تشییعکنندگان شهدای امنیت با حضور پرشور خود بر لزوم محاکمه فوری عامالن جنایت پاسداران تاکید کردند

تشییعمظلومانه

شنبه  5اسفند  7 1396جمادیالثانی 1439
 24فوریه  2018شماره 2384

سياسي

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
آخرین شب مراسم عزاداری حضرت
فاطمه زهرا(س) برگزار شد

آخرین شــب مراســم عزاداری شهادت
حضرت فاطمه زهرا ســاماهللعلیها ،با
حضور رهبر معظم انقالب اســامی در
حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراســم که هزاران نفر از اقشار
مختلف مــردم و جمعی از مســئوالن
حضور داشتند ،حجتاالسالم والمسلمین
سیداحمد خاتمی با تبیین عوامل درونی و
بیرونی ارتجاع و جلوههای آن خاطرنشان
کرد :ارتجاع به معنی بازگشت به بینشها،
ارزشها و رفتارهای جاهلیت است و اگر
جامعه دچار ارتجاع شد ،همه ارزشها از
بین خواهد رفت.
ســخنران مراســم با تاکید بــر اهمیت
عبرت آمــوزی از ایــام فاطمیه ،گفت:
حضرت فاطمــه زهرا ســاماهللعلیها
در خطبه عمیق فدکیــه خطر ارتجاع را
گوشــزد کرده و ارتجاع را عامل بسیاری
از مصائــب میدانند لذا همه باید مراقب
این خطر باشند.
همچنین در این مراسم آقای سماواتی به
ذکر مصیبت و مرثیهخوانی پرداخت.
آیتاهلل موحدی کرمانی:
زلزلهزدگان نیازمند توجه هستند

آیتاهلل موحــدی کرمانی در خطبههای
نماز جمعه تهران با تشــکر از اقدامات
دستگاه های مختلف در کمک به زلزله
زدگان کرمانشــاه اظهار داشــت :با این
حال ،شــنیدهایم که این عزیزان نیازمند
توجه بیشتری هستند؛ مخصوص ًا که به
واسطه بارش شــدید باران ،مشکالتی
برای آنها ایجاد شده است.
به گزارش فــارس ،وی افزود :همچنین
الزم است بودجه بیشتری در اختیار آنها
قرار گیرد تا بتوانند مســکنی برای خود
تهیه کنند.
موحــدی کرمانی در بخــش دیگری از
خطبههــای نمازجمعه تهران از «ســید
ابوالفضل حسینی» ورزشکار کرمانی که
مدال مسابقات خود در رشته تیر و کمان
را به ســردار قاسم سلیمانی و میلیونها
زائر حسینی که در اربعین پیاده به زیارت
امام حســین میروند اهدا کرد ،تقدیر به
عمل آورد.

گروه سیاســی :صبح روز پنجشــنبه گذشته پیکر
مطهر شهید بسیجی محمدحسین حدادیان که در
اغتشاشات خیابان پاسداران به صورت مظلومانه به
شــهادت رسیده بود ،در منطقه چیذر تهران تشییع
شد .مراسم تشــییع پیکر این شهید مدافع امنیت
که با حضور پرشور مردم همراه بود ،حال و هوایی
معنوی را در منطقه شــمیرانات تهران بوجود آورد.
مادر شــهید محمد حســین حدادیان پیش از آغاز
مراسم در ناحیه بسیج جماران به خصوصیات بارز
فرزند شهیدش اشــاره کرد و گفت :محمد حسین
سرباز رهبر بود ،والیت مداری در رفتار او موج می
زد و در نهایــت هم در این راه به فیض شــهادت
رســید .من نیز آماده ام همانند فرزندم جان ناقابل
خــود را فدای رهبرم کنم .وی که در مقابل تابوت
فرزند شهید خود ســخن می گفت ،افزود :محمد
حســین از مراســم عزاداری حضرت زهرا(س) به
محل اغتشاشات خیابان پاسداران رفت و مظلومانه
به شهادت رسید ،امیدوارم حضرت سید الشهدا(ع)
محمد حســین من را بپذیرد .ســردار غالمحسین
غیب پرور مســئول سازمان بسیج مستضعفین هم
که پیش از شروع مراســم تشییع شهید ،در ناحیه
بسیج جماران حضور یافته بود ،خطاب به مادر و پدر
شهید محمد حسین حدادیان گفت :مطمئن باشید
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با این عوامل
فتنه گر برخورد سختی خواهد کرد .وی ادامه داد:
جوانان ما یک عنصری در وجودشــان است و آن
عنصر ،بصیرت دینی و انقالبی می باشــد ،افرادی
همچون محمد حسین حدادیان با بصیرت تمام در
دفاع از انقالب اسالمی به خیابان ها آمدند و در برابر
منافقان کوردل می ایســتند .رئیس سازمان بسیج
مستضعفین اذعان داشت :امثال این شهید بزرگوار
باید باشند تا با نمایان شدن این اقدامات وحشیانه
که شباهت بسیاری به رفتار گروهک داعش دارد،
دست این جریان را برای مردم رو کنند .سردار غیب
پرور در ادامه گفت :امیدوارم دســتگاه قضایی طی
اقدامی ســریع و قاطعانه ،به پرونده اغتشاشگران
رســیدگی کند که مایه عبرت دیگر افراد سرکش
باشد .پیکر مطهر شــهید محمد حسین حدادیان
پس از تشییع باشکوه و مدیحه سرایی حاج محمود

مطالبه عمومی برای برخورد با آشوبگران

تشییع پیکر شهدای ناجا هم برگزار شد

همچنین مراسم تشــییع پیکر شهدای ناجا که در
حوادث اخیر خیابان پاســداران به شهادت رسیدند،
با عنوان « شهدای نظم و امنیت» با حضور جمعی
از مسئوالن کشــوری و لشگری ،خانوادههای آنها
و شــهروندان در ســتاد فرماندهی تهران بزرگ با
قرائت قرآن کریم و نوحه خوانی از ستاد فرماندهی
انتظامی تهران برگزار شــد .استوار دوم شهید رضا
امامی ،استوار دوم شهید محمدعلی بایرامی و سرباز
شهید رضا مرادی علمدار از ماموران نیروی انتظامی
بودند که در درگیری با تعدادی از اشرار در خیابان
پاسداران تهران به درجه رفیع شهادت رسیدند.
فرمانــده ســپاه تهــران بــزرگ از مجروح
اغتشاشات خیابان پاسداران عیادت کرد

در عین حال ،سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه
محمد رسول اهلل(ص) تهران بزرگ ،از امید خسروی
مجروح اغتشاشــات خیابان پاسداران ،عیادت کرد.
ســردار یزدی با حضور در یکی از بیمارستانهای
تهران در جریــان وضعیت امید خســروی جوان
بسیجی که در اغتشاشــات خیابان گلستان هفتم

پاسداران توسط دراویش گنابادی مجروح شد ،قرار
گرفت .امید خسروی بدلیل جراحات وارده در حال
حاضر در کما به سر میبرد.

کشف سالح گرم از خانه تیمی اوباش خیابان
پاسداران به روایت عضو کمیسیون امنیت ملی

در همیــن رابطــه ،ابوالفضل حســن بیگی عضو
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اســامی با اشــاره به اغتشاشات اخیر در
خیابــان پاســداران تهران که باعث به شــهادت
رسیدن ســه تن از اعضای نیروی انتظامی و یکی
از بسیجیان شده بود ،گفت :اولین نکتهای که باید
درباره اغتشاشــات اخیر به آن اشاره کرد این است
که دراویش آمادگی ایجاد ناآرامی را نداشــتند .به
گزارش تســنیم ،وی خاطرنشان کرد :گروهی که
در هفتههای اخیــر در اطراف خانــه آقای تابنده
حضور داشــتند ،شــامل افراد افراطی و جداشده از
دراویش گنابادی هســتند که هم اکنون تعدادی
از آنها در قم ،تعــدادی در بروجرد و تعدادی دیگر
در مناطقی از شــیراز زندگی میکنند .این گروه به
صراحت اعالم میکنند که جمهوری اســامی را
قبول نداشته و ارتباطشــان با رژیم صهیونستی را
نیز هیچگاه انکار نکردهاند .به گفته عضو کمیسیون

گروه سیاســی :عباس عراقچی معاون سیاســی
وزیر خارجه کشورمان در اندیشکده سلطنتی چتم
هاوس در انگلیس گفت «برجام به هیچ مســئله
یا سوال دیگری مرتبط نیســت ،ما یعنی ایرانی
و دیگر کشــورهای  5+1تصمیم گرفتیم برجام
را از دیگر مســایل جدا کنیم و متمرکز شدیم بر
مساله هستهای تا راه حلی برای آن پیدا کنیم» .به
گزارش فارس ،عراقچی گفت «مساله هستهای را
جدا کردیم و به همین دلیل موفق بودیم .اشتباه
خیلی بزرگی است که برجام را به دیگرمسایل مثل
سوریه ،یمن ،مسئله موشکی ایران و دیگر مسایل
مرتبط کرد و این نه تنها مســاله هستهای را حل
نمیکند بلکه مسایل دیگر با پیچیدهتر میکند».
وی افزود این برای همه مفید است تا همین مسیر
را دنبال کرده و مسال ه هستهای را از دیگر مسایل
جدا کنند .وی گفت خیلی واضح اســت که ایران
تســلیحات هستهای نمیســازد و به این مسئله
متعهد اســت .عراقچی همچنین تاکید کرد هیچ

عراقچی:برجام،داستانیناموفقاست

بندی تحــت عنوان بند غــروب در برجام وجود
ندارد و تعهدات ایران به برجام مشخص است ولی
محدودیت زمانــی وجود دارد .عراقچی گفت «ما
محدودیتها را در برجام پذیرفتیم تا اعتماد ایجاد
کنیم .وقتی محدودیتها تمام شــود ایران یک
عضو معمولی ان پی تی خواهد بود» .وی گفت
«ایران به تعهداتش در ان پی تی متعهد اســت.
ســواالت و شبهاتی درباره مسئله هستهای ایران
وجود داشــت که ما وارد مذاکرات شدیم و آن را
برطرف کردیم اما مسئله ایجاد اعتماد محدودیت
زمانی دارد و بعد از آن ایران یک عضو عادی ان
پی تی میشــود و از حقوق خــود در ان پی تی
بهرهمند خواهد شــد» .عراقچی گفت همان طور
که همه میدانند میتوان از ان پی تی خارج شد
اما از پروتکلهای الحاقی نمیتوان خارج شد .همه
میدانند شرایطی از سوی رئیس جمهور آمریکا به
عنوان جایگزین پیشنهاد شده است .معاون دکتر
ظریف افزود «چیزی که من دوســت دارم اضافه

کنم و مهم است اینکه برجام داستانی موفقیتآمیز
برای شــما کشورهای  5+1اســت چراکه ایران
کامال به آن پایبند بوده است و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی که قاضی این توافق است تایید کرده
ایران هرگز از آن تخطی نکرده اســت و کامال به
آن پایبند بوده اســت .همه چیز ما تحت کنترل و
بازرسی اســت و  9گزارش این را تایید میکند.
اما ایران برجام را داســتانی موفق نمیداند چراکه
ایران از آن بهرهمند نشــده و تحریمها برداشته
نشده است .دلیل ساده است ،آمریکا تقریبا هر روز
تعهداتش در برجام را نقض میکند و امریکا دلیل
این مسئله است که برجام برای ایران موفق نبوده
است .حتی متن و کلمات برجام نقض شدهاند».
معاون وزیر خارجه ایران یادآور شد ،آمریکا فضای
بیاعتمــادی در برجام ایجاد کرده که برای ایران
مسموم است .این فضای سازنده نیست در حالی
که این فضا برای موفقیت برجام الزم است .وی
افزود اظهارات رئیس جمهــور آمریکا به وضوح

نقض برجام است و به جای فضای سازنده فضای
مخرب ایجاد میکند که شــرکتها و بانکها را
از تجارت با ایــران بازمیدارد .وی تصریح کرد،
اگر این مسایل ادامه داشــته باشد و ایران از آن
بهرهمن نشــود واقعیت این است که ایران از آن
خارج خواهد شــد .ایران به دنبال صلح و ثبات در
منطقه اســت و برای کمک به ثبات و امنیت در
منطقه کمک زیادی کرده است .وی گفت ایران
معتقد اســت منطقه قدرتمند به دنبال ثبات است
و ایران خواســتار ثبات است اما هژمونی به سوی
ناامنی میرود .ایران برای منطقه خلیج فارس به
دنبال مذاکره و گفتوگو است و باید یک مجمع
گفتوگو منطقهای باید برای مذاکرات رده باالی
رسمی و غیررسمی میان کشورهای منطقه باشد.
معاون سیاســی وزیر خارجه کشــورمان در چتم
هاوس گفت ،باید اقدامات اعتمادســاز در منطقه
خلیج فارس انجام بگیرد و باید به تمامیت ارضی
کشورها احترام گذاشته شود.

سردار سلیمانی:

سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
سپاه با تشریح جایگاه سپاه در حفظ انقالب
اسالمی اظهار داشت :سپاه به مانند محافظ
یک شخصیت اســت و همانطور که یک
محافظ با دید عمیق اطراف را نگاه میکند
تا خطری شخصیت را تهدید نکند ،سپاه نیز

برخی به بهانههای واهی درصدد حذف سپاه هستند

با بصیرت از شخصیت انقالب اسالمی دفاع
میکند .به گــزارش فارس ،وی با تأکید بر
اینکه  40سال اســت که ایثار پاسداران در
عرصههای گوناگون را از نزدیک میبینم،
عنوانکرد:سپاه،ستونخیمهانقالباسالمی
اســت که امروز تداوم انقالب اسالمی به

وجود آن وابسته است ،اما برخی به بهانههای
واهی و استداللهای ضعیف میخواهند آن
را حذف کنند .فرمانده نیروی قدس سپاه با
تشریحفتنهتکفیریـصهیونیستیداعشدر
عراق و سوریه اظهار داشت :در طول تاریخ
منطقه ،هیچ حادثهای به وحشتناکی داعش

پیرو اگهی منتشــره شــهرداری خان ببین مورخ  96/11/28تاریخ و روز چاپ نوبت اول شنبه  96/11/28و نوبت دوم شنبه  96/12/5صحیح
میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد.

نوبت دوم

آگهی مزایده

شهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  58مورخه  96/3/6شورای اسالمی شهر در نظردارد از طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری به صورت اجاره نماید  ،لذا از
متقاضیان دعوت به عمل می آید  ،جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.تلفن تماس 35862338:
چاپ نوبت اول  :شنبه  96/11/28چاپ نوبت دوم  :شنبه 96/12/5
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

«آگهی مزایده»

اول
نوبت اول
نوبت

شهرداری 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 شهردارخان ببین

روزنامهصبحايران
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نداشتهایم ،اما خداوند از دل این حادثه ،یک
مؤلفه قدرت به قدرتهای انقالب اسالمی
اضافه کرد .ســلیمانی با اشاره به شعری از
پروین اعتصامی بیان کــرد :به قدرت خدا
اعتماد کنیم و تحت تأثیر جوسازیها قرار
نگیریم .الزم به ذکر است ،سردار سرلشکر

قاسم سلیمانی از آغاز جنگ تحمیلی تا سال
 1376که به فرماندهی نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد ،به
عنوان فرمانده لشــکر  41ثاراهلل کرمان به
مبارزه با دشــمن بعثی و اشرار جنوب شرق
پرداخته است.

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری
در شورای عالی امنیت ملی در چهارمین
همایش بین المللی «تحجر و اســام
آمریکایی» در مشــهد گفت« :اســام
امریکایــی» وقتی میبیند ملتی اینگونه
مقاومت میکند ،باید ملت را در این مسیر
یا دچار «انحــراف» کند ،یا «انصراف».
جلیلی با تاکید بر اینکه راه دشمن برای
انصــراف ملت از مقاومــت «فتنه زرد»
اســت ،افزود :یک ضلع فتنــه زرد ،این
است که مسائل دسته چندم جای مسائل
اصلی قرار گیرد .عضو مجمع تشخیص
مصحلــت نظام ادامــه داد :به تحرکات
 ۳-۲روزگذشته توجه کنید ،وقتی که یک
ســخنرانی به هم میخورد چه جنجالی
برپــا میکنند و تعابیــری مثل «چماق
بهدستها»« ،نیروهای سرخود» و  ...را
مطرح می کنند اما اگر بهترین جوانان این
مملکت توسط بدترین رفتارهای داعشی
شهید و مجروح شوند ،در رسانههایشان
حتی به این موضوع اشاره هم نمیکنند
ی بــه لحاظ حرفهای نیز آن خبر را
و حت 
منتشــر نمی کنند! جلیلی تصریح کرد:
این چه حرکتی است که اینگونه سعی
در پوشاندن و سانســور حقایق انقالب
دارد؟ هم اقتدارش را سانســور میکند،
هــم مظلومیتش را .وی افــزود :همین
االن میبینید که برخــی وارد انتخابات
میشوند و قدرت را هم بهدست میآورند
ولی میگویند این کافی نیست و من باید
اختیارات بیشتر داشته باشم! و مراجعه
به آرای عمومی را مطرح میکنند .جلیلی
تاکید کــرد :انتخابات مراجعــه به آرای
عمومی بود! شــما که اعتماد مردم را در
انتخابات جلب کردید امروز باید بگویید
در برابر اعتمادی که مردم به شما کردند
در این چند ســال چه کرده اید؟ قبل از
آن که شــما مراجعه به آرای عمومی را
مطرح کنید ،انتخابــات خود مراجعه به
آرای عمومی اســت ،لذا بگویید دربرابر
اعتماد مــردم و مراجعه به آرای عمومی
چه کردید؟
 ۶اسفند؛ تعیین تکلیف سؤال از
روحانی

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی ،با
اشاره به جلسه ویژه کمیسیون متبوعش،
اظهار داشــت :در این جلسه طرح سؤال
از رئیسجمهور درباره مؤسســات مالی
و اعتباری با حضور اعضای کمیســیون
اقتصــادی ،طراحــان و نماینــدگان
رئیسجمهور بررســی شــد .به گزارش
تسنیم ،وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون
اقتصــادی در این باره تا روز یکشــنبه
( 6اسفند) تدوین میشــود ،افزود :طبق
آئیننامه داخلی مجلس ،گزارش کمیسیون
اقتصادی درباره طرح سؤال نمایندگان از
رئیس جمهور درباره مؤسســات مالی و
اعتباری باید ظرف مدت یک هفته تدوین
و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
نوبت اول

اصالحیه
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در عین حال جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم با
صدور اطالعیهای خواستار برخورد قاطع با مجرمین
و آشوبطلبان حادثه پاسداران شد .در بخشی از این
بیانیه آمده اســت :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ضمن ابراز تأسف و تأثر از وقوع این حادثه دردناک
در جامعه اســامی ،شهادت این عزیزان را تبریک
و تسلیت گفته و از خداوند متعال برای خانوادهها و
بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماید و از نیروهای
امنیتی و انتظامی ،دستگاه قضایی و تمام نهادهای
مسئول میخواهد با در اولویت قرار دادن رسیدگی
به این جنایت ،قاطعانه با مجرمین و آشــوبطلبان
برخورد کرده و از خون پاک این جوانان و شهدای
عزیز ب ه خوبی پاســداری کننــد .همچنین انجمن
اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران ،انجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد ،انجمن اسالمی
دانشجویان دانشــگاه خوارزمی و انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
زمینه غائله گلســتان هفتم پاسداران و آشوبهای
دی ماه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند و خواستار
تســریع روند برگــزاری دادگاه آشــوبگران غائله
پاسداران شــدند .در این بیانیه خطاب به آیت اهلل
آملی آمده است :انجمنهای اسالمی دانشگاههای
تهران ،با توجه به مســئولیت و اهتمام قوه قضائیه
در برقراری عدالت و با عنایت به مدارای حداکثری
نظام اسالمی تا امروز ،از حضرتعالی خواهشمندیم
نسبت به تســریع روند برگزاری دادگاه آشوبگران
دی ماه و جنایتکاران داعشــی غائل ه پاسداران ،بر
اعمال اشد مجازات نسبت به آنان اهتمام ورزید».

معاون سیاسی ظریف با سخنرانی در اندیشکده سلطنتی چتم هاوس بر عدم بهرهمندی ایران از توافق هستهای به خاطر عدم رفع تحریمها تصریح کرد

احمد توکلی :پیام حضرت آیتاهلل
خامنهای تسلیبخش بود

احمــد توکلی عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام در نامهای خطاب به رهبر
انقالب ،از پیام تسلیت بزرگوارانه ایشان
تشکر کرد .در بخشی در این بیانیه آمده:
وظیفه میدانم تشــکر ویژه خود و همسر
صبور و خانواده مهربانم را از پیام تسلیت
حضرتعالی تقدیم کنم .این بذل معنوی
و تفقد مهرآمیز مایه تسکین اینجانب و
تسلی اعضای خانواده گردید.
محب اهل
خداوند را شاکرم که محمد،
ِ
بیت ،دلســوز مردم و ضد ظلم وتبعیض،
بخشنده و حامی مســتضعفان ،خانواده
دوست و کوشــا در جلب رضایت پدر و
مــادر و مدافع والیت و نظام اســامی،
چشم از دنیا فروبســت .همینها ،مرا به
اجابت دعای حضرتتان در حق محمد و
خانوادهاش امیدوارتر میکند.

برای لغو سخنرانی جنجال میکنند
شهادت جوانان را سانسور میکنند

امنیت ملی مجلس در اغتشاشــات اخیر عالوه بر
گروههای افراطی وابســته بــه دراویش ،عناصر
وابســته به ضدانقالب صحنهگردان ناآرامیهای
خیابان گلستان هفتم پاسداران بودند و با همکاری
برخی سرویسهای جاسوسی ،تعداد زیادی سالح
گرم را در یک خانه تیمی جاسازی کرده بودند تا با
باال گرفتن اغتشاشات ،این درگیریها را تبدیل به
عملیاتی مسلحانه کنند که این موضوع با هوشیاری
نیروهای امنیتی و سریازان گمنام امام زمان (عج)
شناسایی و خنثی شد.

کریمی برای این خادم الحســین(ع) ،در امامزداده
علی اکبر چیذر به خاک سپرده شد.

اخبار

پيام كوتاه
3000 711 888

SMS

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

دانشگاه علوم پزشکی قم در نظر دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی به تعداد  42نفر جهت بیمارستان شهدا از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  5روزکاری
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :واریز مبلغ  1/500/000 :ریال به حساب همراه بانک رفاه  ( 2137753510003قابل واریز در کلیه شعب).
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی.
مهلت دریافت پیشنهاد :حداکثر  10روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  820/000/000ریال که به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه.
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات  :قم ،خیابان شهید لواسانی (ساحلی) ،دانشگاه علوم پزشکی ،واحد دبیرخانه.
زمان گشایش پیشنهادها  :ساعت  11مورخ 1396/12/24
هزینه آگهی مناقصه :هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
تذکر :1صرف ًا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی  ttp://iets. mporg.Irمراجعه نمایید.
تذکر :2الزام ًا تهیه اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر ،حضوری و از طریق دبیرخانه مرکزی دانشگاه قابل قبول می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید کاالهای ذیل:
 -1بیل با دسته تا سقف  2000عدد و کلنگ با دسته تا سقف  2000عدد با برآورد اولیه  2/400/000/000ریال
 -2چراغ والور تا سقف  2000شعله ،فانوس تا سقف  2000شعله و کلمن آب تا سقف  500عدد با برآورد اولیه  6/000/000/000ریال
 -3موکت تا سقف  12000مترمربع و نایلون پوششی تا سقف  7000کیلوگرم با برآورد اولیه  1/154/000/000ریال
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند ظرف مدت  10روزکاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شــد با مراجعه به امور قراردادهای شــهرداری واقع در  :شــهر قدس ،بلوار
انقالب اسالمی  ،ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ،طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
 خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهرقدس سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد برآورد اولیه میباشد . سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرار داد مسترد نمیگردد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است . هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است .سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.انتشار نوبت اول  1396/11/28 :انتشار نوبت دوم 1396/12/5 :
روابط عمومی شهرداری شهر قدس

