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حديث

حضرت علي عليهالسالم :از سوءظن بپرهيز
چراکه سوءظن عبادت را فاسد و پشت انسان را از
بار گناه سنگين ميکند.

ديالوگ

اهميت يک مرد از دشمنانش معلوم ميشه.
تاالر يک شهر /آلپاچينو

ترفند

پيام�كك�ردهومس�ائلومش�كالتخودرابي�اننمايند.

بيصبران�ه منتظ�ر پيا مه�اي گ�رم ش�ما هس�تيم.

برايداشتنسيبزمينيسرخکردهخوشمزهتربهتر
است اول آنها را درشت خرد کنيم و سپس به مدت
يکي دو ساعت درون آب يخ قرار دهیم.

سردارحسيننجات،معاونفرهنگيسپاهدرگفتوگوبا«رسالت»عنوانکرد؛

رهنمايطريق
آيااينكهميگويندفرديبهپيامبر(ص)
تهمتدروغگوييزدوعلي(ع)سراو
را از تنش جدا كرد ،صحت دارد؟
اين داستان عجيب و غريب ،جعلي است و
اميرالمؤمنين (ع) مأمور بريدن سر كسي
نبوده است .ايشان فاتح جنگهاي بزرگ
اسالم مانند بدر،ا ُ ُحد ،خندق و خيبر است
و چنين عملي ،تنها از يك انسان ضعيف برميآيد.

كتابخانه

يک روايت معتبر درباره شري فامامي
و دولت آشتي ملي

کتاب «يک روايت معتبر درباره شريف امامي
و دولت آشتي ملي» نوشته زهرا شکيب مهر
توسط انتشارات بهنشر منتشر و راهي بازار
نشر شد.
اينکتابدربارهنحوهشکلگيريدولتآشتي
مليوحوادثپسازآنبهتازگيتوسطانتشارات
بهنشر منتشر و راهي بازار نشر شده است.
در اينکتاب ،به حوادث مرتبط با شريف
امامي و ماجراي کودتاي  ۲۸مرداد ،نخستين دوره سناتوري وي ،اشتباهات
دولت آشتي ملي ،ماجراي جمعه سياه ،ايران بعد از  ۱۷شهريور ،ماجراي
رهبري در تبعيد و کشتار  ۱۳آبان بهعنوان تير خالص دولت آشتي ملي
پرداخته شده است.
کشتار دانش آموزان و دانشجويان در  ۱۳آبان  ۱۳۵۷تير خالص دولت آشتي
ملي بود ،حوادث روز  ۱۳آبان به اعالم هفته همبستگي ملي انجاميد ،دو روز
بعدازکشتار۱۳آبانسال۵۷شاهبهرويآنتنرفتومتنيرابرايملتخواند.
«ملت عزيز ايران ،صداي انقالب شما را شنيدم» .تير خالص اين کشتار در
کارنامه سياه دولت آشتي ملي ثبت شد و شريف امامي با ناکاميهاي بسيار
زياد پرونده دولت خود را بست و در  ۱۴آبان استعفا داد .کشتار مردم در ۱۷
شهريورماه ،کشتار مردم در مسجد جامع کرمان و کشتار دانش آموزان در
 ۱۳آبان ماه در کارنامه دولت آشتي ملي ثبت شد.
شريف امامي در  ۱۷شهريور  ۱۲۸۹در تهران متولد شد و در مدرسه ابتدايي
شريف درس خواند و براي ادامه تحصيل به مدرسه ايران و آلمان رفت .وي
طبق اسناد موجود در دوران جواني وارد لژ فراماسونري شد و کمکم مراحل
ترقي را در آنجا طي کرد و پس از کودتاي  ۱۳۳۲رئيس لژ فراماسون آلماني
شد در سال  ۱۳۴۱لژهاي آلماني ،انگليسي و فرانسوي منحل شد و يک لژ
واحد به وجود آمد و شريف امامي در رأس آن قرار گرفت و به اين ترتيب رئيس
لژ واحد فراماسوني ايران شد .شريف امامي در روزهاي مبارزات انقالبيون
با رژيم ستمشاهي و در پنجم شهريور  ۱۳۵۷بهعنوان نخست وزير ،دولت
آشتي ملي را تشکيل داد .اينکتاب با  ۶۶صفحه ،شمارگان هزار نسخه و
قيمت  ۹هزار تومان منتشر شده است.

شکستهیمنهفرهنگیآمریکا

|حسن شجاعي|
 13آبان  98درحالي به پايان رسيد که
حسب بيانات مقام معظم رهبري ،دولت اياالت
متحده آمريکا ضعيف تر از هر زمان ديگر اما
متوحش از هميشه در برابر ملت هاي آزاديخواه
رجزخواني مي کند و به فرموده ايشان «ما هم
از اين طرف هر کار توانستهايم ،در مقابل آمريکا
کردهايم،درمواردزياديهمطرفراگوش هرينگ
بردهايم؛ نتوانسته از خودش درست دفاع کند،
اين هم کامال واضح است».
نکته مهمي که در بيانات معظم له بيش از همه
نمود دارد ضعف حکومت فعلي اياالت متحده
آمريکا و نيز اقدامات و برنامه هايي است که از
سوي جمهوري اسالمي ايران براي ضربه زدن
به اين دولت صورت گرفته و به تعبير ايشان
آمريکا را در گوشه رينگ قرار داده است .ايشان
در سخنراني خود در جمع دانش آموزان بر نکته
مهم ديگري نيز تأکيد کردند و آن عدم مذاکره
با آمريکا به انگيزه بستن راه نفوذ دولت اياالت
متحده است.
اينکلماتکليديدرسخنانايشاندرحوزههاي
مختلف قابل تسري است و توجه به آن مي تواند
نقشه راه مقاومت در برابر زياده خواهي هاي اين
دولت استکباري باشد.
سردارحسيننجاتمعاونفرهنگيسپاهپاسداران
انقالب اسالمي د رگفت و گو با «رسالت» ضمن
تأکيد بر اين نکته که قطعا پشت بيانات مقام
معظم رهبري منطقي نهفته است که باب مذاکره
با آمريکا را بسته مي داند ،افزود :مذاکره وقتي
معني پيدا مي کند که قائل به حل مسئله اي
باشد اما دولت مستکبر آمريکا همواره در کنار
اين مذاکرات از موضع قدرت حرف زده و به دنبال
امتيازگيري است.
وي ادامه داد :رهبري در مثال هاي خود به کوبا و
کرهشمالياشارهکردندکهاشارههايدرستيبود
وتجربهاينکشورهانشانميدهداينکشورتنها
به دنبال امتيازگيري و قدرت نمايي است.
معاون فرهنگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
شکستن هيمنه آمريکا را سيره انقالب اسالمي
دانست و خاطرنشان کرد :در زمان اشغال النه

جاسوسيآمريکا،امامراحلازتعبيرشکستنهيمنه
آمريکا استفاده کردند و در طول ساليان پيروزي
انقالب اسالمي اين اتفاق به کرات افتاده است و به
لطف خدا همچنان اين روند ادامه خواهد داشت.
تنها شرط اين تداوم همراهي و همدلي بين مردم
و واليت است و با شناختي که از مردم هميشه در
صحنه ايران اسالمي وجود دارد آمريکا همچنان
در مقابل ملت ايران بازنده خواهد بود.
سردار نجات در پاسخ به اين سؤال که در حوزه

مثبت زيادي در جهت مقابله با زياده خواهي
هاي استکبار به ويژه آمريکا خواهد شد .وظيفه
ماست تا براي نسل هاي تازه انقالب خوراک
فرهنگي مناسب با توجه به رويکرد امپرياليسم
مهياکنيمکهمتأسفانهدرمقاطعيدراينزمينه
دچار کاستي و کم کاري شده ايم.
سردار نجات در ادامه ،رسانه ها را ابزار توسعه
فرهنگي در جهان امروز عنوان کرد و با تأکيد
بر اينکه شبکه هاي اجتماعي در اين زمانه نقش
پيشرانرادراينحوزهايفاميکنندگفت:امروزه
شبکههاياجتماعيدرنزدجواناننقشبسزايي
را در اطالع رساني برعهده دارد و اگر به خوبي
اين حوزه مورد توجه قرار گيرد شاهد تحوالت
خوبي در توسعه فرهنگي کشور خواهيم بود.
متأسفانهدرکشوربرايتوسعهفضايشبکههاي
اجتماعيملياقداماتمناسبودرخوريصورت
نگرفته و به نوعي رها شده است .به اعتقاد من
يکي از راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي آمريکا
و شکست هيمنه آن توجه به شبکه اطالعات
ملي است تا براساس آن سخت افزار و محتواي
توليد شده در اختيار خودمان باشد و بتوانيم بر
آنمديريتکنيم.امروزهکشورهايبزرگينظير
روسيهوچيندراينزمينهاقداماتمهميانجام
داده اند و شبکه اطالعات داخلي خود را براساس
ارزشهاوفرهنگخودراهاندازيکردهوآرامآرام
از شبکه جهاني متعلق به آمريکا دور شده اند
تا بتوانند از خود در برابر تهاجم فرهنگي آمريکا
دفاع نمايند.
ويادامهداد:دراينزمينهبرخالفصحبتهايي
که مطرح مي شود ظرفيت هاي بااليي در
کشور در بين جوانان و نيز حوزه فني وجود
دارد که بايد به درستي به کار گرفته شود .در
اين حوزه جوانان عالقه مند در بخش هوش
مصنوعي مي توانند ظرفيت هاي خوبي را در
کشور ايجاد کرده و ما را از شبکه هاي جهاني
که در اختيار دشمنان قرار دارد بي نياز سازند.
من اعتقاد دارم راهکار تهديد و بستن فضاي
مجازي ديگر کاربرد ندارد و بايد با استفاده از
ظرفيت هاي خود در برابر تهاجم فرهنگي
دشمن ايستادگي کنيم.

گيرد .يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري در
اين زمينه تبيين حادثه تسخير النه جاسوسي
آمريکا در کتاب هاي درسي است تا نسل هاي
آينده نيز از خباثت هاي آمريکا در زمان حضور
در ايران آگاهي يابند.
ويافزود:صرفشعاردادنبرايتبيينونهادينه
کردن فرهنگ مبارزه و مقاومت کافي نيست و
بايد حوزه احساسي با پشتوانه عقلي هماهنگ
شدهوباباورقلبيدرجانهارسوخکند.آنزمان

صرف شعار دادن براي تبيين و نهادينه کردن فرهنگ مبارزه
و مقاومت کافي نيست و بايد حوزه احساسي با پشتوانه عقلي
هماهنگشدهوباباورقلبيدرجانهارسوخکند.آنزماناستکه
تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمن نمي تواند در سد آهنين ملت
خللي وارد کند و راه نفوذ بسته خواهد شد
فرهنگي شکست هيمنه آمريکا را چگونه ارزيابي
ميکنيد ،خاطرنشان کرد :انقالب ما انقالب
فرهنگي است و قطعا بسياري از شکست هاي
آمريکا در حوزه فرهنگي رقم خورده است.
در زمينه کارهاي فرهنگي در مقابله با تهاجم
فرهنگي آمريکا اقدامات خوبي طي سالهاي
پس از پيروزي انقالب صورت گرفته اما کارهاي
زمين مانده زيادي هم وجود دارد که بايد صورت

استکهتهاجموشبيخونفرهنگيدشمننمي
توانددرسدآهنينملتخلليواردکندوراهنفوذ
بسته خواهد شد .اگر بتوانيم شعار را تبديل به
شعورکنيمآنگاهپيامفرهنگيانقالببهدرستي
تبيينشدهاست.معاونفرهنگيسپاهدرتشريح
نهادينهکردنفرهنگمقاومتدربيننسلهاي
جديد انقالب خاطرنشان کرد :اگر اين اتفاق به
درستي صورت بگيرد دنيا نيز شاهد تحوالت

آگهي مناقصه عمومي

مناطق

نام ناحيه:

مبلغ مناقصه (به ريال):

مدت قرارداد:

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

1

منطقه يك1/

مكائيلآباد و گلشهر

 6/619/000/000ريال

 1سال

 330/950/000ريال

2

منطقه يك1/

يوسفآباد و انزاب

 6/236/000/000ريال

 1سال

 311/800/000ريال

3

منطقه يك1/

هسته داخلي شهر

 13/263/000/000ريال

 1سال

 663/150/000ريال

4

منطقه دو2/

خواجهنصير شمالي

 6/253/000/000ريال

 1سال

 312/650/000ريال

5

منطقه دو2/

خواجهنصير جنوبي

 9/094/000/000ريال

 1سال

 454/700/000ريال

6

منطقه دو2/

شهركها

 10/842/000/000ريال

 1سال

 542/100/000ريال

7

منطقه سه3/

پهرآباد باال و پايين

 5/814/000/000ريال

 1سال

 290/700/000ريال

8

منطقه سه3/

دارايي و هاشمآباد

 6/066/000/000ريال

 1سال

 303/300/000ريال

جمع كل

 3/209/350/000ريال

شهردار مراغه  -احمدي

خ ش-98/8/14 :مالف747 :
تاريخ انتشار -98/8/14 :

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري طالقان

آگهي مزايده كتبي  -نوبت اول

شهرداري طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره  275مورخ  98/07/10شوراي اسالمي شهر طالقان درخصوص يك واحد آپارتمان در مجتمع
فدك خود را از طريق مزايده كتبي بر مبناي باالترين قيمت پيشنهادي به فروش برساند.
لذا از متقاضيان شركت در مزايده دعوت به عمل ميآيد جهت بازديد ملك مورد نظر به مدت ده روز كاري از ساعت  9الي  14:30بعد از درج آگهي
نوبت اول به محل شهر طالقان  -ميدان فالحي  -بلوار آيتاله طالقاني  -كوچه فروردين  -طبقه همكف مراجعه نمائيد.
رديف

موضوع

1

يك واحد آپارتمان

مساحت اعيان (مترمربع)
مسكوني

82/73

«قنات دو طبقه مون» در استان
اصفهان قرار دارد و تنها قنات دوطبقه
شناخته شده جهاني است .ميل ه هاي
اوليه اين قنات در محل ه «محال» واقع
در جنوب شهر اردستان حفر شده و به
طرف شمال غرب امتداد يافته است.
مادر چاه قنات «چاه دوقلو» نام دارد
که در کنار امامزاده اسماعيل واقع و از دو کانال موازي که روي هم قرار گرفته و در
چاههاي عمودي مشترک هستند ،تشکيل شده است .نامگذاري چاه دوقلو به اين علت
است که در اين محل دو ميله چاه در کنار هم قرار گرفته اند که يکي از آنها متعلق
به چاه رويين به عمق  ۲۷متر و ديگري متعلق به قنات زيرين به عمق  ۳۰متر است
که اگر دهانه کوره قنات زيرين را يک متر فرض کنيم ،کل عمق چاه مادر به  ۳۱متر
ي رسد .از اين محل به بعد قنات داراي ميل ه هاي مشترک است .بر اساس منابع مکتوب
م
اين قنات پيش از اسالم و بهخصوص دوران کيانيان ،اشکانيان و ساسانيان احداث
شده و برخي نيز ساخت آنرا به  800سال قبل نسبت داده اند .کانال رويي حدود
 ۲۰۰متر دورتر از کانال زيرين ،نمايان شده و سپس در پايين دست ،در محلي ب ه نام
محل ه سيدهاي اردستان به همديگر متصل ميشوند .مزه آب کانال رويي از آب قنات
زيري بهتر ،شيرينتر و خوشطع م تر و در تابستان نيز خنک تر است .آب قنات زير
سنگينتر و در تابستان گرمتر است .براي کاوش و حفر اين قنات مقنيها چند شرط را
در نظر گرفته بودند كه اگر يکي از آن شرايط وجود نداشت امکان احداث و جاري کردن
آب در دو قنات ممکن نبود .داشتن شيب مناسب و الزم در هر دو طبقه قنات و باالتر
قرار گرفتن طبقات آبده از مظهر آنها در معماري اين قنات موجب شده بود كه آب در
آن پيوسته جاري باشد .دو قنات با ارتفاع سه متر ،روي هم قرار گرفته و خاک هر دو
قنات از لحاظ سختي و نرمي معتدل است که جنس آنها از خاک رس خوب ،چسبنده و
خوشبو است .متخصصاني که از نزديک اين قنات را ديدهاند آن را از لحاظ رعايت اصول
حفاري يکي از شاهکارهاي علم مهندسي در دوران كهن خواندهاند.

عکس نوشت

سهيل صحرانورد /فارس

راهپيمايي يوم اهلل  ۱۳آبان ،روز ملي مبارزه با استکبار جهاني با حضور گسترده مردم
روز گذشته در مقابل النه جاسوسي سابق آمريکا واقع درخيابان آيت اهلل طالقاني ،تقاطع
خيابان شهيد مفتح برگزار شد.

كاريكاتور

تسنیم

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  1058ش/ش مورخ  98/7/3شوراي اسالمي محترم شهر عمليات رفت و روب و جمعآوري زباله و ساير امورات
مرتبط (خدمات شهري) نواحي هشتگانه در سطح شهر را به شرح ذيل و طبق دفترچه فهرست بهاء عمليات رفت و روب و جمعآوري زباله و ساير امورات مرتبط با
خدمات شهري شهرداري مراغه در سال  1398به مدت يك سال تمام شمسي از طريق مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران واجدالشرايط (بخش خصوصي) كه
داراي صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي شهرستان يا استان و يا كشور ميباشند ،واگذار نمايد .لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ
انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  98/9/2روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري
مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني
مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به
شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات ذيل ميباشد.
 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه 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 خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.

 64/187/000/000ريال

قنات دو طبقه مون

آگهي تجديد مناقصه عمومي (يک مرحله اي )

عمليات رفت و روب و جم عآوري زباله و ساير امورات مرتبط
با خدمات شهري نواحي هشتگانه سطح شهر مراغه (مرحله دوم  -نوبت اول)

رديف

گردشگري

فاطمه رضايي

مساحت عرصه (مترمربع)

قيمت پايه (ريال)

ميزان سپرده (ريال)

112/73

3/560/000/000

178/000/000

 -1مهلت فروش اسناد پس از آگهي نوبت اول از مورخه  98/08/14الي 98/09/02ميباشد.
 -2مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  98/09/02ميباشد.
 -3تاريخ جلسه بازگشايي پاكتهاي پيشنهاد قيمت پس از آخرين روز مهلت تحويل اسناد مزايده ميباشد كه در روز يكشنبه مورخ 98/09/03
ساعت  14/30بعدازظهر آن روز كليه پيشنهادات باز و قرائت خواهد شد.
 -4بهاء پيشنهادي بايد از نظر مبلغ مشخص و بدون ابهام و در پاكت سربسته تسليم گردد.
 -5پيشنهاددهندگان بايستي پس از دريافت اسناد ،سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره  0105713745005بانك ملي شعبه شهر طالقان
كد  2667واريز و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به مدت سه ماهه ارائه نمايند .در پاكت (الف) مدارك شامل :كپي شناسنامه و كپي كارت ملي (حقيقي)
و تصوير اساسنامه ،تصوير آگهي روزنامه رسمي ،كليه مدارك مرتبط با شركت (حقوقي) ،پاكت (ب) و برگه پيشنهاد قيمت پس از امضاء مجاز و مهر
صفحات به صورت جداگانه الك و مهرشده قرار داده و پس از تحويل به دبيرخانه حراست شهرداري رسيد دريافت نمايند.
 -6شركتكنندگان در مزايده ميبايست بابت دريافت اسناد مبلغ  500/000ريال را به حساب جاري  106440269008شهرداري واريز نمايند.
 -7شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط تعيينشده ميباشد و شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است.
 -8به پيشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،سپرده كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت
مقرر اين آگهي واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزينه چاپ آگهي در روزنامه و كارشناسي ساختمان و كليه هزينه نقل و انتقال به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -10حضور شركتكننده مزايده در روز بازگشايي در محل شهرداري طالقان الزامي ميباشد.
 -11ساير شرايط در اسناد مزايده ارائه گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم-98/8/29 :خ ش98/8/14 :

علي قاسمپور  -شهردار طالقان

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ  1398/08/18لغايت  1398/08/23در ساعات اداري
در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ  200.000ريال جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد – بلوار شهيد منتظر قائم
مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي معامالت توانير به آدرس  www.Tender.tavanir.org.irيا سايت شركت توزيع نيروي برق استان يزد
به آدرس  www.yed.co.irاقدام نمايند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير به دبير خانه
اين شركت تحويل نمايند .ضمن ًا به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء مدت  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد  .كارفرما رد يا قبول يك يا كليه
پيشنهادات مختار است .
رديف

شماره مناقصه

1

98/141/603

مصالح

شرح مناقصه

(ريال)

عمليات

تضمين شرکت در
مناقصه (ريال )

(ريال)

در حوزه عمل

مديريت برق شهرستان مهريز

پاكتها

پاكتها

 -1بانکي .

انجام فعاليتهاي توسعه و احداث
و اصالح و بهينه سازي -فاز2

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

زمان
بازگشائي

-2چک بانکي.
2.223.998.470

679.108.333

260.000.000

1398

 -3مطالبات.

 -4ضمانتنامه
از شرکتهاي
بيمه گر

14:30

سه شنبه

98/09/05

 10:30صبح
سه شنبه

98/09/12

 -1مدت اجرا  :چهار ماه
 -2هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989 :امور تدارکات و  36243111امور مهندسي و نظارت تماس حاصل
نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/18 :
خ ش98/8/14 :

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهي فراخوان و شناسايي جذب سرمايه گذار

سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذيل در قالب سرمايه گذاري و مشارکت از طريق برگزاري فراخوان
عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصالح با مناسب ترين پيشنهاد اقدام نمايد.
فراخوان اجراي طرح تفکيک از مبدأ پسماند خشک شهر اراک با استفاده از نرم افزار با مبلغ تضمين 850/000/000 :ريال
(شماره فراخوان سرمايه گذاري  98-8-8ف.س.س)
عنوان فراخوان ها و مبلغ تضمين:

فراخوان ساخت و بهرهبرداري از بازارچه ميوه و تره بار شهر صنعتي با مبلغ تضمين 1/070/000/000 :ريال
(شماره فراخوان سرمايه گذاري  98-8-9ف.س.س)

فراخوان ساخت و بهرهبرداري از بازارچه ميوه و تره بار انتهاي جهانگيري با مبلغ تضمين 1/350/000/000 :ريال
(شماره فراخوان سرمايه گذاري  98-8-10ف.س.س)

فراخوان ساخت و بهرهبرداري از بازارچه ميوه و تره بار پرديس  2جنب تقاطع غيرهمسطح شهيد صيدي با مبلغ تضمين 1/960/000/000 :ريال
(شماره فراخوان سرمايه گذاري  98-8-11ف.س.س)
محل انجام کار

شهر اراک

محل توزيع اسناد فراخوان

امور قراردادهاي سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اراک

زمان توزيع و تحويل اسناد

پس از تاريخ نشر آگهي به مدت بيست روز

نحوه تسليم سپرده شرکت در فراخوان

ضمانت نامه بانکي (فرايند ارجاع کار) يا فيش واريزي به حساب سپرده پيمانکاران سازمان به شماره حساب  7018/11/6042962/1نزد بانک قرض الحسنه
مهر ايران شعبه خيابان امام خميني

تاريخ اعالم و ابالغ به برنده

حداکثر يک هفته پس از بازگشايي

محل تحويل اسناد

دبيرخانه سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اراک

زمان و محل بازگشايي پاکت ها

روز چهارشنبه مورخ  98/09/06سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اراک

شرکت در فراخوان و ارائه پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تکاليف شهرداري اراک موضوع ماده  10آئين نامه مالي مي باشد -شوراي سازمان در رد يک يا تمام پيشنهادات مطابق آئين نامه مالي مختار
خواهد بود -به پيشنهادات مبهم ،مشروط  ،فاقد شرايط قانوني ،فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزي و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمي شود .

لذا متقاضيان مي توانند پس از دريافت اسناد فراخوان پيشنهاد خود را از تاريخ چاپ آگهي به مدت بيست روز تحويل نمايند و نيز جهت کسب اطالعات بيشتر
مي توانند به امور قراردادهاي سازمان واقع در خيابان شهيد بهشتي ميدان هفت تير مجتمع پاسارگاد طبقه اول سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي
شهرداري اراک مراجعه  ،يا به سايت شهرداري اراک به آدرس  www.Arak.irو يا به سايت سازمان به آدرس www.arakinvest.irو يا با شماره تلفن -34220175
 086تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار98/8/14 :
سيد فرامرز مهاجراني -سرپرست سازمان
خ ش98/8/14 :

