ورزش��ي

«سِ ّر َسر» بیانگر راز سر
شهید عبداهلل اسکندری است

ی
با نیکان بدی مکن ،چه آنان را از نیکی باز می داری .امام عل 

(ع)

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال ده��م  ش��نبه  8دی  21 1397ربیعالثان��ی 1440
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مراجع تقلید و آیات عظام خطاب به علی الریجانی:

قاچاقخاک
زير سايه خالء قانوني

گروه اجتماعي :رئيس کميس��يون کشاورزي
مجلس با انتقاد از اينکه قاچاق خاک به انحاي
مختلف در گذش��ته اتفاق افتاده است ،گفت:
با تصويب نهايي اليحه حفاظت از خاک اگر
منفذي براي قاچاق خاک وجود داش��ته باشد
مسدود و با قاچاقيان به شدت برخورد شود.
احمدعل��ي کيخا تصويب اليح��ه حفاظت از
خاک و تبديل آن به...

بعضی از سیاسیون به جای تالش برای حل مشکالت
اقتصادیومعیشتیمردمبهمسائلانتخاباتیورودکردهاند
فریدون خشنود:

گروه فرهنگی :فریدون خش��نود معتقد
است ک��ه برخی از عوام��ل پاپ اصال
نمیدانند مردم یعنی چه؟ انس��ان یعنی
چ��ه؟ اجتم��اع یعنی چه؟ روانش��ناسی
یعنی چه؟ ب��رای اینکه اینها ،درد مردم
را نمیدانند .فریدون خشنود آهنگساز
و موسیق��یدان در آستانه برگزاری جش��نواره آواهای حماسی و سرودهای
انقالبی گفت :برگزاری جش��نوارههایی برای سرود زیبا و با احساس است.
هنوز مردم انقالب را ،با این سرودها میشناسند و آن چیزی که ،یاد و خاطر
آن زمان را زنده میکند و همه را بر آشفته و دگرگون میکند و اشک را بر
چشمان جاری میکند ،همین سرودهای انقالبی است...

سفر مخفیانه ترامپ

به عراق

نماد خفت است
صفحه2

فلورا سام :

«بی قرار» برشی واقعی از
زندگی زنان بزهکار است

صفحه6

متوسط قيمت مسکن در تهران؛
منطقه يکمتری ۲۲ميليون!

صفحه6

مربي عطر فروش

صفحه3

هیچ ابرقدرتی خیال تجاوز به خاک
ایران را به ذهن خود راه نمیدهد

در کنار خيابان!

صفحه2

خیال خام موافقان توافق
پاریس درقبال کمکهای
بینالمللی
صفحه3

صفحه2

موسیقی پاپ امروز درد مردم را نمیداند

صفحه5

صفحه7

خاطره حماسه  9دی باید
زنده بماند

روزنامهصبحايران

کيخا :با تصويب اليحه حفاظت از خاک
منافذ قاچاق مسدود ميشود

یادداشت

مديرعامل يک شرکت دانش بنيان مطرح کرد

پورابراهيميمطرحکرد

رانت ۷۰درصدی در توزیع کاالهای اساسی
صفحه3

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی شماره 97/5

سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین (قطعه شماره  )3به مساحت 93/25
مترمربع واقع در خیابان رسالت جنب باشگاه امیرکبیر براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید.
مبلغ پایه کارشناسی  3/256/452/128ريال ،سپرده شرکت در مزایده  162/822/606ريال.
مهلت دریافت اس��ناد حداکثر تا تاریخ  ، 97/10/16مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا تاریخ  97/10/18و بازگشایی پاکات در
مورخ  97/10/20می باشد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی ،نقل و انتقال ،دفاتر اسناد رسمی ،دارایی و مالیات و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سازمان در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.
تلفن 03155481920 :تلفاکس03155448111 :
سرپرست سازمان -محمدرضا قنبری

صرفه جويي 2/8ميليون دالري
در توليد دستگاه ايکسري
صفحه3

در ش��رایطی نهمی��ن سالگ��رد حماسه
تاریخ��ی و انقالب��ی  9دی از راه رسیده
است که نظام مقدس جمهوری اسالمی
وارد جش��ن چهل سالگی خود ش��ده و
توامان تهدیدات داخلی و خارجی هم به
حداکثر خود رسیده است .شاید بتوان این
تعبی��ر را به کار برد که در جش��ن چهل
سالگی انق�لاب ،دش��منان عریانتر و
گس��تاختر از همیشه ضدیت خود را با با
ماهیت نظام اعالم میکنند و البته همه
تالشهای خود را هم به کار میگیرند تا
بتوانند ضربهای به حرکت اصیل انقالب
اسالمی وارد کنند .نباید فراموش کرد که
این روزها برخی مش��کالت اقتصادی و
معیش��تی مردم هم تبدیل ب��ه بهانهای
برای سوءاستف��اده خناسان و بدخواهان
انقالب شده و البته همزمان توطئههای
گس��تردهای نیز در سط��ح منطقه برای
زمینگیر کردن ایران وجود دارد.توطئهای
که ردپ��ای آن از یمن گرفته تا سواحل
مدیترانه به وضوح قابل مش��اهده است.
ب��ا نگاهی کوت��اه و اجمالی ب��ه سابقه
تاریخ��ی دفاع م��ردم از اص��ل نظام در
برهههای مختلف ،باید خاطره 9دی سال
 88برای همیش��ه زنده بماند؛  9دی به
صراحت نشان داد وقتی پای حمایت از
اصل جمهوریت و اسالمیت نظام باشد،
مردم بدون توجه به گرایشهای سیاسی
و حزبی به صحنه خواهند آمد و دشمن
داخل��ی و خارجی را منک��وب میکنند.
9دی سال  88نقطه عطف تاریخی برای
جمعشدن بساط آش��وبهای چندماهه
انتخاب��ات سال  88بود ام��ا چراغ راهی
برای آینده تعامالت سیاسی ش��د .امروز
طبیعتا در وضعیتی که کشور نیاز به اتحاد
و همدلی دارد ض��روری است خاطره 9
دی زنده بماند و البته در کنار آن مسئولین
نیز وظیفه دارند در جهت پررنگ ش��دن
آن حماس��ه تاریخی و مان��دگار تالش
کنند .ب��اری؛ نهال جمه��وری اسالمی
امروز تبدیل به درختی تنومند و قدرتمند
ش��ده اس��ت و دش��منان ه��م اعتراف
میکنند یارای مقابله با آن را ندارند و به
توطئههای داخلی و خارجی دلبستهاند؛ با
این وجود یکبار دیگر اثبات ش��ده است
که مردم حافظان اصلی انقالب و کشور
هستند و بازهم برای چندمین بار در وقت
ضروری به دشمنان نش��ان خواهند داد
شکست حرکت اصیل انقالب تنها یک
خیال خام و توهم است.

اصالحیه

آگهی مزایده (تجدید)ش��هرداری خان ببین مربوط به فروش ملک ( س��اختمان تج��اری) نوبت اول در تاریخ
 97/10/1شماره  2608به اشتباه آگهی مناقصه چاپ شد ،که بدین صورت اصالح می گردد.

آگهی مزایده (تجدید)

نوبت دوم

موضوع آگهی مزایده (تجدید)

شهرداری خان ببین برابر بند  3مصوبه شماره  23مورخ
 96/10/23ش��ورای اسالمی ش��هردرنظردارد از طریق
مزایده عمومی اقدام به فروش ملک ( ساختمان تجاری)
نماید ،لذا از ش��رکت کنندگان دعوت بعمل می آید جهت
کس��ب اطالعات بیشتر ودریافت اس��ناد مزایده به واحد
مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس 35862338:

 تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  666/000/000ریالبه صورت نقد به حس��اب ( 3100002384009س��پرده
شهرداری خان ببین یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
.
 برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد

مزایده مندرج است .
 ش��هرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
مهلت دریافت اس��ناد  97/10/17:مهلت قبول پیشنهادات
 97/10/19:بازگشایی پیشنهادات  97/10/20نوبت اول :
 97/10/1نوبت دوم 97/10/8:
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/65
شرکت توزیع نیروی برق اهواز درنظر دارد اجرای پروژه کمک به توسعه و ساماندهی شبکه برق گلدشت در حوزه عملیاتی خود را به پیمانکار واجد
شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ  380/000/000ریال می باشد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب بانک مرکزی بهشماره  4101125744113254به نام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد
زمان و محل و نحوه دریافت اسناد  :از تاریخ درج آگهی بمدت  5روز با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال بحساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره 1028040020به آدرسهای زیر مراجعه نمایند
پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز www.AEPDCO.IRپایگاه اینترنتی توانیر WWW.TAVANIR.ORG.IRپایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irتلفن تماس  06134490700:داخلی 3245آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات  :حداکثر تا ساعت  15:00مورخ  97/10/23به دبیرخانه مرکزی شرکت  :اهواز – بلوار پاسداران – روبروی بیمارستان ابوذر – جنبشهرک صنعتی تسلیم گردد  .بازگشایی راس ساعت  13:00مورخ  97/10/26می باشد
 به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد-سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است

امور تدارکات

آگهی مزایده عمومی /97/2م.ز
شرکت تولید نیروی برق تهران در نظر دارد لوله های ضایعاتی کندانسور و اواپراتور (آلیاژ مس
و نیکل) را از طریق مزایده عمومی به شماره /97/2م.ز به فروش برساند.
میزان وزن تقریبی ضایعات حدوداً سه هزار کیلو گرم از نوع فلزات مس و نیکل میباشد و به مدت سه روز جهت رویت ضایعات و
دریافت اسناد مزایده از تاریخ  97/10/10لغایت  97/10/12واقع در محل نیروگاه بعثت به آدرس بزرگراه بعثت ،خیابان تقوی ،تقاطع
خیابان سالمت بخش قابل رویت و بازدید میباشد .ضمان شرکت در مزایده به میزان ده درصد مبلغ پیشنهادی کل ضایعات توسط
پیشنهاد دهنده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شبا  780100004101052333230184به نام پرداخت درآمد
شرکت تولید نیروی برق تهران نزد بانک مرکزی جمهموری اسالمی ایران می-باشد.
مهلت زمانی و محل ارائه پیش��نهاد :از س��اعت  8:00الی  16:00روز های شنبه تا دوشنبه مورخ  97/10/15الی  97/10/17به آدرس
محل برگزاری مزایده
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/18
محل و آدرس برگزاری مزایده :تهران خیابان ستارخان ،بعد از پل یادگار امام ،نیروگاه طرشت (برق آلستوم) ،شرکت تولید نیروی
برق تهران.
دس��تگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان
ایجاد نخواهد کرد.
فروش ضایعات مورد مزایده بصورت نقدی میباشد و هرگونه مالیات و نظایر آن بر طبق قوانین و مقررات بر عهده خریدار است.

((آگهی استعالم بهاء عمومی))
شهرداری گرگان در نظردارد اجرای عملیات پشتیبانی و نگهداری دوربین های ترافیکی ومانیتورینگ و چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر رابامبلغ
برآورد اولیه 1/920/000/000ریال بدون تعدیل برمبنای شرح خدمات پیوست آگهی به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.لذا شرکتهای پیمانکاری
دارای گواهی صالحیت پیمانکاری گرید نیرو با حداقل  2سال سابقه اجرایی در زمینه موضوع صدراالشاره می توانند از تاریخ  1397/10/08لغایت آخر وقت
اداری مورخ 1397/10/18به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان طبقه سوم و یابه سایت شهرداری گرگان
به آدرس اینترنتی  WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دریافت اسناداستعالم نسبت به تکمیل وارائه اسناد در پاکت پاکت ب (اساسنامه ،آگهی تاسیس
و آخرین تغییرات شرکت  ،گواهی صالحیت پیمانکاری با گرید نیرو رزومه ،اسناد و مدارک شرکت در استعالم ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت
زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت الک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس:گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان اقدام نمایند/.ص
شرایط ،اسناد ومدارک مورد نیاز استعالم عمومی :
*کلیه مراحل برگزاری استعالم تابع آئین نامه معامالت شهرداری می باشد وشرکت در استعالم ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری در
آیین نامه معامالت شهرداری می باشد.
*متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ،شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق باآئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
*اعتبار پروژه از محل ردیف 330602برنامه سوم بودجه سال1397-1398شهرداری تامین می گردد.
*متقاضیانی که تمایل به شرکت در استعالم رادارند مکلف به ارائه اسنادو مدارک شرکت در استعالم ،رزومه و اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
در روزنامه رسمی گواهی صالحیت یا گرید نیرو در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط
،اسنادو مدارک مورد نیاز استعالم می باشند.
*متقاضیانی که تمایل به شرکت در استعالم رادارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد استعالم جهت بازدید مراجعه
نمایند.
*به پیشنهاد قیمت مبهم ،نامشخص ،مخدوش ،بدون سپرده ،مشروط و پیشنهاداتی که بعداز انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ،ترتیب اثرنخواهد شد.
*هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه به عهده برنده استعالم می باشد.
*مطابق با آئین نامه معامالت شهرداری و تضمین برای معامالت دولتی مبلغ پیش پرداخت تا سقف بیست درصد()%20مبلغ قرارداد با نظر کارفرما در قبال ارائه
ضمانتنامه بانکی و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل ده درصد( )%10مبلغ اولیه پیمان تعیین  ،اخذ ،پرداخت و مستهلک می گردد.
*معیارها و روش ارزیابی کیفی وکمی شرکت کنندگان براساس ارائه مستندات رزومه (مفاصا حساب تامین اجتماعی یا صورتجلسه تحویل موقت و یا قطعی
همراه با قرارداد مربوطه ) اجرای پروژه های مشابه تعیین می گردد.
*میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه عالوه بر جرائم مندرج در ماده  50شرایط عمومی پیمان به ازای هرروز تاخیر مبلغ 1/000/000ریال تعیین ودرهر
مرحله ازپرداخت محاسبه و کسر می گردد.
*شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد 2پروژه همزمان درحال اجرادر شهرداری می باشند مختاراست.
*شهرداری دررد یا قبول یک یاتمامی پیشنهادات مختار ودراین صورت تضمین شرکت در استعالم استردادمی گردد.
*مدت زمان اجرای پروژه  12ماه می باشد.
*پاکت اسناد استعالم روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19راس ساعت  14:30در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می گردد.
*مدت زمان الزم برای بررسی پیشنهادات و تشخیص برنده استعالم از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7روز به استثنای ایام تعطیل
تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر ظرف مدت  5روز به استثنای ایام تعطیل به برنده استعالم ابالغ میگردد.
*چنانچه برندگان اول ودوم اس��تعالم حاضربه انعقاد قراردادنش��وند س��پرده آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در ماده  20آئین نامه معامالت
شهرداری ( 14روز به استثنای ایام تعطیل ) به نفع شهرداری ضبط واستعالم تجدید می گردد.
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