدا
نميشويد .شماهاييد که نظام مقدس جمهوري
اسالميايران هر ضربهاي که ميخورد از کرده
شماهاست زير ســر امثال شماهاست که نگاه
غربگرايانه را در کشــور القا ميکنيد .اين فعال
دانشــجويي ادامه داد :امام خميني(ره) فرمود نه
غربي نه شــرقي فقط جمهوري اسالميايران،
چرا به حرف امام پايبند نيســتيد؟ چرا به جوانان
دهه شــصتي اعتمــاد نميکنيــد؟ مگر همين
جوانان نبودند که باعث شــدند کشور از جنگ
نابرابر هشت ساله سربلند بيرون بياييد؟
واقعيت چيست؟

در پايــان بايــد عنوان کرد که شــايد اشــاره
جهانگيري به معضالت دهه شصتيها باشد وي
در ظاهر ماجرا قصدي براي تخطئه آنها نداشته
اما يک سؤال مهم اين است که مسئوليت وضع
آشفته دهه شصتيها کيست؟
شــايد بهتر باشــد دولتيها يکبار براي هميشه
بجاي بازي کردن با جمالت و پس و پيش بيان
کردن آمارها ،در عمل براي حل مشکل جوانان
قدميبردارند چرا کــه اينروزها دهه هفتاديها
هم وضعيتي اســفناک دارند و دهه هشتاديها
هم در راه هستند.

آیت اهلل ســید احمــد خاتمی خطیب
موقت نماز جمعه ایــن هفته تهران با
بیــان اینکه شــبکههای بیگانه در پی
الگوســازی در کشورمان هستند ،گفت:
عالوه بر ایــن موضوع برابر آیات قرآن
زمانی که کســی اعم از مسئول و غیر
مســئول قول میدهد ،باید پای قولش
بایستد .به گزارش تسنیم ،وی ادامه داد:
طی دو هفته اخیر شاهد دو جریان درباره
عفاف در کشــور بودیم که جریان اول
مربوط به ترویج بد حجابی و بیحجابی
و مسئله دوم در ارتباط با کسانی بود که
میخواســتند این بیحجابی را توجیه و
تئوریزه کنند البته جریانی که بی حجابی
را تئوریزه میکند گناهش به مراتب بدتر
از جریان اول است و اینها قانون را زیر
سوال میبرند .خطیب موقت نماز جمعه
تهران با تاکید براینکه همه فقها بدون
تردید از حجاب به عنوان ضروریات دین
یاد میکنند ،اظهار داشت :بانوان متدین
به این مسئله گوش میدهند اما ممکن
اســت افراد ســاد ه لوح تحت تأثیر این
حرفها قرار گیرند.
مجازات عامل شهادت مأموران ناجا
در خیابان پاسداران قبل از پایان سال

ســردار حســین رحیمی رئیس پلیس
پایتخــت از مجازات عامل شــهادت
مأمــوران ناجا تا قبل از عید خبر داد .به
گزارش فارس ،رئیــس پلیس پایتخت
تصریح کــرد با هماهنگی با دســتگاه
قضایی و برای التیام خانوادههای شهدای
حادثه خیابان پاسداران امیدواریم تا قبل
از عید فرد جانی که سه نفر از مأموران
خدوم و مخلص یگان امداد فرماندهی
انتظامی تهران را به شــهادت رساند به
دار مجازات آویخته شود.
فشار البی صهیونیست بر استرالیا
برای قطع روابط تجاری با ایران

کارشناسان یک البی حامی صهیونیسم
در آمریــکا کــه نقش برجســتهای در
جهتدهی بــه سیاســتهای «دونالد
ترامــپ» ،رئیسجمهــور آمریکا علیه
ایــران دارد بــا نگارش یادداشــتی در
یکی از رســانههای اســترالیا از دولت
این کشور خواســتهاند با سیاستهای
واشــنگتن علیه تهران همراه شود .به
گزارش فارس ،مــارک دوبوویتز ،مدیر
عامل «بنیاد دفاع از دموکراســیها» و
معاون او« ،جاناتان شــانزر» ،یادداشت
روز پنجشــنبه در روزنامه «آسترلین»
( )The Australianرا بــا توصیف
سیاستهای «دونالد ترامپ» علیه ایران
و مقایسه آن با دولت قبلی آغاز کردهاند.
آنها مدعی شــدهاند که سیاســتهای
دو دولــت در قبال ایــران ،با یکدیگر
تفاوتهای زیادی دارند.
نوبت دوم

نوبت اول

آگهی مزایده
شهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شواری اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام
به فروش ملک (ســاختمان تجاری و مســکونی) متعلق به شهرداری نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید  ،جهت
کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند  .تلفن تماس 35862338 :نوبت اول:
 96/12/12نوبت دوم96/12/19 :

" آگهی مزایده "
شــهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره های  19مورخ  96/9/25و  229مورخ  95/12/7شورای اسالمی شهر در نظردارد
از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش یک دستگاه بیل بکهو مدل  1382و یک دستگاه پیکان وانت مدل  1381نماید لذا
از شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید  ،جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه
نمایند .تلفن تماس  35862338:نوبت اول  :شنبه  1396/12/5نوبت دوم :شنبه 1396/12/12

سعید اسماعیلی-شهردار خان ببین

سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

نوبت اول

شهرداری کاشان

اخبار

نوبت اول

آگهی مزایده
شــهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  27مورخ  96/11/21شــواری اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی
اقدام به اجاره یک قطعه زمین دارای کاربری فضای ســبز (پارک کودک) متعلق به شــهرداری به مســاحت  240مترمربع
واقع در خیابان شهید علیخانی جهت نصب تجهیزات بازی کودکان نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید  ،جهت
کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند  .تلفن تماس 35862338 :نوبت اول:
 96/12/12نوبت دوم96/12/19 :
سعید اسماعیلی-شهردار خان ببین

آگهي مزایده عمومی شماره 96/111
موضوع مزایده :فروش یک باب منزل قدیمی واقع در خیابان فاضل نراقی ،جنب زیارت گلچقانه ،براساس شرایط مندرج در
اسناد مزایده .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ، 96/12/28مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  97/01/06و بازگشایی
پاکات در مورخ  97/01/08می باشــد .کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشــد .تلفاکس 55465858 :
()031
شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي خريد – نوبت دوم

به استناد بند  7صورتجلسه شماره  34شورای اسالمی شهر  ،شهرداری سرعین در نظر دارد جایگاه  CNGرا به شرکت های واجد شرایط از طریف آگهی مزایده به صورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده را دارند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر و در موعد مقرر و اقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیر خانه شهرداری
واقع در شهرستان سرعین – خیابان ولیعصر مراجعه نمائید .
ارقام به ريال

شماره 159سال96

نوبت اول چاپ دوم

نام شهر

موضوع مزایده

محل اجرا ء

شهر
سرعین

واگذاری جایگاه به مدت یک سال
به صورت اجاره

شهر سرعین

محل تأمین
اعتبار
-

قیمت پایه

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

180.000.000

180.000.000

مبنای
قرارداد

مدت اجراء
کار

شماره مزایده

-

یکسال

96.1

 مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری . 96.12.14 مهلت تحویل اسناد  :تا آخر وقت اداری 96.12.26 زمان بازگشــایی پاکات الف و ب و ج  :ســاعت  10صبح روز یک* مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد.
رسید بانکی وجه مذکور به شماره  3100002537006بانک ملّ ی
ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
		
شنبه مورخ .96.12.27
* محل تحویل اسناد  :دبیرخانه شهرداری سرعین
* مزایده گران می توانند جهت رویت مزایده این شهرداری و دریافت اسناد به سامانه  WWW.Setadiran.irمراجعه و در زمان قید شده ارسال نمایند.
 -1برنده مزایده حداکثر بمدت یک هفته از اعالم نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداری و واریز مبلغ پیشنهادی نقدا اقدام نماید و در غیر اینصورت سپرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری با نفرات دوم یا
سوم عقد قرار دادخواهد نمود چنانچه تانبردگان نیز حاضر به انعقاد قرار داد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -2سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرار داد با نفر اول عودت داده نخواهد شد .
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و سایر شرایط در قرار داد منعقد درج خواهد شد و تجهیز و راه اندازی جایگاه بر عهده برنده مزایده خواهد بود که با نظارت کارپردازی و امور مالی
هزینه خواهد نمود.
 -4به پشنهادات مخدوش ،مبهم و رسیده بعد از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و برنده مزایده ملزم است تضمین کافی یکصد میلیون تومان ضمانت نامه بانکی و پانصد میلیون تومان چک بابت حسن انجام کار و اجرای تعهدات
به شهرداری تحویل نماید .
 -6پیشنهادات رسیده پس از اتمام مهلت مقرر در روزنامه رسمی و محلی توسط کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و با توجه به صرفه و صالح شهرداری برنده مزایده اعالم خواهد شد و حضور شرکت
کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه آزاد است .ضمنا مهلت آخرین روزنامه مالک عمل خواهد بود.

نائب حبیبی شهردارسرعین

شماره 200961403000025مورخ 96/11/30مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقالم به مقدار ومشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي
شماره فراخوان

رديف

نام و مشخصات كاال

تعداد يا مقدار

واحد

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

محل اعتبار

200961403000025

1
2
3
4
5
6
7
8

لوله پلی اتیلن PE=80 PN=10 315

1000
1500
600
1400
1600
1000
3600
750

متر
متر
متر
متر
متر
متر
متر
متر

204800000

عمران

لوله پلی اتیلن 200
لوله پلی اتیلن 160
لوله پلی اتیلن 160
لوله پلی اتیلن 110
لوله پلی اتیلن 110
لوله پلی اتیلن 90
لوله پلی اتیلن 63

PE=80 PN=16

PE=80 PN=10
PE=80 PN=16
PE=80 PN=10
PE=80 PN=16
PE=80 PN=10
PE=80 PN=10

و از طريق ســامانه تداركات الكترونيكي دولت خريداري نمايد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد  .بديهي است شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود  .هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ
خواهدشد.
بــا توجــه به اينكه اين شــركت در نظــر دارد كه فراينــد كليه مناقصــات آتي خــود را از طريق ســامانه تــداركات الكترونيكي دولــت به آدرس
 www.setadiran.irبرگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از اشــخاص حقيقي و حقوقي درخواســت مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت
گواهي امضا الكترونيكي بســته به ماهيت خود (حقيقي  /حقوقي) به آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كســب اطالعات بيشــتر با شــماره
021-85193736ويا مركز تماس با شماره 021-27313131تماس بگيرند
شركت آب وفاضالب استان آذربايجان شرقي

