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اخبار
دستگیری یک باند آدمربایی
توسط وزارت اطالعات

ســربازان گمنام امام زمان(عج) یک باند
آدمربایی را که بــا عنوان وزارت اطالعات
دست به اقدامات مجرمانه میزدند ،متالشی
کردند .اعضای این باند 11نفره که از اشرار
سابقهدار هستند با تجهیزات نظامی غیرمجاز
اقدام به ربایش شهروندان و با ایجاد رعب و
وحشت از طعمههایشان اخاذی میکردند
که با اقدامات اطالعاتی شناســایی و همه
اعضای این باند در شهرهای تهران ،ورامین،
قم و الیگودرز دســتگیر و تحویل مراجع
قضایی شدند .وزارت اطالعات از هموطنان
عزیــز میخواهد تا در صورت مشــاهده
افرادی که از نام بیت مقام معظم رهبری و
این وزارتخانه سوءاستفاده مینمایند ،مراتب
را به ستاد خبری  113اطالع دهند.
فرهادی :همه بورسیهها
تعیین تکلیف شدند!

محمد فرهادی وزیر سابق علوم ،تحقیقات و
فناوریدرمراسممعارفهوزیرجدیدعلومضمن
تبریک به منصور غالمی و ابراز خوشحالی
برای مشخص شدن تکلیف وزارت علوم ،به
چالشهای این وزارتخانه در دوران مسئولیت
خود اشــاره کرد و گفــت :وزارت علوم در
دولت یازدهم چالشهایی داشت که تالش
کردیم با اقدامات خود آنها را برطرف کنیم.
به گزارش تسنیم ،وی افزود :در ابتدای این
دوره به نوعی با بیثباتی مدیریت دانشگاهها
روبرو بودیم 64 .دانشــگاه رئیس نداشــتند
و با حضور بنده همه آنها با سرپرســت اداره
میشدند که در بین آنها دانشگاههای طراز
اول و برتر نیز وجود داشت .یکی از اقداماتی
که در این بخش انجــام دادیم این بود که
تالش کردیم با کمک شورای عالی انقالب
فرهنگی به مدیریت آنها سر وسامان دهیم و
مسئولیت ریاست این دانشگاهها را به همان
سرپرستها واگذار کردیم و به نوعی سامان
یافتند.وزیر علوم سابق یاداور شد :بورسیهها از
دیگر موضوعاتی بود که در آن دوران مطرح
بود با تالشهای صــورت گرفته همه آنها
واقعا تعیین تکلیف شدند و پرونده آنها بسته
شد .البته برخی هنوز معتقدند همه این افراد
باید جذب دانشگاهها شوند و در حال حاضر
فشار را بر این موضوع گذاشتند که همه عضو
هیئت علمی شوند ولی این افراد باید مسیر
جذب را طی کنند و دانشگاهی باشد که به
آنها نیاز داشته باشد.

بنا بر اعالم پیشین وزارت خزانه داری آمریکا ،تحریم
های قانون کاتســا یا همان مــادر تحریمها از روز
گذشت ه ( 31اکتبر) اجرایی شد .اگرچه زمانی که دونالد
ترامپ دستور اجرای آن را به وزارت خزانهداری صادر
کرد و همچنین پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد
در حقیقت خــروج عملی آمریکا از برجام بود اما روز
گذشته و با اجرای تحریمهای کاتسا این موضوع نمود
عینی پیدا کــرد .در همین رابطه ،وزارت خزانهداری
آمریکا در بیانیهای از اصالح دستورالعملهای اجرایی
این نهاد آمریکایــی برای اعمال تحریمهای مندرج
در قانون «کاتســا» علیه اشــخاص مرتبط با سپاه
پاسداران انقالب اسالمی خبر داد .به گزارش تسنیم،
وزارت خزانــهداری آمریکا در بیانیهای اعالم کرد به
منظور گنجاندن تحریمهای مرتبط با «تروریســم»
علیه مقامها ،مأموران یا وابســتگان سپاه پاسداران
انقالب اسالمی دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه را
اصالح کرده اســت .به گزارش تسنیم ،دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان
نهاد مسئول اجرای تحریمهای اقتصادی و تجاری در
راستای سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا میگوید
این اصالح را به منظور اجرایی کردن بند ( 105ب) از
«قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها»
(کاتسا) انجام داده است .بند  105کاتسا ،رئیسجمهور
آمریکا را ملزم میکند ظــرف  90روز بعد از اجرایی
شــدن این قانون ،اشــخاص خارجی کــه مقامها،
مأموران یا وابستگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تشخیص داده میشوند را هدف تحریمهای مرتبط با
«تروریسم» قرار دهد .در بیانیه نهاد آمریکایی تصریح
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در
پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا ایران مذاکره
مجدد در خصوص برجام و برنامه موشکی
را می پذیرد گفت :ایران نشان داد در عمل
به برجام پایبند است و آژانس هشت بار آن

هنوزهم پاره نکرد؟!

به آمریکا را نخواهند داشــت.اعالم این تحریمها
یک روز پس از آن صورت میگیرد که دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعالم
کرد دســتورالعمل داخلی خود را به منظور اجرایی
کــردن قانون تحریمها علیه ایــران اصالح کرده
است.

نوبخت :نگران نباشید سناریو داریم

آمریکا به دنبال استقرار نظام جدید بازرسیهای
هستهای در ایران

شــده این قانون ،بعد از چاپ شدن در نشریه دولت
فدرال آمریکا در روز سهشــنبه  31اکتبر سال 2017
اجرایی خواهد شد« .مقابله با دشمنان آمریکا از طریق
تحریمها» (کاتسا) ،بعد از تصویب با اکثریت قاطع آرا
در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با امضای
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور این کشــور در تاریخ
چهارشنبه  11مرداد سال  1396به قانون تبدیل شد.
فهرست خزانهداری به روز شد

خزانهداری آمریکا ،روز گذشــته با انتشار فهرستی
از مقامات و شــرکتهای ایرانی ،آنها را به بهانه

اما منابع خبری ضمن طرح اتهامات بیپایه علیه ایران
میگویند دولت آمریکا به دنبال مستقر کردن نظام جدید
بازرسیهای هستهای در ایران است .مقامهای آمریکایی
و سران کنگره این کشور میگویند واشنگتن در تالش
برای مســتقر کردن نظام جدید برای بازرســیهای
بینالمللی از ایران اســت .این منابــع در گفتوگو با
وبگاه «واشــنگتن فریبیکن» تصریح کردهاند نظام
بازرسیهای جدید ،تالش برای دسترسی به سایتهای
نظامی ایران و تشدید نظارت بر فعالیتهای غنیسازی
اورانیوم ایران را شامل میشود.

ارتباط با سپاه پاسداران و همراستا با اجرای قانون
«کاتسا» در فهرســت تحریم قرار داده است.نکته
قابل توجه در این فهرســت این اســت که تمام
این افراد و شــرکتها پیش از این هم در فهرست
تحریمهای آمریکا قرار داشــتهاند و اعالمیه جدید
تنها بهانهای جدید ،به فهرست دالیل تحریم این
افراد و شرکتها اضافه کرده است.بر اساس قانون
کاتسا ،داراییهای این افراد و شرکتها در آمریکا
بلوکه شــده ،شــرکتها و افراد آمریکایی امکان
معامله با آنها را نداشــته و این افراد امکان ورود

نوبخت :نگران کاتسا نباشید سناریو داریم

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ،در نشست خبری
این هفته خود که در محل بیست و سومین نمایشگاه
مطبوعات برگزار شد ،در سخنانی درباره برنامه دولت
برای مقابله با تحریم های کاتسا توضیح داد :دولت
برای هر شرایط جدیدی مشخصا به سازمان برنامه
و بودجه دستور داده که ســناریوهای مختلف را در
نظر بگیرد .اصال زیبنده نیست که اتفاقی بیفتد بعد
ما عذرخواهی بکنیم که برویم و برنامه الزم را تهیه
کنیم .بنابراین نگران نباشید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
داده است .وی با بیان اینکه واژه حصر واژه
درستی نیست و این آقایان مد نظر شما در
حصر نیستند ،ادامه داد :آنها هر کس را که
را تأیید کرد و تحت هیچ شــرایطی حاضر هیچ شــرایطی مســائل دفاعی خود را به که مسئله حصر چه زمانی رفع میشود؟ اراده کنند میتوانند ببینند ،کما اینکه اخیرا
بــه مذاکره پیرامون هیچ بنــدی از برجام مذاکره نخواهیم گذاشت .به گزارش ایسنا ،گفت :زمانی که دلیل وقوعش حل شــود؛ آقای کروبی درخواست کردند آقای دوستی
نیست .در باره با مسائل دفاعی هم تحت دبیر شورای عالی امنیت در خصوص این ایــن اتفاق بعد از ماجرای انتخابات  ۸۸رخ را ببینند و این انجام شد.

حصری در کار نیست؛ هرکسی را اراده کنند میبینند

نگاهي به نشــانهها و اتفاقات سياسي رخداده در اقليم
طي هفته جاري و وضعيت سياســي و اجتماعي اقليم
کردســتان نشــان ميدهد که بارزاني هنوز از قدرت
خداحافظي نکرده و امکان بازگشــت وي طي ســال
آينــده ميالدي وجــود دارد .به گزارش تســنيم ،روز
يکشنبه پارلمان اقليم کردســتان عراق پس از قرائت
نامه بارزاني مبني بر عدم عالقه به تمديد دوره رياست
وي و بررســي آن به کار خود پايان داد.پارلمان اقليم
در جلســه خود با  70رأي موافــق و  23رأي مخالف،
با تقسيم اختيارات رياست اين منطقه موافقت کرد.در
جلسه يکشنبه بحثهاي تندي ميان نمايندگان احزاب
گوران و جماعت اســاميکه با اين پيشنهاد بارزاني
مخالف بودند ،با نمايندگان دو حزب ديگر روي داد زيرا
گوران و جماعت اسالميخواهان برچيده شدن کامل
سمت رياســت اقليم و دادن اختيارات آن به سه نهاد
ديگر بهويژه نهاد نخســت وزيري بودند ،اين در حالي
بود که در پيشنهاد بارزاني بحث تعليق موقت اين سمت
تا برگزاري انتخابات مطرح شــده بود.در اين خصوص
بحثها و تحليلهاي زيادي در فضاي رسانه و عرصه
سياسي مطرح شده که عدهاي آن را شکست و نابودي
سياسي مسعود بارزاني قلمداد کردهاند و برخي آن را يک

کنارهگيري بارزاني از قدرت و شرايط پيش رو

«بارزاني» براي آينده چه برنامهاي دارد؟

تاکتيک براي بازسازي وجهه سياسي وي دانستهاند.در
اين باره بيان چند نکته حائز اهميت است:
ــ بارزاني در اين نامه با اشاره به پايان دوره حضور خود
بر رياست اقليم ،تنها خواستار «تمديد نشدن» آن شد و
از «حقي» چشمپوشي نکرد.
ــ بارزاني مســئوليتي را تنفيذ يا منتقل نکرد بلکه بر
اساس رأي مجلس و البته پيشــنهاد وي« ،اختيارات
رياست اقليم» براي مدتي به سه نهاد ديگر منتقل شده
است.
ــ از ميان اختيارات رياســت اقليــم 15 ،صالحيت به
نخست وزير 3 ،صالحيت به مجلس و  3صالحيت به
دستگاه قضايي منتقل شده است اما در اين بين تکليف
صالحيت فرماندهي کل قوا و رياست نيروهاي امنيتي
که در حال حاضر در دست مسرور بارزاني فرزند مسعود
است ،مشخص نشده است.
ــ طي  4سال گذشــته درباره سيستم حکومتي اقليم
بحثهاي زيادي مطرح بوده که همچنان رياستي بماند
يا به پارلماني تغيير يابد که احزاب دموکرات و اتحاديه
ميهني مانع تغيير سيستم شدهاند .در جلسه فوق نيز در

اين خصوص بحثهاي شديدي در گرفت زيرا احزاب
گوران و جماعت اسالميمعتقد بودند که با عدم تمديد
دوره رياست مسعود بارزاني بهترين فرصت براي تغيير
سيستم حکومتي ايجاد شده و بايد از آن استفاده کرد اما
با نامه بارزاني که موضوع رياست را بهطور موقتي کنار
گذاشته و نيز البي صورتگرفته در مجلس بين حزب
اتحاديه ميهني و حزب دموکرات ،اين پست حذف نشد و
همين امر درگيري داخلي در مجلس را رقم زد.
ــ ديوان رياســت اقليم منحل نشده و کماکان به کار
خود ادامه ميدهد که اين موضوع نشان ميدهد سيستم
حکومت اقليم رياستي خواهد ماند و نه پارلماني.
ــ تا برگزاري نشســت مجلس که حدود  10ماه ديگر
خواهد بود ،اختيارات در دست نخست وزير اقليم است و
بعد از آن شرايط سياسي مشخص خواهد شد.
ــ با تشکيل پارلمان جديد اگر قانون اساسي اقليم که
در سال  2009نوشته شــده و در سال  2011تصويب
شده به همهپرسي گذاشته شود باز هم مسعود بارزاني
ميتواند براي اين پســت کانديدا شــود زيرا دو دوره
رياســت وي تا پيش از رفراندوم قانون اساسي بوده و

بعد از آن موضوعيت ندارد .اگر قانون اساســي اصالح
شود نيز مسعود بارزاني مجدداً ميتواند به عرصه سياسي
بازگردد.
با نگاهي به موارد ذکرشــده در باال و وضعيت سياسي
و اجتماعي اقليم کردســتان ميتوان نتيجه گرفت که
اول ،بارزانــي هنوز از قدرت خداحافظي نکرده و امکان
بازگشــت وي طي سال آينده ميالدي وجود دارد .دوم،
با توجه به نبود يک گزينــه جايگزين يا کاريزما براي
رياســت اقليم و اقبال نسبت ًا مطلوب مردميبه مسعود
بارزاني ،وي ميتواند در صورت انتخابات دوباره به قدرت
بازگردد .ســوم ،حتي در صورت بررسي تغيير سيستم
حکومتي در مجلس اين منطقه باز هم حزب دموکرات
ميتواند با ائتالف با حزب اتحاديه ميهني مانع تصويب
نظاميپارلماني شود و سيستم رياستي تداوم يابد که يکي
از مهمترين نشانههاي آن عدم انحالل ديوان رياست
اقليم است.
هدف بارزاني از عدم تمايل براي تمديد دوره رياستش
چه بود؟
در مجموع به نظر میرسد بارزاني براي مدتي موقت از
قدرت کناره گرفته تا دوباره با شرايطي جديد به صحنه
بازگردد و اقليم را اداره کند؛ يا مستقيم و يا غيرمستقيم.

خبر
تجهیز پهپادهای نهاجا
به بمبهای هوشمند و نقطهزن

در جریان مرحله اول رزمایش نیروی هوایی
ارتش بــرای اولین بار پهپادهای نهاجا به
بمبهای هوشمند و نقطه زن مجهز شدند.
مرحله اصلی و عملیاتی هفتمین رزمایش
اقتدار هوایــی فدائیان حریم والیت صبح
دیروز (سهشــنبه  9آبان) با رمز مقدس یا
ابوالفضل العبــاس(ع) در منطقه عمومی
اصفهان با شرکت کلیه پایگاههای شکاری
و ترابری نیروی هوایی ارتش و با محوریت
پایگاه شــهید بابایی اصفهان آغاز شد .به
گزارش تســنیم ،امیر سرتیپ دوم خلبان
مسعود روزخوش سخنگوی این رزمایش
با اعالم این خبر ،گفــت :این رزمایش با
شرکت انواع هواپیماهای شکاری رهگیر،
شــکاری بمبافکن ،ترابری نیمهسنگین
و سبک ،هواپیماهای ارتباطی ،شناسایی
و شنود الکترونیکی ،سوخترسان و انواع
هواپیماهــای بدون سرنشــین در منطقه
عمومــی اصفهــان از امــروز بهمدت 2
روز برگزار میشــود .سخنگوی هفتمین
رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت،
گفت :در این رزمایش تمرین آمادهباشها،
تمرین پدافند غیرعامل ،بر اساس طرحهای
پراکندگــی ،تفرقه ،اســتتار ،اختفا ،فریب
الکترونیکی و اقدامات درونسیستمی به
اجرا در خواهد آمد.وی افزود :در این مرحله
از رزمایش خلبانان شجاع و جوان نیروی
هوایی به تمرین تاکتیکهای نو و ابتکاری
در راستای استفاده از مهمات هوشمند برد
بلند و نقطهزن میپردازند .امیر روزخوش
خاطرنشــان کرد :این رزمایش براساس
تمرین صحنه واقعی نبرد در محیط واقعی
جنگ الکترونیک و تداوم عملیات در محیط
جنگهای نوین و تمرین پدافند غیرعامل
با بهرهگیــری از تاکتیکهــای ابتکاری
عملیاتــی انجام خواهد شــد.برای اولین
بار پهپادهای تهاجمــی ارتش مجهز به
بمبهای هوشمند نقطهزن با پرواز برد بلند
و در محیط جنگ الکترونیک ،با غافلگیری
دشمن ،سامانههای پدافندی و دور از انتظار
دشمن را منهدم کردند.
آمریکاییها به اندازه کافی در
تیررس موشکهای سپاه هستند

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده
کل سپاه در حاشیه همایش جهان بدون
ترور که صبح دیروز در تهران برگزار شد
با حضور در جمــع خبرنگاران گفت :برد
موشــکهای ما طبق سیاستهایی که
رهبری تعیین کردند محدود بوده و  2هزار
کیلومتر اســت و هرچند توانمندی برای
افزایش این برد وجود دارد اما این میزان
فع ً
ال کفایت میکند چرا که امریکاییها به
اندازه کافی در شــعاع  2هزار کیلومتر در
اطراف کشور ما حضور دارند که در صورت
تهاجم به آنها پاسخ داده خواهد شد.
نوب
تا
و
ل

آگهی مزایده
"تجدید"

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای )

شهرداری خان ببین در نظر دارد برابر مصوبه شماره  3مورخه  96/6/13شورای اسالمی شهر بهره برداری از جایگاه های سی ان جی شماره یک و شماره دو خود را
به پیمانکاران و شرکت های بهره بردار مجاز که دارای تأیید صالحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشند واگذار نماید لذا از عالقه مندان دعوت به
عمل می آید جهت گرفتن اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایید .تلفن تماس35862338 :
نوبت اول 1396/08/10 :نوبت دوم1396/08/17 :

شاکری – سرپرست شهرداری خان ببین

نوبت اول

 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 -2آدرس مناقصه گزار :اردبیل – شهرک اداری بعثت ( کارشناسان )  ،شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – تلفنهای 045 – 33741601 -9
 -3موضوع مناقصه :
واگذاری امورات مشروحه زیر از طریق مناقصه در اردبیل و واحدهای تابعه ( بصورت حجمی ) طبق شرایط و شرح خدمات مربوطه به پیمانکاران واجد
الشرایط ( الف  -دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری ب -تاییدیه از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ج – حداقل  4سال سابقه کار )
الف  -امورات مربوط به تنظیفات ساختمان مدیریت برق اردبیل ( امور یک و دو ) و واحدهای تابعه
ب  -امورات مربوط به دبیرخانه  ،اداره فروش  ،کارگزینی و بایگانی  ،واحد حقوقی  ،آبدارچی و اپراتور ( ثبت کارکرد و تلفنخانه )
 -4سپرده شرکت در مناقصه
سپرده شرکت در مناقصه  380000000ریال میباشد .
 -5محل خرید اسناد مناقصه :
الف – تهران– میدان ونک– خیابان برزیل– جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور  ،بلوک  ، 2نیم طبقه دوم – دفتر برق آذربایجان تلفن -88887086
 021به نمایندگی آقای موسی بهرامی تلفن 09122788910
ب – اردبیل – شهرک اداری بعثت – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – طبقه اول امور تدارکات ( گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها )
 -6مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه :
الف – معرفی نامه کتبی
ب – فیش واریزی بمبلغ  200000ریال به حساب سیبای شماره  0103815822001دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل
 -7مهلت خرید اسناد مناقصه  :از روز سه شنبه مورخه  96/8/9لغایت روز چهارشنبه مورخه  96/8/17در اوقات اداری
-8تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسنادحداکثرتا ساعت 10صبح روز شنبه مورخه  96/8/27اسناد مربوطه را به دبیرخانه شرکت (اردبیل -شهرک اداری
بعثت )کارشناسان ) شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کد پستی  ) 5613643355ارسال نمایند .
پیشنهادهائیکه دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید .
 -9محل برگزاری جلسه مناقصه  :اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .
-10زمان برگزاری جلسه اول مناقصه  :ساعت 11صبح روز شنبه مورخه  96/8/27میباشد
-11زمان برگزاری جلسه نهائی ( گشایش قیمتها )  :در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطالع پیشنهاد دهندگا ن خواهد رسید .
 -12آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  :ساعت  10صبح روز شنبه مورخه  96/7/27میباشد .
-13حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه نهائی مناقصه ( گشایش قیمتهای پیشنهادی ) با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد میباشد .
-14مناقصه در دو مر حله برگزار میگردد.
 -15به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشرو ط  ،مخدوش ( الک گرفته یا قلم خورد )  ،بدون الک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان
واصل میشود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-16پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه
شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید  .به پیشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های
مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-17بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد و حروف توأمان ) تعیین و در پاکتهای الک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .
-18سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
-19دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .
-20پرداخت کليه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
-21پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 -22جهت بازبینی آگهی به آدرس  :سايت شرکت توانير ( )www.tavanir.org.irو شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور
(  ) htpp/iets.mporg.irو سايت شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل(  ) www.aped.irمراجعه فرمائید .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

محل تأمین اعتبار

برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

96-3-220

عملیات اجرایی توسعه و اصالح شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده (منطقه ( )2با ارزیابی کیفی)

جاری

2.870.815.224

144.000.000

96-3-221

عملیات اجرایی توسعه و اصالح شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده (منطقه ( )2با ارزیابی کیفی)

جاری

4.612.862.415

231.000.000

96-3-222

عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب منطقه ( 1روشن دشت) با ارزیابی کیفی

جاری

8.382.448.183

420.000.000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه :تا ساعت  15:30روز شنبه به تاریخ 96/08/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/08/21
دریافت اسناد :سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا031-36680030-8 :
(داخلی )335

آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله دوم
شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره ۱۵_۲۴۴۹۵مورخه ۷/۸/۹۶درج در روزنامه عصر ایرانیان موررخه ۸/۸/۹۶در
نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و محل زباله های شهر ،تنظیفات،
شستشو و رفت روب شــهر) اقدام نماید .لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در
آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.
حمید رضا ورزشی شهردار بهبهان

