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اولویت های رئیس مجلس پس از بازگشت از روسیه دنبال شد

سربازیازمسکوتاپاکدشت

سعید نوروزی
ادامه از صفحه اول
یازدهمیندورهمجلسدرهمینمدت کوتاه،طر حهایبزرگیازجمله
اقتصادی،فسادستیزی،سیاسیوشفافیترادردستپیگیریداشته
کهبرخیاز آنهااز جملهقانوناقدامراهبردیمسئلههستهای،قانون
مالیاتبرخانههایخالی،طر حهاییدرجهتبهبودبازارمسکن،آغاز
مبارزه با فساد از خانه ملت با کنار گذاشتن تاجگردون و ...به نتیجه
رسیده است .در کنار همه اینها همچنین مجلس یازدهم برای
تقویت بعد نظارتی پارلمان ابتکار عمل «نظارت میدانی مجلس» را
هم در نظر گرفته تا با سرکشی به استانها و شهرهای محروم ،دیگر
گزارهمجلسفقطدر پایتختاست،واقعیتنداشتهباشد.در مجموع
میتوان گفت امروز مجلس در راس امور است و جهت خدمت به مردم
ی کند.
فعالیت م 
از روسیه به پا کدشت؛ ادامه سفرهای نظارت میدانی
رئیس مجلس که در شهریور ماه در بین مردم اهواز گفته بود« :تکلیف
شرعی ،انقالبی و انسانی ما در مجلس رفع مشکالت مردم بخصوص
مناطق محروم است ».در تازهترین بازدید میدانی خود ،تنها ساعاتی
پس از بازگشت از سفر راهبردی خود به روسیه ،صبح روز پنج شنبه (۲۳
بهمنماه)واردشهرستانپا کدشتشدواز نزدیکدر جریانمشکالت
این شهرستان قرار گرفت.

گوش شنوای رئیس مجلس برای مشکالت مردم
پسازانتشارخبرحضوررئیسمجلسدرپا کدشت،جمعیازمردمبرای
رساندن صدای خود به گوش رئیس قوه مقننه ،در مقابل فرمانداری
تجمع کردند .قالیباف نیز با آنکه برای آغاز جلسه جمعبندی نظارت
میدانی ،وارد ساختمان فرمانداری و محل برگزاری جلسه شده بود،
با تجمع مردم در مقابل فرمانداری به میان آنها رفت و ساعتی پیگیر
مشکالت آنها شد.
پس از آن رئیس مجلس در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی تازه
خود،اظهارداشت:اولویترسیدگیمابهمشکالتمردممناطقمحروم
است،شرقاستانتهرانمحرومتراز غرباستاناستوبههمیندلیل
به شرق استان تهران سفر کردیم.
وی گفت:وظیفهمجلسشورایاسالمیقانون گذاریونظارتمیباشد
و مردم از نماینده مجلس توقع ویژه دارند که کار بنده و همکارانم در
مجلس را سخت کرده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :در بازدیدی که از کمربندی
پا کدشت داشتهایم پروژه  ۱۳سال است بالتکلیف مانده و واقعا
چه اتفاقی افتاده که این پروژه تکمیل نمیشود؟ و به جرأت
می توانم بگویم مشکل این پروژه مالی نیست و جای دیگریست که
باید اصالح شود.
قالیباف گفت :بعضی از تصمیمات کارشناسی استان تهران در اجرا با

مشکالتی مواجه میشود و در بین مردم متضرر میشوند؛ مردم شرق
استان تهران نیازمند مترو هستند و میتوان شرق و غرب استان را از
طریق مترو به هم وصل کرد.
وی با بیان اینکه عدم نظارت کارشناسی باعث شد تا پروژه مترو تهران
 ۱۰سالعقببماند،تا کید کرد:پروژهمتروجنوبشرقتهراندر دستور
کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران ،اسالمشهر ،ری و شمیرانات در مجلس شورای
اسالمی افزود :بودجه کشور در حال بازنگری است و هفته آینده مجددا
به مجلس ارائه میشود ،اولویت بودجه سالمت ،معیشت ،محرومیت
زدایی،تولید،اشتغالورفاهمردماست.ویتصریح کرد:بیشازنیمیاز
هزینهساختمانزمینآناستوباصندوقهایزمینومسکنی کهدراین
قانونمجلسدیدهاستمخصوصابرایقشرمحرومومستضعفتهیه
خانهراآسانتر کنیم.امروزافرادا گریکشیفت کار کنندتمامحقوقشان
هم کفاف حل معضل مسکنشان نخواهد بود .رئیس مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه نظام مسائل استان تهران در برنامه هفتم لحاظ
خواهد شد ،گفت :چند موضوع جدی در سال  ۱۴۰۰مانند کمربندی
پا کدشت برای سا کنین و مسافرین سمنان و خراسان مورد توجه قرار
ی گیرند .بحث بیمارستان پیشوا و قطار شهری دشت ورامین اولویت
م 
مردم ،دولت و مجلس خواهد بود.
انتظار مردم؛ حضور مسئولین در کف جامعه
در پایان باید گفت برخالف آنچه که مخالفان مجلس اظهارمی دارند،
نظارتمیدانیمجلسنهتنهاثمربخشبودهونتایجقابلقبولیداشته،
بلکهمیتواند گامیروبهجلوباشدبرایدیگرمسئولیننظام کهباحضور
در بین مردم ،مشکالت را به عینه ببینند و پای درددل ولینعمتانی
ی گویند بنشینند .یقینا یکی از موضوعات اساسی انقالب و نظام
که م 
جمهوری اسالمی همین ارتباط مستقیم با مردم است .یعنی همین
که مردم بدانند مسئوالن مثل خودشان هستند و ا گر مشکلی هست
برایهمههستوا گررفاهیاتهمهست،برایهمههست.خوداین،
یکی از دستاوردهای اصلی اقدام رئیس مجلس است.
همچنین در کنار سفرهای نظارتی آقای قالیباف ،آقای رئیسی ،رئیس
قوه قضائیه نیز نظارت میدانی را به نحوه دیگری انجام میدهند و به
عنوان رئیس دستگاه قضا پیگیر مسائل هستند .حاال در سویی دیگر
انتظار میرود همین رویه نیز ،از جانب مسئوالن دولتی خصوصا رئیس
دولت تدبیر و امید انجام شود .درست است که آقای روحانی پس از دو
دوره ریاست خود بر صندلی رئیس جمهوری ،کارنامهای قابل قبول
ندارد ،اما حضور در بین مردم و شنیدن صدایی که بهواسطه مدیریت
وی بر کشور دچار سختی شده و از زندگی امروز رنج میبرند ،میتواند
تسکینی باشد بر دردهای امروز جامعه و امیدی باشد برای بهتر شدن
وضعیت کشور.

بیانیه تروئیکای اروپا درباره تولید فلز اورانیوم در ایران
تروئیکایاروپاباصدوربیانیهایتهدیدآمیزبهتولیدفلزاورانیوم
در ایران وا کنش نشان داد.
به گزارش مهر سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس موسوم به
تروئیکای اروپا با انتشار بیانیه مشترکی در مورد آغاز تولید
اورانیوم فلزی توسط ایران ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه مشترکی که روز گذشته از سوی تروئیکای اروپایی
صادر شده ،آمده است :ما دولتهای آلمان ،فرانسه و انگلیس
نگرانیعمیقخودرااز تاییدتولیداورانیومفلزیدر ایراناز سوی
آژانس بین المللی انرژی اتمی که مغایر با توافق هستهای وین
است ،ابراز می کنیم .سه کشور اروپایی بدون اشاره به نقض
مداوم تعهدات برجامی از سوی خود و خروج یک جانبه آمریکا

از آن مدعی شدند که بنا بر این توافق ،ایران موظف است تا
 ۱۵سال اورانیوم فلزی را نه تولید و نه تحصیل کرده و به توسعه و
تحقیقدرخصوصاورانیومفلزیبپردازد.دربخشدیگریازاین
بیانیه آمده است :همانطور که در بیانیه  ۱۶ژانویه تا کید کردیم
ایران توجیه غیرنظامی برای این اقدامات که گام مهمی برای
تولیدسالحاتمیاست،ارائهنکردهاست.مااز ایرانمیخواهیم
هر چه سریعتر به این اقدامات بدون فوت وقت خاتمه داده
و هیچ اقدام جدیدی مغایر با توافق هستهای انجام ندهد.
تروئیکایاروپاییهمچنینمدعیشد کهایرانبا کاهشبیشتر
تعهدات هستهای خود شانس دستیابی به اهداف برجام با
تالشهایدیپلماتیکجدیدرااز بینمیبرد.آژانسبینالمللی

انرژی اتمی دو روز قبل به کشورهای عضو اعالم کرد تجهیزات
جدیدی در تاسیسات هستهای اصفهان مستقر شده و ایران
تولید اورانیوم فلزی را از  ۲۰بهمن ( ۸فوریه) شروع کرده است.
آلمان ،فرانسه و انگلیس ،تروئیکای اروپایی امضا کننده برجام
در حالی با اشاره به مصارف نظامی اورانیوم فلزی ،از فعالیت
ً
ایران در این زمینه ابراز نگرانی می کنند که عمال هیچ اقدامی
در برابر آمریکا برای پایان دادن به تحریمهای ضدایرانی اش
و بازگشت به این توافق بین المللی انجام ندادهاند .ایران در
وا کنش اعتراضی به پایبند نبودن آمریکا و دیگر طرفها به
تعهدات برجامی ،بخشهایی از تعهدات خود را در این توافق
کاهش داده است.

آ گهی دعوت به ارزیابی كیفی

اداره كل راه آهن قم

تزریقامیدباآغازواکسیناسیون
گروه اجتماعی
حاال که وا کسیناسیون کرونا در کشور آغازشده ،گل
ازگلمان شکفته و پس از یک سال نبرد نفسگیر و جانانه ،به
ی کنیم و خالصی از شر ویروسی که
پایان این هم ه گیری فکر م 
داغدارمان کرده است .ا کنون بارقههای امید برای تمام شدن
کابوس هم ه گیری در دلمان ایجادشده و این قابلانکار نیست
اما نکتهای که نباید فراموش کرد ،این است که بازهم باید تابع
پروتکلهای بهداشتی بود ،چون بعد از تزریق وا کسن ،چند
هفته طول می کشد تا در بدن اثر کند و هنگامی میتوانیم
از ماسک زدن صرفنظر کنیم و به موازین بهداشتی پایبند
نباشیم که ا کثریتقریببهاتفاق مردم با وا کسیناسیون ایمن
شدهودر مصونیت کاملاز ویروس کروناقرارگرفتهباشند.آنتونی
فوچی ،مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی ،به مردم
ی کنند باید به
هشدار داده است« :افرادی که وا کسن را تزریق م 
یاد داشته باشند که وا کسن از ابتال به بیماری بالینی جلوگیری
ی کند ولی همچنان شما میتوانید ناقل بیماری به دیگران
م 
باشید ».مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله
با کرونا هم تأ کید کرده« ،تزریق وا کسن هم نمیتواند افراد را
صد درصد در برابر ابتال به کرونا مصون نگهدارد ».بنابراین باید
جوانب احتیاط را رعایت کرد ،با توجه به اینکه شمار مراجعان
به مرا کز درمانی افزایشیافته و  25شهر در وضعیت نارنجی و
 201شهر در وضعیت زرد قرار دارند با شروع وا کسیناسیون این
مراقبتها باید تشدید شود.
دهم دیماه ،معاون کل وزارت بهداشت بر ضرورت تداوم
رعایت پروتکلها  6ماه تا یک سال بعد از وا کسیناسیون کرونا
تأ کید کرده بود .ایرج حریرچی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا
ن که هرگونه «بیاحتیاطی» و «عادیپنداری» موجب
بابیان ای 
فزونی ویروس کرونا در کشور خواهد شد ،گفته است« :حتی با
تزریق وا کسن همچنان باید تا اطالع ثانوی رفتارهای مناسب
بهداشتی را رعایت کنیم».
وزارت بهداشت اعالم کرده که وا کسیناسیون با روزانه ۱۰۰۰
نفر آغازشده و سپس با توجه به ارزیابی مجدد سیستم ،روزانه
 ۵هزار ۱۰ ،هزار و بهصورت تصاعدی افزایش مییابد .این فرآیند
ٔ
مرحله نخست با تزریق وا کسن روسی «اسپوتنیک وی» در
در
 ۶۳۵بیمارستان و مرکز درمانی سراسر کشور که پذیرای بیماران
مبتالبه کرونا هستند صورت گرفت و نخستین کسی که این
وا کسن به وی تزریق شد پارسا نمکی ،فرزند سعید نمکی وزیر
بهداشتبود،دومینتزریق کننده،دکترفتاحقاضی،متخصص
بیهوشی و رئیس بخش آیسییو مجتمع بیمارستانی امام
خمینی(ره) و سومین نفر سارا گودرزی ،پرستار بخش آیسییو
مجتمعبیمارستانیامامخمینی(ره)وچهارمیننفرسیدجمیل
حسینی،پرستارآیسییومجتمعبیمارستانیامامخمینی(ره)
بود .بنابراین کادر درمان شاغل در بخشهای آیسییو که
ت کنندهوا کسن کروناهستند
34هزارنفرند،نخستین گروهدریاف 
و آنطور که وزارت بهداشت اعالم کرده ،تا دو هفته دیگر سایر
گروههای هدف در نظام سالمت بهعنوان مدافعین خط اول
جبهه سالمت وا کسینه خواهند شد .گروه دوم را سالمندان
باالی65سالآسایشگاههاوجانبازانشیمیاییشاملمیشود.
گروه سوم هم بیماران پرخطر هستند یعنی کسانی که به یکی از
بیماریهای زمینهای مبتال باشند .اما هنوز تا برچیدن بساط
کرونا ،راه درازی در پیش است و باید «حدود  ۴۵میلیون نفر در
کشورمان وا کسینه شوند ».پیام طبرسی ،عضو کمیته علمی
ستاد ملی مقابله با کرونا با اعالم این خبر «برای این تعداد از
جمعیت کشور حدود  ۱۰۰میلیون دوز وا کسن نیاز است و این

با موضوع «:توسعه ضلع جنوبی سالن مسافری ایستگاه راه آهن قم»

-1اداره كلراهآهنقمدرنظرداردفراخوانارزیابی كیفیمناقصهعمومییكمرحلهایباموضوع«فوق»راازطریقسامانهتداركاتالكترونیكدولت
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مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان درسامانه
نوبتاولشنبه 1399/11/25ونوبتدومیكشنبه 1399/11/26میباشد.اطالعاتواسنادمناقصهعمومیپساز برگزاریفرایندارزیابی كیفیو
ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد .مناقص ه گران طبق مصوبه هیات وزیران به شماره هـ 55887ت135943/
مورخ 1397/10/15بایستی هنگام ارزیابی كیفی گواهینامه تایید صالحیت ایمنی را به مناقصه گزار ارائه نمایند .عدم ارائه گواهی نامه صالحیت
ایمنی منجر به حذف مناقصه گران از ادامه فرآیند ارزیابی كیفی می گردد .مناقص ه گران می بایست تواما دارای حداقل رتبه 5ابنیه و 5تاسیسات و
تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه كشور و ظرفیت آزاد الزم ،تواما از نظر تعداد كار و مبلغ برآورد مناقصه ،باشند.
 -2مبلغ كل برآورد اولیه 34/756/889/835 :ریال (از محل طرح های عمرانی) براساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ،مكانیك و
برقی سال  1399می باشد.
 -3مدت و محل اجرا :مدت اجرا  18ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد.
 -4مناقصه گران تایید صالحیت شده در ارزیابی كیفی ،در صورتیكه قصد ارائه پیشنهاد قیمت را دارند ،باید در صورت نیاز به تامین كاال و
تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه ،قیمت متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه نمایند.
ی كه قصد ارائه ضمانت نامه بهعنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار را
 -5مناقصه گران تایید صالحیت شده در ارزیابی كیفی در صورت 
دارند باید هنگام ارائه پا كات الف ،ضمانت نامه معتبر به مدت سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر ،ارائه نماید.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی :روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/30
مهلت ارسال پاسخ ارزیابی كیفی :روز پنجشنبه تاریخ 1399/12/14
اطالعات تماس اداره كل راه آهن قم 02531622494-95 :
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه  02141934دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
ه گر موجود
ن كننده /مناقص 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبتنام/پروفایل تامی 
است.

اداره كل راه آهن قم – روابط عمومی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)
انجمن مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون ایران
به شماره ثبت  12572و شناسه ملی 10100485279
بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون ایران دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) كه به صورت
مجازی با لینك  .http://meeting scu.zc.ir/isammeدر روز چهارشنبه مورخ  13اسفند  1399از ساعت  16الی  18تشكیل می شود ،حضور یابند .سایر شرایط حضور در مجمع به
صورت مجازی از طریق وب سایت انجمن به نشانی  https://isamem.irاطالع رسانی خواهد شد.
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2بررسی و اصالح اساسنامه انجمن
 -3طرح و تصویب مبلغ حق عضویت اعضا
 -4انتخاب بازرس
 -5تصویب تراز مالی  1398و  1399و بودجه پیشنهادی برای سال آتی
 -6تعیین روزنامه كثیراالنتشار برای درج آ گهی های انجمن
 -7سایر موارد
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره انجمن مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون ایران
خ ش 99/11/25

موضوعفقط کاراییوا کسندرمصون کردن گروهی
از جمعیت نیست بلکه باید تمام جامعه مصون
شده باشند ،در این صورت زنجیره سرایت ویروس
مختلشدهو گروههایآسیبپذیراز هجومویروس
در امان خواهند ماند اما تا هنگامیکه وا کسن به
میزان کافی موجود نباشد و فقط افراد آسیبپذیر
ه گذاری اجتماعی به پایان
وا کسینه شوند ،فاصل 
خود نزدیک نمیشود
ً
میزان وا کسن را قطعا نمیتوان از خارج وارد کرد پس در این
ل گذاری تولید داخل هستیم».
شرایط نیازمند ری 
مرکزمدیریتبیماریهایوا گیروزارتبهداشتجزئیاتبرنامه
وا کسیناسیون کرونارااعالم کردهاست.براساساینبرنامهتایک
سالآیندهباتأمین۱۲۰میلیوندوزوا کسن کروناحدود۶۰میلیون
ی که روزانه  ۲۱۰هزار نفر وا کسن
نفر وا کسینه میشوند بهطور 
میزنند و حداقل  ۷۰درصد افراد جامعه یعنی نزدیک به ۶۰
میلیون نفر وا کسینه میشوند .ا گر مبنا دریافت حداقل دو
نوبت وا کسن به ازای هر فرد باشد نیازمند  ۱۲۰میلیون دوز
وا کسنخواهیمبود.ا گرقرارباشدعملیاتوا کسیناسیونطی
یک سال به اتمام برسد باید هرماه  ۱۰میلیون دوز وا کسن در
اختیار نظام سالمت باشد .این امر به معنای وا کسینه کردن
پنجمیلیوننفردر ماهومعادلتقریبی۲۱۰هزار نفردر روز است.
مطابق برنامه ملی وا کسیناسیون کرونا در ایران ا گر هر پایگاه
وا کسیناسیوندر دورانفعالیتروزی ۱۰۰نفرراوا کسنبزندبه
حدود۲۱۰۰پایگاهوا کسیناسیوننیازخواهدبودودرصورتنیاز
و تأمین وا کسن کافی ،میتوان تا روزی  ۵۰۰هزار نفر را وا کسینه
کرد،اماالزمهتوفیقدراینمسیرتداومسیاستهایپیشگیری
مانند ماسک زدن ،فاصل ه گذاری اجتماعی و بهداشت دست
ی گویندوا کسنبهمعنایمرگ
است.بسیاریاز متخصصانم 

فاصل ه گذاری فیزیکی و دور انداختن ماسکها نیست .گرچه
وا کسن یک دستاورد بزرگ پزشکی است و به گفته سازمان
بهداشتجهانیوا کسن«هرسالمانعمرگبیندوتاسهمیلیون
نفر از بیست بیماری خطرنا ک میشود .بیماریهای عفونی
کودکان بسیار کمتر از حتی یک نسل پیش هستند و روزبهروز
ً
نادرتر میشوند .آبله که جان صدها میلیون نفر را گرفت کامال
ریش ه کنشدهاست».اماهمانطور که«تدروس ِگ ِبرسهیوس»
رئیس سازمان بهداشت جهانی ،عنوان کرده است« :وا کسن
یکی از ابزارهای ما برای کنترل شیوع کروناست نه جایگزین
روشهایدیگروبهتنهایینمیتواندبهاینهم ه گیریجهانی
خاتمهدهد».ضمناینکهتولیدانبوهوا کسنووا کسیناسیون
گستردهجهانیاقدامیزمانبروسختاستبنابراینموضوع
فقط کاراییوا کسندر مصون کردن گروهیاز جمعیتنیست
بلکه باید تمام جامعه مصون شده باشند ،در این صورت
زنجیره سرایت ویروس مختل شده و گروههای آسیبپذیر از
ی که وا کسن
هجوم ویروس در امان خواهند ماند اما تا هنگام 
به میزان کافی موجود نباشد و فقط افراد آسیبپذیر وا کسینه
شوند،فاصل ه گذاریاجتماعیبهپایانخودنزدیکنمیشود.
هرچندباتزریقوا کسنبهافراددر معرضخطر،آمار مرگوابتال
براثر کرونا کاهشمییابداماسرایتبیماریقطعنخواهدشد،
بهاینترتیبافرادی کهوا کسینهنشدهاندبهراحتیویروسرا
به یکدیگر انتقال میدهند ،حتی افرادی که وا کسن زدهاند،
احتمال دارد ،ایمنی کافی پیدا نکرده باشند و با توجه به اینکه
پاندومی کرونا،موضوعملینیستوجهانیاست،بایداینایمنی
در سرتاسرنقاطجهانایجادشودتابتوانرعایتپروتکلهای
بهداشتی را کنار گذاشت .سازمان بهداشت جهانی هم برآورد
کرده است که باید  ۶۵تا  ۷۰درصد مردم دنیا وا کسینه شوند تا
زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع و ایمنی جمعی ایجاد شود.
در کشورهایی با زیرساخت مناسب و تجربه وا کسیناسیون
سراسری دسترسی به وا کسن به تعداد کافی باهدف قطع
زنجیره انتقال کار آسانی نیست ،چه رسد به سایر کشورهای
جهان که تجربه و زیرساختهای کافی را در اختیار ندارند،
ازاینروبرخیازصاحبنظراناحتمالمیدهندسهسالدیگر
ً
طولبکشدتاتمامدنیابهشرایطعادیبرگردد،امااحتماال این
زمان برای کشورهای ثروتمندتر کوتاهتر است.

آ گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای -نوبت اول

نوبت اول

فراخوان عمومی تجدید مناقصه شماره 137-709-1399-1

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/26
شناسه آ گهی 1093266
خ ش 99/11/25

تزریق واکسن در صورت رعایت پروتکلها میتواند پایانی بر این بیماری همهگیر باشد

3

شهرداری فاضل آباد در نظر دارد به استناد اعتبار ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاری های كشور در اجرای بند ه تبصره  1الحاقی بودجه  1399نسبت به خرید قیر  70*60از
فروشندگان واجدالشرایط خریداری نماید.
شرایط:
 -1مكان تحویل كاال :استان گلستان – گرگان – فاضل آباد كیلومتر  2جاده تیمورآباد – شركت اترك آسفالت
 -2مبلغ برآورد پروژه تا سقف ( 8/070/000/000هشت میلیارد و هفتاد میلیون ریال) می باشد كه محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات تملك دارایی های
سرمایه ای به صورت اسناد خزانه اسالمی بند (ب) اخزاء  911به تاریخ سررسید  1402/9/6می باشد.
تبصره  :1به استناد مصوبه هیات محترم وزیران به پیمان فوق معادل  %15حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد.
تبصره  :2متقاضیان می بایست ضمانتنامه معتبر بانكی به مبلغ  403/500/000بابت سپرده شركت در مناقصه ارائه نمایند كه پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده ضمانت فوق
مسترد می گردد.
 -3كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -4فروشندگان كه مایل به شركت در مناقصه فوق می باشند می بایست ظرف مدت  7روز از تاریخ انتشار اول آ گهی تا مورخه  1399/12/2تا ساعت  14/30مبادرت به دریافت
اسناد مناقصه از سامانه نمایند و ظرف مدت  10روز مهلت دارند پیشنهادات  -اسناد مناقصه و گواهی صالحیت پیمانكاری – تایید كد معامالتی فعال شركت (كد بورس) و
اساسنامه و رزومه كاری شركت را تا روز پنج شنبه مورخه  1399/12/14تا ساعت  13/15در سامانه مذكور بارگذاری نمایند.
 -5ضمانتنامه بانكی در پا كت (الف) تا مورخه  1399/12/14ساعت  13/15به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری گردد ضمانت نامه بانكی می بایست به مدت 3
ماه دارای اعتبار باشد.
 -6شركت كنندگانی كه مدارك فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند و به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارك به غیر از پا كت الف به هیچ وجه حضوری
یا دستی تحویل گرفته نخواهد شد.
 -7برنده مناقصه میبایست قیر خریداری شده را در محل كارخانهآسفالت واقع در گرگان – فاضل آباد – كیلومتر  2جاده تیمورآباد تحویل نماید و انبار محل تخلیه و این
شهرداری تعهدی درخصوص كرایه حمل ندارد.
 -8در قیمت پیشنهادی كرایه حمل آن نیز لحاظ گردد.
 -9پرداخت كلیه كسورات مربوطه در عهده فروشنده یا پیمانكار خواهد بود.
 -10شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -11برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه ا گر ظرف حدا كثر یك هفته پس از ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و طبق قانون عمل خواهد شد.
 -12جهت اطالعات با شماره تلفن  01734262769با امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.
-13تاریخبازگشاییپا كاترسیدهروزشنبهمورخ1399/12/16ساعت14/15درضمنحضورنمایندهپیمانكاربامعرفینامه كتبیدرزمانبازگشاییپا كاتبالمانعمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/25
منصور خسروی – شهردار فاضل آباد
خ ش 99/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/3

دهیاری طاووسیه

آ گهی مناقصه یك مرحله ای-نوبت اول

دهیاری طاووسیه در نظر دارد عملیات تخریب و خا كبرداری و ساخت اتاقك نگهبانی و احداث سردر ورودی بلوار  25را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و طی مراحل قانونی
الزم به مرحله اجرا درآورد.
ردیف

شهرستان

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ریال) با احتساب
ارزش افزوده

مبلغ تضمین (ریال)

مدت اجرا

1

ساوجبالغ

عملیات تخریب و ساخت اتاقك نگهبانی و احداث سردر ورودی خیابان 25

5/338/983/500

266/949/175

 2ماه

 انواع تضمین مورد قبول جهت شركت در مناقصه: -1واریز وجه نقد به شماره حساب دهیاری  0107522251007بانك ملی شعبه چهارباغ به نام دهیاری طاووسیه
 -2-1ضمانت نامه معتبر بانكی در وجه دهیاری به مدت اعتبار  2ماه
ی گردد.
 -2برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط م 
 -3دهیاری در رد و قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه چاپ آ گهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 -5محل و زمان و مهلت دریافت اسناد – تحویل – گشایش پیشنهادها – نشانی دریافت اسناد كیفی و مناقصه
 -5-1تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشرآ گهی دوم  99/12/2تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  99/12/4میباشد
 -5-2تاریخ تحویل پیشنهادات ساعت  13روز چهارشنبه مورخ  99/12/6می باشد.
 -5-3تاریخ بازگشایی پا كات ساعت  12روز شنبه مورخ  99/12/9میباشد.
 5-4شركت كنندگان در مناقصه میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه و فیش بانكی به مبلغ  1/000/000و مراجعه حضوری به همراه مهر شركت و كارت شناسایی معتبر به
نشانی ساوجبالغ روستای طاووسیه خیابان یاس  35پالك  1115واحد مالی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
-6شرایط اصلی شركت كنندگان:
 -6-1داشتن گواهینامه صالحیت پیمانكاری معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا استانداریها با حداقل رتبه  5در رشته راه و باند یا ابنیه
الزامی می باشد.
 -6-2داشتن رزومه فعالیت در زمینه اجرای طرح مشابه
 -6-3كپی اساسنامه – آخرین روزنامه رسمی – گواهی ارزش افزوده – مشخصات كامل اعضای هیات مدیره – و سایر اسناد و مدارك كه در ارزیابی شركت موثر است.
شماره تماس 02644383220
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/2
خ ش 99/11/25

محمد نژادخیر – دهیار طاووسیه

