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«رسالت» در گفت و گو با صاحب نظران ،وضعیت مواد مخدر را بررسي مي کند؛

موادمخدر،نمونهموفقنفوذ!

|گروه اجتماعي -مريم رمضاني|

ادامه از صفحه اول
تا همين چند وقت پيش ،هر گرم شيشه ،حدود
 50هزار تومان و سه گرم ترياک  12هزار تومان
بود .هر پَک گل  20هزار تومان وسه گرم حشيش
 6هزار تومان .سه گرم شيره 20هزارتومان و
هروئين هر گرم  12هزار تومان .اين نرخ ها در
حال حاضر ،کمي تا قسمتي تغيير کرده و آنطور
که معاون کاهش تقاضاي اعتياد ستاد مبارزه با
مواد مخدر در بهمن ماه سال گذشته گفته ،هر
گرم شيشه  100هزار تومان شده است.
ظاهرامطابقآخرينآمارها،شماررسميمعتادان
کشور به دو ميليون و  808هزار نفر رسيده و افراد
 15تا  64ساله بيشترين مصرفکنندگان مواد
مخدر را در برمي گيرند ،در چنين شرايطي جاي
مطرح کردن اين پرسش وجود دارد که چرا بهرغم
تالشهاي بسيار و البته پرداخت هزينههاي
هنگفت مالي و جاني در بحث کنترل و کاهش
مصرف مواد مخدر در کشور ،توفيق چنداني
حاصل نشده است؟
اگر گفته هاي بيژن صفوي ،مدرس دانشگاه
و پژوهشگر شاخه اقتصاد سياسي را بپذيريم،
مشکالت اقتصادي و بيکاري مي تواند رفتارهاي
پرخطر را در جامعه افزايش دهد .عالوه بر آنچه
گفته شد ،بسياري از کارشناسان معتقدند ،دولت
بايد به جاي تأكيد بر صرف هزينه هنگفت براي
مبارزه با مواد مخدر در قالب کشف و انهدام،
عمده تمرکز و فعاليتهاي خود را صرف اصالح
زيرساختهاي نامناسبي بکند که زمينهساز
م شدن
گرايش جوانان به اعتياد شده است .فراه 
زمينههاي مناسب براي استفاده از ظرفيتها و
تواناييهايافراددرجامعه،فراهمکردنبسترهايي
براي آموزش مطلوب جوانان ،فرهنگسازي
مناسب و ...از جمله اقداماتي است که بهزعم عده
زيادي از کارشناسان ميتواند به هدايت فعاليت
افراد جامعه و از جمله جوانان به مسير ايده آل
منجر شود و البته اين اقدامات نياز به هزينههاي
هنگفت ،مطالعات و پژوهشهاي بسيار ،صرف
انرژي کارشناسان و متخصصان امر دارد که در
بلندمدت نيز امکانپذير است.
* ضعف در اطالعات و نبودن پژوهشهاي علمي
آنطورکهفداحسينمالکي،دبيراسبقستادمبارزه
باموادمخدربه«رسالت»ميگويد«:يکيازاولين
و مهمترين داليل براي به ثمر نرسيدن موضوع
مبارزه با مواد مخدر ،وجود ضعف در اطالعات و

تا پيش از سال  1385کمتر با مسئله مصرف مواد
شيمياييمانندشيشهروبهروبوديم،امادرسالهاي
پس از آن ،مصرف اينگونه مواد افزايش بسياري
يافته است .وقتي کالنشهرها پيچيده ميشوند
مشکالت آنها نيز پيچيدهتر خواهد شد .عوامل
و متغيرهاي زيادي دست به دست هم دادند که
مشکالت اين حوزه و بروز آن بيشتر شود .يکي از

عدمپژوهشهايعلميالزمدرزمينهمبارزهبامواد
مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر است».
او ادامه مي دهد« :البته تجارت مواد مخدر مشکل
منطقه اي و جهاني است و مبارزه با اين معضل به
تالش هاي منطقه اي و جهاني نياز دارد و از سوي
ديگر ايران با کشوري چون افغانستان روبه روست
کهموادسنتيتوليدميکند.ماحدود900کيلومتر

فداحسينمالکي:يکيازاولينومه مترينداليلبرايبهثمرنرسيدنموضوع
مبارزه با مواد مخدر ،وجود ضعف در اطالعات و نبودن پژوهشهاي علمي الزم در
زمينه مبارزه با مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر است
نادر طهورا :در يک جامعه حماي تها و خدمات اجتماعي در حوزههايي مانند
بيکاري ،بيمه و گذران اوقات فراغت بر ميزان آسي بهاي اجتماعي به ويژه
سوءمصرف مواد مخدر اثر م يگذارد
موضوعهايي که بسيار بر اين مسئله اثر ميگذارد،
مسائل اقتصادي و حوزههايي مانند بيکاري است.
در يک جامعه حمايتها و خدمات اجتماعي در
حوزههايي مانند بيکاري ،بيمه و گذران اوقات
فراغت بر ميزان آسيبهاي اجتماعي به ويژه
سوءمصرف مواد مخدر اثر ميگذارد.
وي عنوان مي کند« :اعتياد هم اکنون جزء چهار
بحران و مسئله اصلي جهاني به حساب مي آيد.
بر اساس برآورد سازمان ملل متحد  200هزار
خانواده افغاني مشغول کشت ترياک اند و

مرز مشترک با کشور افغانستان داريم و حدود
9هزارتنترياکدراينکشورتوليدميشود.ازطرف
ديگرموادصنعتيکهخيليخطرناکتروپيچيدهتر
از مواد سنتي است از طريق ترکيه وارد کشور ما
مي شود .بعضا برخي از اين مواد مثل شيشه
و کريستال و حتي قرص به صورت ابزارهاي
خيلي ساده تهيه شده و در دسترس جوانان
قرار مي گيرد».
نادر طهورا پژوهشگر حوزه مواد مخدر در
گفت و گو با رسالت بر اين امر تأكيد مي کند که

 33ميليون دالر از اين طريق درآمد کسب
مي کنند و حجم معامالت کارتلهاي جهاني مواد
مخدر  2/5تريليون دالر است .اين مقدار ،از درآمد
حاصل از صادرات نفت در جهان بيشتر و تنها از
درآمد حاصل از صادرات اسلحه در جهان کمتر
است .همچنين بر اساس گزارش ساليانه سازمان
ملل در سال  2007توليد ترياک در افغانستان به
 6100تن رسيده است و سطح زير کشت ترياک
نيز  165هزار هکتار در سال  2006اعالم شده
که بيش از  60درصد باالتر از سال  2005است .از
طرفي کشور ايران به علت همسايگي با کشورهاي
توليدکننده مواد مخدر هميشه در معرض خطر
ابتال به اين مواد بوده است .بنا برآمارهاي موجود
در ايران امروز بيشتر از دو ميليون مصرف کننده
مواد مخدر وجود دارد که ازاين تعداد بيشتر از يک
ميليونودويستهزارنفرمعتادندوبقيهبهصورت
تفنني مصرف مي کنند .نکته مهمتر اينکه بيش از
 52درصد از زندانيان امروز کشور بهطور مستقيم
يا غير مستقيم در ارتباط با خريد و فروش و مصرف
مواد مخدر دستگير و زنداني شده اند».
گفتهميشود،آغازبرنامههايپيشگيريازاعتياد
در كشور ما به سال  1375باز مي گردد ،زماني كه
براياولينبـارمطالعهجامعيدرخصوصراههاي
موفق پيـشگيري از اعتيـاد در كـشورهاي ديگـر
جهـانصـورتگرفتو«برنامهجامعپيشگيرياز

آگهي مزايده عمومي

واگذاري به صورت اجاره محصوالت ،پاركينگ و بوفه پارك ملت

مرحله دوم  -نوبت دوم

شهرداريمراغهبهاستنادمصوبهشماره871ش/شمورخ98/2/25شورايمحترماسالميشهردرنظردارد واگذاريبهصورتاجاره
محصوالت ،پاركينگ و بوفه پارك ملت خود را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و
حقوقي) واگذار نمايد ،لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل
اسناد مزايده ،تا تاريخ  98/6/30روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه
همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي
اطالعرسانيمناقصاتكشوربهآدرسHTTP://IETS.MPORG.IRقابلدسترسيميباشدوشمارهتلفكس041-37217728
واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
رديف

مورد مزايده:

موضوع فعاليت:

پايه قيمت اجاره:

مدت بهرهبرداري

مبلغ سپرده شركت در مزايده

1

اجاره محصوالت ،پاركينگ و بوفه پارك ملت

فروش بستني و محصوالت
سوپرماركتي

 334/230/000ريال (پايه اجاره
سال اول)

 3سال

 16/720/000ريال

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف
هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و
سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير شرايط و جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
 -5الزم به ذكر است كه مدت اجاره محصوالت ،پاركينگ و بوفه پارك ملت به مدت  3سال بوده و قيمت سالهاي بعد اجاره محصوالت
سردرختي ،پاركينگ و بوفه پارك ملت با افزايش  20درصد نسبت به سال قبل محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خش98/6/17 :
مالف422 :

شهردار مراغه  -احمدي

اعتياد» با تكيه بر اصول آزمـايش شـده جهـاني و
بـاانطبـاقبـاشرايطاجتماعيكشورمانطراحي
وبه اجرا گذاشته شد  .با استقبال مردم ومسئوالن
اسـتانها وشـهرها اين برنامه با سرعت غير قابل
پيش بيني گسترش يافت ،ليكن عمر مفيـد
آن در هـر منطقـه عمليـاتي بيش از  10سال
نبوده است.
طهورا معتقد است :يكي از مهمترين داليل آن ،
عدول فعاليتها از اصول برنامه و تكيه برنامه هاي
عملياتي منطقه بـر اهداف علمي روش هاي
پيشگيرانه و عمدتا در گروه هاي در معرض
خطر بوده اسـت .روش هـايي كه با گذشت
زمان ارتقاي ناچيزي يافت و منجر به رشد قابل
توجهيدرمهـارتگروههـايمختلـفجامعهدر
استفاده از راهبردهاي متعدد پيشگيرانه نگرديد.
درحالحاضـر گرچـهدسـتانـدركارانمربوطه
در سازمان هاي مختلف دولتي و غير دولتي
به انجام فعاليت هاي پيشگيرانه عالقه نـشان
مـي دهند ،ولي اطالعات علمي مناسبي در مورد
نحوهبرنامهريزيوطراحييكفعاليتپيشگيرانه
موفق وجود ندارد.
طي دو دهه اخير ،دانش پيشگيري در جهان
پيشرفت قابـل مالحظـه اي داشـته و موجب
تعميق راههاي مؤثر در خانواده  ،مدرسه  ،كارگاه و
كارخانه  ،محله هاي شهر و روسـتا شـده است كه
از ابزارهاي گوناگـون همساالن  ،رسانه ها و نظام
بهـداشتي  ،درمـاني در آن اسـتفاده شـده است.
هر ساله هزاران مقاله وگـزارش در اين خصوص
منتشر مي شود و افراد عالقه مند را با يافته هاي
جديد در مورد ميزان تأثير هر شيوه براي هر گروه
هـدف و جوامـع گونـاگون آشـنا مـي کند.
طهوراتأكيدميکند:طراحانومجريانبرنامههاي
پيشگيري از سوء مصرف مواد ،مي توانند با اتكا به
شـناختازشـرايطجامعهخودوتسلطبهروشهاي
تجربهشدهدرجوامعديگروبااستفادهازقوهابتكار
خود در سـير زمان ،فعاليت هاي خود را مورد
بازبيني و ارتقاء قرار دهند .زمان تكـرار خطاهـا
و آزمـايش گذشته است .عالقه مندان صاحب
نظــرميتواننـدموفقيـتبـسيــاريازروشهـا
را پـيش بينـي نمايند و در صورت ترديد ،ميـزان
موفقيـترابـاروشهـايعلمـيمـوردارزشـيابي
قـراردهنـد.پيشگيريازاعتيادكهباتغييرفرمهاي
اجتماعي،باورهاوارزشهاورفتارانسانهاهمـراه
اسـت،امـرپيچيدهاياستكهنميبايستباساده
انگاري بدان پرداخت.

آگهي تغييرات شرکت پارس پي شاهوار سهامي خاص به شماره
ثبت  5742و شناسه ملي  10700144447به استناد صورتجلسه
مجمععموميعاديبطورفوقالعادهمورخ1398/02/04تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :تراز نامه حساب سود و زيان سال مالي  1395به
تصويب رسيد -اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح
ذيل تعيين و انتخاب گرديدند :آقاي ابراهيم زماني نژاد  -آقاي
مجتبي عباسي -آقاي عباس نقوي آقاي جعفر دهقان به کد ملي
 2121951563به سمت بازرس اصلي با رعايت ماده  147قانون
تجارت و آقاي حسن دهقان با کدملي 2122617136به عنوان
بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب شدند روزنامه
کثير االنتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين گرديد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري گرگان ()592812
آگهي تغييرات شرکت ساختماني مسکن سازان مهستان شمال
گلستان سهامي خاص به شماره ثبت  6773و شناسه ملي
 10700157011به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده مورخ  1398/05/19تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :اعضاي
هيئت مديره براي دو سال خدمت به شرح ذيل انتخاب گرديدند- :
آقاي ماني خراساني نژاد به شماره ملي  - 2122659807خانم کبرا
بابا زاده به شماره ملي  - 2121822461خانم ماريا خراساني نژاد
به شماره ملي  - 2122561017آقاي محمد علي خراساني نژاد به
شماره ملي  - 2121789618خانم منا خراساني نژاد به شماره ملي
 - 2122659815با رعايت ماده  147قانون تجارت  :آقاي محمد
امين شهري به شماره ملي  2122745789به عنوان بازرس اصلي و
خانم گلناز شيخ نظري با شماره ملي  2110292210به عنوان بازرس
عليالبدلشرکتبرايمدتيکسالماليتعيينگرديدند.ادارهکل
ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()592809

هميشهبايدتغييرراازيکجاييشروعکرد.بزرگترينخطاياستراتژيک
ما اين است که تصور مي کنيم ،حاال که به  30تا  40سالگي رسيده ايم،
ديگر تغيير در رويه زندگي مان ،چندان ثمربخش نخواهد بود .حال آنکه
در سراسر جهان ،نمونه اي از آدمهاي موفقي وجود دارد که در همين
 30تا  40سالگي تصميم گرفته اند شيوه زندگي شان را تغيير بدهند و يا
براي موفقيت ،دست به کاري بزنند .شما اگر طالب موفقيت باشيد در هر
برهه از زمان مي توانيد اراده کنيد و به خواست خود دست يابيد.

تلنگرخودماني
بعضي آدمها در اين روز و روزگار ،تظاهر و ريا را خوب بلدند و اتفاقا با اتکا
بر همين خصيصه رفتاري به مراتب بااليي هم دست پيدا کرده اند .نقاب
زدن شايسته نيست ،آن هم نقاب ريا و تزوير و تظاهر به چيزي که نيستيم.
مي گويند« :رياکاري،يکي از ناهنجاري هاي رفتاري است که شيوع آن،به
مثابه تيشه اي بر ريشه اخالق در هر جامعه اي است،دوگانگي که تشديد
آن حس بي اعتمادي مخربي را در جامعه ايجاد مي کند».

ِ
روايتدرد
يکيازفاميلهايدورما،سالهاپيش،يعنيقريب15سالقبلورشکسته
شد ،آنقدر که ديگر آه نداشت با ناله سودا کند .تمام بستگانش را توي
سانحه تصادف از دست داده بود ،يک روز چمدانش را برداشت و رفت خانه
سالمندان .بعضي از آشنايانمان به رغم مرفه بودن ،همان طور دست روي
دست گذاشتند و به اين مرد ورشکسته ،هيچ کمکي نکردند و گذاشتند
توي خانه سالمندان بميرد .گفتند به ما چه ،هرکس خربزه خورده ،خودش
هم بايد پاي لرزش بنشيند.

خبر

معاون عتبات مرکز پزشکي هالل احمر خبر داد:

آغاز عمليات هالل احمر ب راي اربعين

معاون عتبات مرکز پزشکي هالل احمر گفت :عمليات مرکز پزشکي براي اربعين
امسال از  8صفر آغاز و تا روز اربعين ادامه خواهد داشت .به گزارش خبرنگار مهر ،علي
حيدري معاون عتبات مرکز پزشکي حج و زيارت صبح ديروز در نشست خبري ارائه
گزارش اربعين  98گفت :در بحث اربعين بالغ بر  85درصد زائران اربعين در نجف،
کربال و در مسير ،حدود  10درصد در کاظمين و  5درصد در سامرا و در مسيرهاي
ديگر هستند اما ما قادر به پوشش تمامي بخش هاي عراق نخواهيم بود .حيدري
افزود :مرکز پزشکي حج و زيارت هالل احمر در اربعين امسال  ۴پايگاه در نجف،
 ۷پايگاه کربال ،يک پايگاه در سامرا 3 ،پايگاه در کاظمين 3 ،پايگاه در حله ،يک پايگاه در
سيد محمد و  6پايگاه در مسير نجف_ کربال دارد .مجموعاً در اين رويداد هالل احمر
به همراه ديگر دستگاه ها 45پايگاه درماني دارد .وي درخصوص ميزان داروهاي مرکز
پزشکي افزود :براي اربعين امسال  160تن دارو و تجهيزات 8 ،دستگاه آمبوالنس
اتوبوسي و  40دستگاه آمبوالنس به عراق منتقل خواهد شد .حيدري تصريح کرد:
 1700نفر نيروهاي درماني نيز براي پوشش پايگاه هاي هالل احمر اعزام خواهند
شد اما اين تعداد به همراه نيروهاي درماني و امدادي ديگر دستگاه ها مجموعاً به
حدود  2500نفر خواهد رسيد .وي تصريح کرد :عمليات ما نيز از  8صفر تا روز
اربعين خواهد بود .يک تيم پشتيبان نيز 21صفر يا روز اربعين براي درمان زائران
باقي مانده در عراق به اين کشور اعزام خواهيم کرد .معاون عتبات مرکز پزشکي حج
و زيارت درخصوص بيمارستان  11طبقه ايران در عراق نيز گفت :پيش بيني مي
شود تا اربعين امسال  3طبقه اين بيمارستان راه اندازي شود و تا سال آينده نيز تمام
طبقات آن تکميل شود .حيدري بيان کرد :در خصوص تاسوعا و عاشورا نيز در کربال
و روز عاشورا سنتي وجود دارد که باعث آسيب به افراد مي شود و جراحان ما در قالب
 2تيم مجموعاً  40نفره براي بخيه و درمان زائران در کربال حضور دارند.

بانک قرض الحسنه مه راي ران
موسسه مالي اسالمي برتر جهان در سال ۲۰۱۸

بر اساس آخرين رتبهبندي برترين موسسات مالي اسالمي در جهان که توسط نشريه بينالمللي بنکر در سال
 ۲۰۱۸منتشر شد ،بانک قرض الحسنه مهرايران در صدر موسسات مالي اسالمي در جهان قرار گرفت.به گزارش
روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهرايران ،بر اين مبنا ،نشريه بينالمللي بنکر رشد دارايي هاي موسسات کامال
اسالمي و موسسات با باجه هاي اسالمي را مورد بررسي قرار داده است که بر اساس آن بانک قرض الحسنه مهرايران
به عنوان بانک كامال اسالمي با  ۶۱.۱درصد رشد و  ۳هزار و  ۸۷۸ميليون دالر دارايي منطبق بر شريعت ،در رتبه
اول بانك هاي ايران و رتبه برتر موسسات كامال اسالمي دنيا قرار گرفت.بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف
جذب و تخصيص منابع قرض الحسنه با سرمايه اوليه  ۱۵هزار ميليارد ريال در سال  ۱۳۸۶تاسيس شد و در حال
حاضر  ۵۳۰شعبه اين بانک در سراسر کشور مشغول اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به نيازمندان واقعي جامعه
مي باشد.اين بانک از بدو تاسيس تا کنون بالغ بر  ۵ميليون و  ۱۴۲هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش
 ۴۱۲هزار و  ۸۱۵ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت کرده است که نزديك به  ۲ميليون فقره اين تسهيالت به
اعتبار  ۱۸۹هزار ميليارد ريال در سال  ۱۳۹۷و پنج ماه نخست سال  ۱۳۹۸پرداخت شده است.

اپليکيشن کانون جوانه هاي بانک ملي اي ران
در راه است

کانون جوانه هاي بانک ملي ايران که هم اکنون از طريق وب سايت در دسترس کاربران است ،به زودي تحولي
جدي در روند فعاليت خود ايجاد خواهد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،اين روزها بسياري از
کودکان و نوجوانان در حال استفاده از تجهيزات الکترونيکي فراگير مانند موبايل و تبلت هستند ،به طوري
که استفاده از اين وسايل با محدوديت هاي ويژه سني در برخي مدارس نيز رايج شده است.در چنين شرايطي،
بانک ملي ايران نيز که تالش کرده است به منظور توسعه دانش اقتصادي و بانکي متناسب با سنين زير
 18سال ،محتواهاي قابل توجهي را در سايت کانون جوانه ها ارائه کند ،تصميم دارد امکان ارائه اين محتواها
را در قالبي جديد ارائه دهد.شکل جديد ارائه اين محصوالت ،راه اندازي اپليکيشن کانون جوانه هاي بانک
است که در دست تهيه است و بزودي رونمايي خواهد شد.اين اپليکيشن با قابليت نصب و استفاده در همه
دستگاه هاي الکترونيکي شامل انواع گوشي موبايل و تبلت ،گام جديدي در راستاي توسعه محصوالت کانون
جوانه هاي بانک ملي ايران و نيز فراگيري آنها خواهد بود.همه امکانات کنوني موجود در سايت کانون جوانه ها
به همراه بخش هاي تازه تر متناسب با شرايط روز ،در اپليکيشن اين کانون ارائه خواهد شد.
آگهي تغييرات شرکت ساختماني مسکن سازان مهستان شمال گلستان شرکت
سهاميخاصبهشمارهثبت6773وشناسهملي10700157011بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1398/04/15تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آدرس
جديد  :استان گلستان  ،شهرستان گرگان  ،بخش مرکزي  ،شهر گرگان ،محله
بلوارناهارخوران  ،بلوار گلشهر جنب باشگاه اوتانا ،طبقه اول  ،واحد پنجم – کد
پستي  4916713133تغيير مکان يافت .و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()592808

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/86

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/88

موضوع مناقصه :عمليات اجرايي كف فرش و جدولگذاري پيادهرو خيابان فاضل نراقي مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك
و شرايط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شركت در مناقصه( 500/000/000 :پانصد ميليون) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه يا سپرده
نقدي در وجه شهرداري كاشان
مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ  98/6/26از اداره پيمان و رسيدگي
مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ  98/6/28و بازگشايي پاكتها در مورخ  98/6/31در محل شهرداري كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ايشان به ترتيب ضبطخواهد گرديد.
 كليه هزينههاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/17 :
شهردار كاشان  -سعيد ابريشميراد
خ ش98/6/11 :

موضوع مناقصه :عمليات اجرايي احداث پل آبرو بر روي رودخانه حيدر جنب دانشگاه مهد علم و پاركينگ توحيد (شاخه دامپزشكي)
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرايط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شركت در مناقصه( 650/000/000 :ششصد و پنجاه ميليون) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه يا
سپرده نقدي در وجه شهرداري كاشان
مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ  98/7/03از اداره پيمان و رسيدگي
مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ  98/07/06و بازگشايي پاكتها در مورخ  98/07/07در محل شهرداري كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ايشان به ترتيب ضبطخواهد گرديد.
 كليه هزينههاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/6/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/24 :
شهردار كاشان  -سعيد ابريشميراد
خ ش98/6/17 :

نوبت دوم

نوبت اول

