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جوابیه
واکنشوزارتآموزشوپرورشبهگزارش«دستهگلهایمدارس»

تأمینمالیتسهیالتکرونادرگفتوگو باعضوهیئترئیسهمجلسبررسیشد:

لزومتخصیصهدفمندتسهیالتکرونا

ایزدی،کارشناسمسائلآمریکا:

دولت ترامپ دچار معضل افول قدرت است

کارشناس مسائل آمریکا با تأ کید بر تأثیرات گسترده اعتراضات کنونی در
آمریکا بر جایگاه این کشور در مناسبات بینالمللی گفت :نزول جایگاه و
قدرت منطقهای و بینالمللی ،تأثیرات بسیاری در جامعه آمریکا ایجاد
خواهد کرد.به گزارش فارس ،نشست تیرماه جامعه اسالمی مدیران با
توجه به تأ کیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا بهصورت مجازی در شبکه
اجتماعی اینستا گرام با موضوع بررسی «تحوالت اعتراضات در آمریکا»
با حضور فواد ایزدی کارشناس آمریکا و محمد ناظمی اردکانی دبیر کل
جامعه اسالمی مدیران برگزار شد.ایزدی در ابتدا با اشاره به وسیعتر
بودن جنبش اخیر در ایاالتمتحده نسبت به جنبش  99درصد و سایر
جنبشهایضدنژادپرستیدرطول5سالهاخیردرآمریکاخاطرنشان کرد:
تمام جنبشهای گذشته در تحرکات اخیر به همپیوستهاند .البته
اعتراضاتاخیرصرفادراعتراضبهبحثنژادپرستینیستومعترضانبه
سیستمسرمایهداریوسیستمدوحزبیبستهنیزبخشیازبدنهمعترضان
راتشکیلدادهاند.ایزدیباتأ کیدبهتأثیرات گستردهاعتراضات کنونیدر
آمریکابرجایگاهاین کشور در مناسباتبینالمللیافزود:در شرایطفعلی
دولت ترامپ دچار معضل افول قدرت است و هر چند نشانههای قوی
از فروپاشی و تجزیه در شرایط فعلی در جامعه آمریکا کمتر دیده میشود
اما این نزول جایگاه و قدرت منطقهای و بینالمللی ،تأثیرات بسیاری
در جامعه آمریکا ایجاد خواهد کرد.وی افزود :نا کارآمدی سیاستهای
دولتحا کمآمریکادرموردهم ه گیریبیماری کرونانیزبردامنهاعتراضات
افزوده و شاهد آن هستیم که در آمریکا رنگینپوستان بیش از سایرین
به این بیماری مبتال شدهاند.این کارشناس مسائل آمریکا تفکر حا کم
بر آمریکا را پیروی از داروینیسم اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد :این
تفکربدینمعناست کهموجودقویتربایدزندهبماندوموجودضعیفاز
بین میرود .لذا این ساختار از اساس معتقد به برابری و عدالت نیست تا
اینمیزان کهایالتهایمختلفبایکدیگردر حالرقابتهستندوبعضا
ی کردند.وی
در رابطه با موضوع کرونا از اقالم محافظتی یکدیگر دزدی م 
در پایان با بیان این نکته كه وضعیت در آمریکا نامناسب است ،گفت:
قدرت آمریکا رو به افول است و تأثیرگذاری این کشور روز به روز در سطوح
مختلف کاستهخواهدشد.درابتدایایننشستناظمیاردکانیمواضع
این جامعه را بهصورت مستقیم با دفاتر استانی جامعه اسالمی مدیران
به اشترا ک گذاشته و دستورالعملهای الزم را صادر نمودند.

تحقیق و تفحص از سازمان برنامهوبودجه
در مجلس کلید خورد

نمایندهمردمدشتآزادگاندرمجلس گفت:تحقیقوتفحصازسازمان
برنامهوبودجه درباره نحوه توزیع اعتبارات در سه محور در مجلس کلید
خورد.قاسمساعدینمایندهمردمدشتآزادگاندرمجلسشورایاسالمی
در گفتوگوبافارس ،گفت:تحقیقوتفحصاز سازمانبرنامهوبودجهدر
مورد توزیع اعتبارات در سه محور در مجلس کلید خورد که طرح آن در
مجلس تا کنون به امضای  27نفر از نمایندگان رسیده است.
وی افزود :در محور اول موضوع توزیع اعتبارات تخصیص یافته در
استانهای مختلف مدنظر است و در محور دوم موضوع اعتبارات ویژه
مربوط به کرونا و نحوه تخصیص آن مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندهمردمدشتآزادگاندر مجلسشورایاسالمیاظهار داشت:در
محور سوم نیز موضوع مربوط به تخصیص  3درصد از منابع درآمدهای
نفتی به مناطق محروم و مناطق نفتخیز مطرح شده است.

|حانیه مسجودی|
روزهایمتوالیوقریببه۶ماهاست کهاز شیوع
ی گذردورکودوتورمبهبازارهایمختلف
ویروس کرونام 
کشور صدمه وارد کرده است .وضعیت اقتصاد ا کنون
در شرایط اضطراری قرار دارد و اقدامات تیم اقتصادی
دولت بیشازپیش از اهمیت ویژهای برخوردار است.
زمانی که دولت وام يك میلیون تومانی را به عنوان وام
قرضالحسنه به یارانهبگیران اختصاص داد ،نظرات
کارشناسان بر آن بود که تأمین مالی تسهیالت مقابله
با کرونا از سپردههای موجود و ایجاد نکردن نقدینگی
جدید برای اقتصاد ،راهکاری مناسب برای جلوگیری
از تورماست.ا کنونویروس کرونابخشیاز زندگیمردم
شدهوپیشبینیمیشود کهحضور آنادامهدار باشد.
 ۹تیرماه ،محمدعلی دهقان دهنوی ،معاون وزیر
اقتصاد در یادداشتی در خصوص استقراض دولت
از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشت:
«رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند
بهطور ساختاری باالست ولی در مقایسه با زمانهای
مشابه در سالهای قبل ،روند خیلی متفاوتی را نشان
نمیدهد ،اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این
افزایشنقدینگیناشیازپرداختتسهیالتبانکیبابت
حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده
است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده
قانونیبانکهاتأمینشدهاست».معاونوزیراقتصاد
با بیان اینکه تسهیالت مقابله با کرونا از محل کاهش
نرخ سپرده قانونی تأمین شد ،تأ کید کرد که استقراض
از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری
بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد«.رسالت »در
بررسی این موضوع و تشریح اینکه آیا تسهیالت کرونا
در تعداد باال باعث تورم بیشتر از وضعیت فعلی خواهد
شدیاخیر؟باعضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمی

به گفتوگو پرداخت.
*تسهیالت کرونا باید به کارگا ههای تولیدی
و مولد اقتصادی اختصاص یابد تا تورم کنترل شود
سید ناصر موسوی الرگانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی در مورد تأمین تسهیالت پاندمی کرونا
ی گوید :ا گر تسهیالت در اختیار کارگاه و
به« رسالت»م 
بنگاههایتولیدیباشدبهطورحتمباعثتورمنخواهد
شد .بلکه با اعطای تسهیالت به این حوزه میتوانیم
با تورم هم مقابله کنیم .زیرا ا کنون یکی از دالیل
ج گرفتن تورم در کشور ما ،این است که کارگاههای
او 
تولیدی با ظرفیتهای بسیار پایین محصوالت خود را
ی کنند و همین امر سبب شده است که نسبت
تولید م 
واردات کشور با صادرات همخوانی نداشته باشد و
میزان واردات افزایش یابد.وی افزود :ا گر کارگاههای
تولیدی و بنگاههايی که جنبه اقتصادی مولد دارند و
قادربهرونقاشتغالهستندراموردحمایتقراردهیم،
معضالتومشکالتبهوجودآمدهبرطرفمیشودودر
نتیجهتورم کاهشمییابد.اماا گردرمقابلتسهیالترا

روحانیدرجلسهستاداقتصادیدولت:

شرکتهایحوزهاقتصاددیجیتال
وارد بورس شوند
رئیسجمهور از وزیراقتصادخواستتسهیلشرایطورودشرکتهای
فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کند.
به گزارش مهر رئیسجمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از
استماع گزارشوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتدربارهایجادمشاغل
جدید در دوره کرونا ،لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه
دولت الکترونیک را ضروری خواند و بر ضرورت برنامهریزی و آمادگی
بخشارتباطاتوفناوریاطالعاتبرایبرگزاریفصلجدیدتحصیل
دانش آموزان و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات تأ کید کرد.
حجتاالسالمحسنروحانیهمچنیندستگاههایذیربطراموظف
کرد در جهت رفع موانع گسترش کسبوکارهای مجازی اقدام کرده
و برای کمک به رونق آن دسته از کسبوکارهایی که در ایام کرونا

در اختیار افراد قرار دهند ،به دلیل اینکه عرضه و تقاضا
ناهماهنگ می شود و نقدینگی افزایش مییابد ،تورم
ی کند و این مسئله در تمام موارد قابل اثبات
ایجاد م 
است .زمانی که بیش از تولید و داشتههای کشورمان
درخواست و تقاضا داشته باشیم کسانی که دالل در
حوزههای مختلف هستند در جامعه کمبود ایجاد
ی کنند و تورم افزایش مییابد.
م 
*دولت،شعار تورمتکنرخیمیدهدو۷سالاست
که روند تورم صعودی میباشد
الرگانی در وا کنش به اینکه با ادامه روند اختصاص
تسهیالتدولتازسپردههایقانونیبه کرونا،وضعیت
تورم را در آینده چطور میبینید؟ گفت :ا گر دولت و تیم
اقتصادیآنهمینروندخودراادامهدهد،بهطورحتم
ی کنند کهبهآننمیرسیم،
ابرتورمی کهمسئوالنعنوانم 
گریبانگير کشورمانخواهدبود.دولتوتیماقتصادیاش
باید مشکالت آشکار و عمومی معیشت مردم را بهبود
و در راستای برطرف کردن آن با جدیت قدم بردارند.
ا کنون  ۷سال پیدرپی است که این دولت در رأس کار

رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است،
برنامهریزی کند.
رئیسجمهور اظهار داشت :الزم است کارگروهی برای تنظیم روابط
بخش خصوصی و دولت در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانههای
تخصصی با حضور وزارت ارتباطات ،معاونت علمی و فناوری و وزارت
اقتصاد تشکیل شود.
همچنینرئیسجمهور،وزارتاقتصادرامأمور کردتاپیشنهادوزارت
ارتباطات بر تعریف بستههای «اعتبار مالیاتی» بهجای «معافیت
مالیاتی» برای شرکتهای نوآور را بررسی و برای اجرایی نمودن آن
برنامهریزی کند.رئیسجمهورازوزیراقتصادخواستتسهیلشرایط
ورود شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری
کردهوحتیاالمکانیکبازاراختصاصیبهمنظورپذیرششرکتهای
دانشبنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.
در این جلسه گزارش وزیر ارتباطات درباره ایجاد مشاغل جدید در
دوره کرونا ارائه شد که بر اساس آن موضوعات سالمت الکترونیک،
سرگرمیآنالین،خدماتحملونقلاینترنتی کاال وهمچنینخدمات
آموزشمجازیوامنیتفضایمجازیاز حوزههاییعنوانشدند که
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جوابیه وزارت آموزش و پرورش

بودهونتوانستهبرنامههایاقتصادیمفیدارائهدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه میدهد که
در  ۷سال گذشته برنامههای اقتصادی دولت مفید و
موردنیاز کشور نبوده است .این موضوع علیرغم این
است که دولت شعار تورم تکرقمی را داده است .در
سالهای گذشتهومدتاخیرشاهدتورمباالییبودهایم
و هستیم ،جدای از محاسباتی که دولت در مورد تورم
داردوبرایمردمملموسوقابلپذیرشنیست،عنوان
ی کنند که تورم  ۳۰درصد است .اما از طرفی برخی از
م 
کاالها  ۳۰۰درصد افزایش یافته است و آنچه در سفره
مردماستافزایشچشمگیریداشتهاست.بااینحال
حتی ا گر آمار و ارقام دولت را نیز بپذیریم که  ۳۵۰قلم
ی گیرند و نرخ تورم را اعالم
کاال را محاسبه و میانگین م 
ی کنند ،ا کنون نسبت به زمان آغاز دولت دوازدهم،
م 
تورم بسیار بیشتر است.
*سفرههای مردم روزبهروز کوچکتر میشود و این
نتیجه ضعف تیم اقتصادی دولت است
ویافزود:یکیاز انتقاداتشدیدی کهدولتدوازدهم
طی این  ۷سال گذشته داشت ،این بود که ما تورم ۴۰
و  ۴۵درصد به باال را از دولت قبلی تحویل گرفتیم .اما
جالباست کها کنونوضعیتمردم،تولیدوقدرتخرید
بههیچوجهبازماندولتنهمودهمقابلمقایسهنیست
وهرروز سفرههایمردم کوچکو کوچکترشدهاست
و دولت نیز برنامهای برای این موضوع ندارد.
عضو هیئترئیسه مجلس تأ کید که دولت باید روشی
را که ا کنون در مباحث اقتصادی پیش گرفته است
تغییر دهد .ا گر امور اقتصادی به همین منوال ادامه
ن کهمعیشت،مسکنواشتغالمردم
یابدباتوجهبهای 
زیر سؤال رفته ،تورم افزایش مییابد .تمام این
مشکالت نتیجه عملکرد ضعیف دولت به ویژه تیم
ن است.
اقتصادی آ 

در دور ه کرونا رونق نسبی یافتهاند.
طبق این گزارش ،تالش دولت در توسعه زیرساختهای ارتباطی در
چند سال گذشته باعث شد که در شرایط پیشآمده در دوره شیوع
جهانی کرونا،بخشهایمختلفاقتصادیوخدماتیبتوانندرویکرد
جدیدی را در ادامه فعالیتهای خدماتی و اقتصادی خود در پیش
گیرندوبهواسطههمینتالشهاامکانارائهخدماتدیجیتالیفراهم
شد که در روزهای کرونایی ،نقش یک ناجی را داشته باشد.
در حال حاضر بهواسطه تالشهای دولت ،فرصتهای خوبی برای
سرمای ه گذاریها و برنامههای توسعهای فراهم و متمرکز شده است و
اینزیرساختدرآیندهباسرعتبیشتریتوسعهخواهدیافت.شیوع
این ویروس فرصتهایی را برای رونق صنعت تجارت الکترونیک و
آموزش آنالین فراهم کرد که نمونههای آن را در بورس ،بیمه ،مالیات
خریدآنالین،خدماتآنالین،جلساتو کنفرانسهایآنالینوآموزش
ی کنیم .تغییر در الگوی خرید
درسی و دانشگاهی آنالین مشاهده م 
و افزایش حدود  ۴۰درصدی فروش اینترنتی و آشنا شدن مردم با
فرهنگ تجارت آنالین از همین دستاوردها و گام مهمی برای تبدیل
شیوههای سنتی به مدرن است.

بهدنبالچاپ گزارشیباعنواندسته گلهایمدارسدر تاریخ21خردادماهسالجاری،
وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای را برای روزنامه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
مدیر مسئول محترم روزنامه رسالت
با سالم و احترام
عطفبهمطلبمندرجدر آنروزنامهبهتاریخ1399/3/21باعنوان«دسته گلهایمدارس»
ضمناستقبالاز اینموضوعمهمونقدهایی کهدر اینزمینهمطرحشدهاستپاسخمعاونت
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به اطالع میرساند.
•وزارتآموزشوپرورش،همدر چارچوبرسالتتربیتیخودوهمبهعنوانیکیاز اعضای
اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر ،اقدامات گستردهای برای محافظت از دانشآموزان ،در
برابر اعتیاد و مصرف مواد دارد .این برنامهها ،طیف متنوعی از محورها ،شامل آموزشی،
ترویجی و مراقبتی را شامل میشود.
• به عنوان مثال ،در محور آموزشی ،طرح کالن توانمندسازی دانشآموزان ،والدین و کارکنان ،برای
دانشآموزانسهدورهتحصیلیاجرامیشود کهدرسالتحصیلی1398-99در 42هزارمدرسه کشور،
اجرا شده است که در مجموع ،بیش از  2میلیون و  400هزار نفر را در دوره دوم متوسطه ،همچنین
 3میلیون و  681هزار نفر را دوره اول متوسطه و  3میلیون و  330هزار نفر را در دوره ابتدایی ،تحت
پوششقرار دادهاست.در همینزمینه،درسنامههاییباعنوانراهنمایآموزشپیشگیریاز اعتیاد
ورفتارهایپرخطر،تهیهوتدوینشدهاست کهبا کمکایندرسنامهها،معلمانسهدورهتحصیلی
میتوانند شیوهها و فنون آموزش پیشگیری از اعتیاد را در کالس درس بهکار بگیرند.
• در محور فعالیتهای ترویجی ،عالوه بر برگزاری نهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در
سال تحصیلی  1398 -99که هر ساله با استقبال خوب دانشآموزان و در زمینه پیشگیری
ی گردد ،همچنین عالوه بر برگزاری پنجمین دوره هفته
از اعتیاد و رفتارهای پرخطر برگزار م 
مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در سطح مدارس کشور ،برای نخستین بار نیز،
طرح ملی «کانون یاریگران زندگی» در  20هزار مدرسه کشور آغاز شد که به موجب آن با
محوریتتشکلهایدانشآموزیوفعالیتهایداوطلبانهدانشآموزاندرسطحمدارس،
کانونهاییبانامیاریگرانزندگیدر سطحمدرسه،منطقهواستانتشکیلمیشود کهدر
قالب آن ،دانشآموزان با همکاری یکدیگر ،ضمن ترویج پیامهای پیشگیری در مدرسه
و در بین همکالسیهای خود ،پروژههای کوچکی را طراحی کرده و آن را با کمک یکدیگر و
جلبحمایتهایمدرسهومحله،اجرامیکنند.اینبرنامه،درسالتحصیلی1399-400
مطابق برنامهریزیها ،حداقل در  40هزار مدرسه اجرا خواهد شد.
• در محور فعالیتهای مراقبتی ،به دانشآموزان در معرض خطر ،توجه ویژهای میشود .برای
اینمنظور،ایندستهاز دانشآموزان،عالوهبراین کهاز سایربرنامهها وفعالیتهایآموزشیو
ی کنند،در صورتنیاز بهدرمانومددکاری،هماهنگیالزمبرای
فرهنگیدر مدرسهاستفادهم 
ارائهخدماتدراینزمینه،صورتمیگیرد.بهعنوانمثال،چنانچهدانشآموزیدچاراختالل
مصرفموادشود،براساسشیوهنامههایی کهدراینزمینهوباحمایتستادمبارزهباموادمخدر
تدوین شده است ،دانشآموزان برای درمان و مددکاری ،مورد حمایت قرار میگیرند.
•برهمیناساس،مطابقمستنداتوبراساس گزارشهایی کهوزارتآموزشوپرورشبهطور
مستمر در اختیار ستاد مبارزه با موادمخدر قرار میدهد ،این وزارتخانه درهمه زمینههای
آموزشی،ترویجیومراقبتیفعالاستوعالوهبرآموزشمهارتهای گونا گونخودمراقبتی
به دانشآموزان ،توجه ویژهای نیز به دانشآموزان در معرض خطر و نیز دارای اختالل
مصرف مواد دارد و حمایتهای الزم برای درمان و مددکاری به این دسته از دانشآموزان
ارائه میکند .بهطوری که در  10سال گذشته عالوه بر رشد نرخ پوشش فعالیتهای
پیشگیرانه در مدارس ،به حدود  45درصد ،فعالیتهای گستردهای نیز برای شناسایی
و کمک به دانشآموزان در معرض خطر مصرف مواد ،صورت گرفته است.
• موضوع پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد ،همچنین درمان و مددکاری برای دانشآموزان
دارای ابعاد گستردهای است که یک نمونه مهم از مؤلفههای آن ،نرخ پوشش برنامهها در
سطح مدارس است که با وجود تالشهای گسترده ،بهدلیل نیاز به منابع مالی قابل توجه،
تا کنون تنها  45درصد از مدارس ،تحت پوشش کارگاههای حضوری آموزش پیشگیری قرار
گرفتهاند که این رقم نیز با صرفهجویی باال در زمان و منابع صورت گرفته است .از سوی دیگر،
الزم است به افزایش عوامل مخاطرهآمیز نیز توجه داشت که به همین دلیل برای افزایش
کارآمدی و اثربخشی در این زمینه الزم است تمامی نهادها بهویژه خانوادهها و رسانهها ،به
وزارتآموزشوپرورش کمک کنندتاازاینطریقهدفمهمآ گاهسازیدانشآموزانوافزایش
مهارتهای خودمراقبتی در بین ایشان به نقطه قابل قبولی ارتقا پیدا کند.
خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانهها نسبت به درج جوابیه این مرکز در
همان صفحه و با همان قلم اقدام الزم صورت گیرد.
فریبرز حمیدی
رئیس مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی

اصالحیه آ گهی

فراخوان مناقصه عمومی یكمرحلهای
نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه ذیل را
ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شركت در مناقصه (ریال)

زمان بازگشایی پاكتها

فهرست بها

1

ترمیم و بازسازی پلهای محور
ایرانشهر – بزمان – بم

شهرستان ایرانشهر

93/300/000/000

4/665/000/000

1399/4/29
ساعت  10صبح

فهرست بهاء تجمیعشده
راه (فهرست بهای پایه راه
– راهآهن و باند فرودگاه
سال  99میباشد)

به صورت مناقصه عمومی از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
ه گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقص 
ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مناقص 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/04/11الی  6بعدازظهر مورخه 1399/04/13
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه :ساعت  12ظهر مورخه 1399/04/28
ضمنا پا كت الف به آدرس :استان سیستان و بلوچستان – شهر ایرانشهر – خیابان امامخمینی(ره) – اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان
سسیتان و بلوچستان (ایرانشهر) – دبیرخانه ادارهكل تحویل گردد.
كد پستی 99169-13163 :تلفن054-37220851-3 :
حداقل پایه مورد نیاز :براساس بخشنامه شماره  69432مورخ  1394/4/30سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موضوع :حدا كثر ظرفیت كاری مجاز
پیمانكاران
محل برگزاری جلسه مناقصه :دفتر مدیریت اداره كل
ی گردد و مطالبات پیمانكار به صورت
كارفرما در قبال پرداخت پیشپرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد .در صورت تخصیص اعتبار پیشپرداخت پرداخت م 
ی گردد.
اسناد خزانه اسالمی پرداخت م 
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/12 :
روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
خ ش99/4/11 :

پیرو آ گهی های مندرج در مورخه  99/04/03در خصوص برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی
کیفی با موضوع احداث دانشگاه فرهنگیان همدان بهاطالع میرساند با توجه به تغییر برآورد اجرای کار
طوالنی شدن مدت زمان فرآیند برگزاری مناقصه ،لذا مناقصه عمومی پروژه های مذکور باطل و کان لم یکن
ی گردد.
تلقی م 
99/4/11
انتشار:
تاریخ
روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس استان همدان
خ ش99/4/11 :

اصالحیه آ گهی
پیروآ گهیهایمندرجدرمورخه99/03/27و99/04/08درخصوصبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهای
باارزیابی کیفیباموضوعاستانداردسازیسیستم گرمایشیمدارسجنوبوشمالاستانهمدان.بهاطالع
میرساند با توجه به تغییر برآورد اجرای کار طوالنی شدن مدت زمان فرآیند برگزاری مناقصه ،لذا مناقصه
عمومی پروژه های مذکور باطل و کان لم یکن تلقی می گردد.
تاریخ انتشار99/4/11 :
خ ش99/4/11 :

آ گهی مناقصه مرحله دوم – نوبت دوم

روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس استان همدان

آ گهی مناقصه عمومی

«تجدیدچاپ»
شهرداری بناب به استناد بند 3صورتجلسه مورخه 98/12/19شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 99پروژه كفپوش و كفسازی پیادهروهای
سطح شهر را به صورت دستمزدی طبق جدول ذیل از طریق آ گهی مناقصه عمومی به شركتهای واجد شرایط وا گذار نماید .متقاضیان میتوانند با مراجعه به امور مالی
شهرداری با اخذ مدارك و مطالعه شرایط ،پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  99/04/21به صورت سربسته در سه پا كت شامل( :الف -فیش واریزی،
ب -اسناد مناقصه ،ج -پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخه  99/04/21راس ساعت  14:30در دفتر
شهرداری باز و قرائت خواهند شد.
ردیف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ریال)

رتبهبندی الزم شركتها
برای شركت در مناقصه

سپرده شركت در مناقصه
(ریال)

مدت انجام پروژه

1

كفپوش و كفسازی پیادهروهای
خیابانهای زرگران و كاملو

شهر بناب

2/000/000/000

ابنیه پایه 5

100/000/000

چهار ماه از تاریخ انعقاد
قرارداد

شرایط:
 -1كلیه كسور قانونی اعم از بیمه ،مالیات و ...بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -2شهرداری به استناد بند  5ماده  5آییننامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 -3متقاضیان میبایستی مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداری نزد بانك ملی شعبه مركزی بناب واریز و یا ضمانتنامه
بانكی ارائه نمایند.
 -4كلیه هزینههای چاپ آ گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پیشنهادات قلمخورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعایت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامی میباشد.
ی گردد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تبانی ،مناقصه باطل اعالم م 
 -10برنده مناقصه موظف است حدا كثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید .در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری
ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -11سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم-99/4/11 :خ ش-99/4/4 :مالف7544 :

تیزپاز نیاری – شهردار بناب

وزارت كشور

استانداری البرز

نوبت اول

شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  ،99در نظر دارد احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری
شهر نظرآباد با برآورد اولیه  20/000/000/000ریال را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط
وا گذار نماید .متقاضیان میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق شركت در مناقصه به
واحد مالی شهرداری مراجعه و مبلغ  1/000/000/000ریال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب
سیبا به شماره  0104746757008بانك ملی واریز و یا معادل آن اسناد خزانه تهیه و ضمیمه پیشنهادات
خود نموده و حدا كثر تا تاریخ  99/4/31به واحد مالی شهرداری ارائه نمایند .بدیهی است شهرداری در
رد یا قبول پیشنهادات صاحباختیار بوده و به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از
موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .سپرده
نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد
قرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول99/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/18 :
خ ش99/4/11 :

عسكری – شهردار نظرآباد

