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گفتوگو
علیاکبر علیزاده ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

حذف دستورالعملهای زائد
به ریشه کن شدن فساد کمک خواهد کرد

«رسالت» مأموریتهای جدید وزیر کشور را بررسی میکند

حانیه مسجودی
ادامه از صفحه اول
متن حکم حجتاالسالم رئیسی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمد وحیدی
وزیر محترم کشور
پیرو فرمایشات و توصیههای مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی)درجلسهمورخ۱۳۹۹/۸/۳
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل قرارگاه
عملیاتی برای اجرای مصوبات ستاد ملی و لزوم
مشارکتوهمکاریحدا کثریدر کنترل،پیشگیری
و درمان بیماری کرونا و تقلیل میزان فرا گیری این
ویروس و استمرار آ گاهسازی و آموزش همگانی در
نحوهمراقبتومقابلهبااینبیماری،بهموجباین
حکمجنابعالیرابهعنوان«فرماندهقرارگاهعملیاتی
ستاد ملی مبارزه با کرونا» منصوب مینمایم.
ضروریاستاقداماتقرارگاهراباتوجهبهوظایفو
اولویتهایذیلبرنامهریزیواجرانمودهونتایج
ً
آن مستمرا به اینجانب گزارش شود.
-1تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و
بهموقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع
موانع احتمالی.
لاجراییبرایعملیاتیشدن
-۲تدویندستورالعم 
مصوباتستادملیباتوجهبرواقعیتهایمیدانی
با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
-۳استفادهازظرفیتهایمردمیازجملهمساجد،
بسیج،خیرینوسمنهاوسایرسرمایههایعمومی
برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین
معیشت اقشار آسیبپذیر.
 -۴ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی ،تقویت
روحیه همکاری و تحکیم مسئولیتهای عمومی
در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی.
 -۵ارتقاء فضای همافزایی ،همکاری و همدلی
میان بخشهای دولتی و خصوصی و قوای
کشوری و لشکری.
 -۶افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین
پروتکلهایمصوبوترغیباقشارمردمبهرعایت
الزامات بهداشتی.

-۷آموزشوفرهنگسازیبهمنظور ایجاداعتماد
و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات
ستاد ملی.
-۸ایجادهماهنگیبیندبیرخانهستادمستقر
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
کمیتههای مختلف در مقام اجرای مصوبات
ستاد و نظارت بر حسن اجرای مأموریتهای
محوله ،لذا با توجه به اولویتهایی که
رئیسجمهور کشورمان برای فرمانده قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یا همان
وزیر کشور تعیین کرده است ،میتوان به لزوم
کار انقالبی و جهادی پی برد .دولت سیزدهم
ی کند
بهتدریجوبهبهانههایمختلفاثباتم 
کهاولویتیجزسروساماندادنبهاوضاعفعلی
و معیشت مردم وجود ندارد.
اهمیتمأموریتوزیر کشوربهعنوانفرمانده
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
کشورمادرزمانهایمختلفباچالشهاوبحرانهای
مختلفی روبه رو شده و ناتوانی مسئوالن وقت
برای حل فوری همان مسائلی که بهیکباره در
حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی یا حتی
بینالمللیایجادشدهمنجربهتلنبارشدنمشکالت
و تبدیلشدن به مسائل کالن کشور شده است.
ویروس کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیست .یک
کشور قدرتمند با زیرساختهای مناسب و منابع
کافی باید بتواند در برابر نامالیمات و طوفانهای
لحظهای دوام بیاورد و برای شرایط بحرانی برنامه
ً
اجراییداشتهباشد.متأسفانهویروس کرونادقیقا
زمانیبه کشورمارسید کهمسئوالندولتروحانی
کار را رها کرده بودند و در دفاتر خود منتظر به پایان
رسیدنروزهای کاریخودیادرگیردعواهایسیاسی
بودند.آنقدر کهرئیسجمهورودولتمرداندولت
قبلیدرپاسخبهمنتقدانیاافرادی کهسمتوسوی
سیاسیشان با آنها متفاوت بود ،سرعت عمل
داشتند به همان نسبت در پیگیری امور مردم و
وعدههایی کهدادهبودند کندوال کپشتوارعمل
ً
ی کردند و
ی کردند یا حتی اصال هیچ اقدامی نم 
م 

مشخصنبودتصمیماتغیر کارشناسیاتخاذشده
تقصیر کدامشان است!
وزیر کشور و مأموریتی که باجان و نان مردم
گرهخورده است
همین رویه منجر به فشار بار زندگی به مردم و
کسبوکارهای خرد کشورمان شد و به نسبت به
تولیدات کالنوصادراتنیزضربهوارد کرد.درخلل

چرا رئیسی توانست؛ روحانی نتوانست؟!
ادامه از صفحه اول
البتهاینسردرگمیالزامامختصایراننبودامادر ایرانبایدبههمه
اینعالمتهایسؤال،بیتدبیریوسوءمدیریتراهماضافه کرد.
اپیدمی خطرنا کی که خیلی قبل از تولد کرونا بالی جان ایرانیها
شده بود و حاال تلفیق این دو ویروس با یکدیگر کشندهتر هم به
نظر میرسید!
ی کردند که
بیتدبیری و کرونا در حالی به گوشه گوشه ایران سفر م 
هرروزمسئوالنوعدههایخوشرنگولعابازورودوا کسنبهایران
میدادند.وعدههاییازجنسمذا کراتوبرجاموحلمشکالتآب
و برق و گاز و معیشت و تحریمها و هزاران وعده عمل نشده دیگر.
عمردولتدوازدهمتمامشداماجان کرونابهسرنیامد،حاال دولت

جدید روی کار آمد با میراثی چون مرگ حدودا  500نفر روزانه و قریب
به بیست هزار نفر مبتالی جدید .جنگ با کرونا کاری سخت بود
اما تدبیر میخواست .یک تماس تلفنی با رئیسجمهور چین از
سویرئیسجمهور ایرانمیتوانستهمهتحریمهاوافایتیاف
و بهانههای بچه گانه را دور بزند .اتفاقی که رئیسی توانست اما
روحانی نتوانست؛ طولی نکشید که هواپیماهای حامل وا کسن
به ایران رسید.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که عاشقان دولت تدبیر و امید که در
روزهای پایانی دولت خبری از آنها نبود ،این روزها از پستو بیرون
ی گویند «اینها دستاورد دولت روحانی است نه رئیسی»؛
آمده و م 
نمونهاش مسعود پزشکیان ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس

تجدید آ گهی مناقصه عمومی نوبت دوم
(یک مرحله ای)

همین سیاست و عدم نظارت بر بازار و هماهنگی
وزارتخانههایمختلفبایکدیگرقیمتتماماقالم
موجود در بازارهای مختلف ازجمله سکه ،طال،
خودرو ،مسکن ،سهام ،پوشا ک ،خورا ک و ...
بهصورت روزانه افزایش یافت.
مردمیادشاننمیرود کههمینسیاستونادیده
گرفتنآنهاتوسطدولتمنجربهطوالنیشدن

شورای اسالمی.
اما واقعیت ماجرا چیست؟!
دولت چین از دولت ایران شا کی بود (دقت کنید ،از دولت ایران
نه از نظام ایران)؛ به خاطر غش کردن آقای دولت به سمت غرب و
بها ندادن به شرق .دولت روحانی آنقدر شیفته غرب بود و چشم
امید به دستان کدخدا بسته بود که فراموش کرده بود در روزهای
طوفانی دریای کرونا باید ناخدا را هم برای خود نگه میداشت و
زمانی که در روزهای طوفانی به سراغ ناخدا میرود معلوم است که
جواب «نه» میشنود.
چین آنقدر از دولت روحانی شا کی بود که حتی حاضر نشد برای
مذا کرات تفاهمنامه  25ساله مقابل یک مقام دولتی بنشیند و به
همین دلیل هم بود که تابستان نودونه علی الریجانی (بهعنوان
یکی از روسای قوا و یک مقام رسمی غیردولتی) برای مذا کره به
سرزمین اژدهای سرخ رفت.
جمهوریاسالمیایران
وزارتکشور–استانداریخوزستان
شهرداریدزفول
منطقهدو

شهرداری دزفول در نظر دارد تا پروژه حراست فیزیکی از اما کن و تاسیسات واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط وا گذار
نماید.لذا از شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت کار و طرح طبقه بندی مشاغل و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی دعوت به عمل
می آید پس از درج این آ گهی جهت خرید اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.
 برآورد پروژه بالغ بر  60/000/000/000می باشد که از ردیف اعتباری  120216خدمات اداری تامین اعتبار گردیده است که تا  25درصد قابل افزایش و یا کاهش می باشد. مدت زمان اجرای عملیات به مدت یکسال خورشیدی می باشد. فروش اسناد مناقصه از مورخ  1400/6/16لغایت مورخ  1400/7/3می باشد. آخرین مهلت تحویل پا کات و اسناد شرکت در مناقصه ،ساعت  13مورخ  1400/7/4می باشد. تاریخ بازگشایی پا کات ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/7/6در محل اداره مرکزی شهرداری دزفول می باشد. وجه الضمانت شرکت در مناقصه  5 :درصد کل مبلغ برآورد که طی یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری دزفول یا به صورت واریز نقدی به حساب 02118043088279106020نزد بانک انصار شعبه ولیعصر (عج) یا بلوکه وجه فوق در یکی از مناطق سه گانه شهرداری جهت تضمین شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی اختیاری است. شرکت کنندگان محترم در مناقصه می بایست اوراق و اسناد مناقصه را در سه پا کت مجزا (پا کات الف ،ب ،ج)  ،پا کت الف ) ضمانتنامه شرکت در مناقصه معتبر بدون قید وشرط و مطابق مبلغ خواسته شده یا فیش واریزی  ،پا کت ب) سوابق ،اساسنامه و رزومه کاری و گواهی تائید صالحیت کار و ایمنی شرکت ،آخرین تغییرات شرکت و گواهی طرح
طبقه بندی مشاغل  ،پا کت ج) برگ پیشنهاد قیمت (برگ مناقصه) به صورت ال ک و مهر شده در زمان معین شده تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی نموده و رسید دریافت
نمایند  ،توضیح اینکه اساسنامه شرکت با قید آخرین تغییرات ارائه گردد.
 در زمان انعقاد قرارداد برنده مناقصه می بایست به عنوان تضمین انجام تعهدات یک فقره ضمانتنامه معتبر بانکی به میزان  %10سقف مبلغ پیمان برای مدت یک سالارائه نماید.
 برندگان اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. خرید اسناد مناقصه  :از طریق واریز نقدی به مبلغ  500/000ریال به حساب  0105918744006نزد بانک ملی به نام شهرداری منطقه دو امکان پذیر می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.ی گردد.
 هزینه دو نوبت چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد و به هنگام عقد قرارداد از پیمانکار اخذ م  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه ارائه می گردد. آدرس مناقصه گزار  :شهرداری دزفول – خیابان فرمانداری – تلفن 42420511 -13تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ش 1400/6/24
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رضا سیدمحمودی – مدیر منطقه دو شهرداری دزفول

فراخوان عمومی

ثبت نام رانندگان سرویس مدارس
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس،جهت سرویس دهی دانش آموزان مدارس کلیه
مقاطع تحصیلی در سال جاری در شهر بندرعباس ،از رانندگان متقاضی (آقا و خانم) جهت همکاری دعوت به عمل
می آورد.
لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ  1400/06/20به مدت یک هفته به واحد ساماندهی سرویس مدارس
سازمان به نشانی میدان  12تیر ساختمان اداری پایانه مسافربری طبقه اول مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره  076-33660478تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ش1400/6/24

روند وا کسیناسیون و از دست دادن عزیزانشان
ی کنند که درآمدشان به
شد .مردم فراموش نم 
ریال ،کمارزشترین پول منطقه غرب آسیاست
و مخارجشان به دالر است .آ نها فراموش
ی کنند کهمدیراندولتیمیتوانندچهتأثیری
نم 
بر کیفیتزندگیآنهاوپیشرفت کشورشانداشته
باشند و میبینند که حضور یک دولت مردمی

روابط عمومی سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس

گروه سیاسی

با مسئوالن جهادی و انقالبی چطور میتواند
در کمتر از یک ماه خودشان و خانوادههایشان
را وا کسینه کند.
همین پارا گراف پایانی ،نشان از اهمیت مأموریت
وزیر کشور برای مدیریت و پیگیری کنترل ویروس
ً
کرونا کافی است .مأموریتی که مستقیما باجان و
نان مردم گرهخورده است.

بیتعارفآنکه؛چینپایرویخرخرههواپیماهایحاملوا کسنبه
ایران گذاشتهبود،تنهاوتنهابهدلیلهشتسالبیتوجهیدولت
قبل به شرق و حاال که دولت جدید با رویکردی جدیدی روی کار
آمد چینیها مجاب شدند که مجوز پرواز را صادر کنند.
شاید ا گر دولت روحانی در کنار قربان صدقه رفتن غربیها کمی هم
دم شرقیها را میدید خیلی زودتر از اینها میتوانستیم وا کسن
ِ
وارد کنیم و امروز دیگر نگران ابتال به کرونا نبودیم و به آماری ناچیز
در مرگومیر کرونا میرسیدیم.
ُ
مقابله با کرونا به دلیل یک تفکر کند شد و حاال به دلیل تفکری دیگر
سرعت گرفته است.
ماجرای کرونا و وا کسن و قهر چین و غش روحانی به سمت غرب،
میتواند درسی باشد برای دولت جدید .ما باید زبان سخن گفتن
با همه دنیا را یاد بگیریم و البته بدانیم که نه زیر بار حرف زور کدخدا
خواهیم رفت و نه از ناخدا غافل خواهیم شد!

آ گهی مزایده فروش
شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان به نشانی
کیلومتر  55جاده اصفهان – شیراز بعد
از روستای مهیار ،قبل از ورودی شهرک صنعتی
رازی – خیابان رنگسازان در نظر دارد بخشی
از مواد شیمیایی مازاد خود را از طریق برگزاری
مزایده به فروش برساند ،لذا از کلیه متقاضیان
شرکت در مزایده مذکور دعوت می شود جهت
بازدید و ارائه پیشنهاد در ساعات اداری ( 8تا
)16ازروزشنبه1400/6/27تاتاریخ1400/6/30
به محل شرکت مراجعه نمایند.
جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  031-53323490 -4داخلی  115یا 118
تماس حاصل فرمایید.

فراخوان مناقصه عمومی

یک مرحله ای خدمات حفاظتی و مراقبتی
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در نظر دارد مناقصه عمومی
خدماتحفاظتیومراقبتی(انتظامات)بهشماره2000093165000001
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گرانوبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400 /6 /24ساعت 12
می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) معادل
 1/638/377/474ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا
واریز نقدی به شماره شبای IR480100004001086706377660
با شماره شناسه  959127100140010867063776611111به نام
وجوه تمرکز سپرده دانشگاه ولی عصر (عج) با تاریخ اعتبار سه
ماهه می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  12روز
چهارشنبه تاریخ  1400/6/24لغایت  400/6/30ساعت 19
مهلت زمان ارائه پیشنهاد  :ساعت  11مورخ 1400/7/12
زمان بازگشایی پا کت ها  :ساعت  12مورخ 1400/7/12
آدرس:رفسنجان–ابتدایجادهیزد–سازمانمرکزیدانشگاهولیعصر
(عج) – دفتر حقوقی – تلفن  034-31312190و 034-31312168
هزینه چاپ آ گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار 1400/6/24

تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ش 1400/6/24

علیا کبرعلیزاده،عضو کمیسیون کشاورزی،آبومنابعطبیعیدرمجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به اقدامات مثبت دولت
سیزدهم در مدتزمان کوتاهی که سرکار آمده است ،بیان کرد :در دولت جدید
مدیریت کشور سرعت گرفته است .یکی رسیدگی به وا کسیناسیون و دومی
رسیدگیبهمعیشتمردمبودهاست.دربخشوا کسیناسیونبادومشکلروبهرو
بودیم .نخست تأمین وا کسن بود که متأسفانه برخی از مسئوالن دولت سابق
در این مسئله کوتاه کردند.
تأمین و سرعت بخشیدن وا کسیناسیون ،نخستین اقدام مهم دولت
سیزدهم
وی یادآورشد :آنها می گفتند چون ما جزء  FATFنیستیم به ما وا کسن
نمیدهند .اما زمانی که حجتاالسالم رئیسی دولت را در دست گرفت نشان داد
که مسئوالن دولت سابق کملطفی کردند و سالمت مردم را گروگان گرفته بودند.
ن که ربطی به  FATFداشته باشد
ا کنون حدود  ۵۰میلیون دز وا کسن بدون ای 
در کشور موجود داریم و وارد کردهایم.علیزاده تأ کید کرد که نکته بعدی در مورد
سرعت وا کسیناسیون است .ا کنون مدت کوتاهی است که دولت تشکیلشده
و سرعت تزریق وا کسن را بسیار افزایش داده است .رکورد دولت قبلی در تزریق
وا کسن روزانه  ۳۵۰هزار دز بود ،اما ا کنون به رکورد  ۲میلیون دز وا کسن تزریقی در
روز رسیدهایم و اینیکی از عملکردهای بسیار موفق رئیسی در مدتزمان کوتاه
است .رئیسجمهور با ارتباط قوی خود ،سازماندهی خوبی در دولت ایجاد کرد و
ی کار آورد.نمایندهمردمدامغاندر مجلس گفت:دولتمردان
تماممسئوالنراپا 
ی کار آوردهاند و
تمام مرا کز ایران در خارج از کشور ازجمله سفارتخانهها را نیز پا 
تماموزرانیزدرگیرشدند کهنتیجهاشرکوردتزریقروزانه۲میلیونوا کسناست.
ازطرفدیگروفاقملیبسیارخوبینیزدربینمسئوالنمختلفایجادشدهاست.
ا کنون ما پس از یکی از کشورهای اروپایی دومین کشوری هستیم که در تزریق
وا کسن سرعت عمل خوبی داریم.
سرکشیهای دولت سیزدهم به استانها در روزهای تعطیل
او اظهارکرد :مطلب دیگر مدل سرکشیهای دولت جدید است .حجتاالسالم
رئیسیدر همینمدت کوتاهبهبرخیاز استانهای کمتربرخوردار سرزدهاست.
ما انتظار داشتیم که رئیس دولت قبلی از دفترش بیرون بیاید ،مردم را ببیند و
بین آنها قرار بگیرد.این نماینده مجلس بیان کرد :اما ا کنون رئیسجمهوری
داریم که حتی روزهای تعطیل نیز سفرهای استانی خود را انجام میدهد و این
سفرها هدفمند است و بالفاصله پس از سرکشی به استانها کارهای مربوطه
انجام میشود .ا کنون قسمتهای مختلف دولت که کارهایی در دستشان
است در این مدت کوتاه بسیار سازماندهی شدند و موفق عمل کردند.علیزاده
ادامهداد:بسیاریاز بخشهایدولت کهبامعیشتمردمسروکار دارنددر حال
کار شبانهروزی هستند .خدا را شکر درحالحاضر قیمت سیمان کاهش بسیار
زیادی داشت .چرا که در ماههای اخیر شاهد افزایش سرسامآور نرخ سیمان
بودیم .اما این کاهش قیمت اقدام بسیار خوبی بود که در دولت سیزدهم رخ
داد .از طرفی قیمت مر غ کمی تعدیل شد و وضعیت کاالی اساسی نیز مدیریت
شد .ما در کمیسیون کشاورزی هستیم و خبرداریم که در ماههای پایانی دولت
روحانی برخی از کاالهای اساسی تنها  ۱۵روز در کشور موجود بود و پسازآن
ی کردیم .اما ا کنون به شرایط باثباتی رسیدیم که کاالهای
باید آنها را تهیه م 
اساسی بهراحتی تأمین میشوند و مسئوالن مرتبط با محصوالت کشاورزی
امور را سازماندهی کردند.
احیای اقتدار ایران در مقابل آمریکا و استکبار جهانی
عضو کمیسیون کشاورزیعنوان کرد:همچنیندرحوزهنهادههاتصمیماتبسیار
خوبی گرفته شده است که اثرات آن در آینده نزدیک در بازار مشاهده میشود.
همچنینوزارتامورخارجه کشورمانبااقتداردرمقابلمستکبرانجهانایستاده
و ما دیدیم که عزت ایران احیا شد آنهم در همین مدت کم .در این حوزه به
مردم فلسطین نیازهای نفتیشان را فروختیم و این اقدام اقتدار ایران را به رژیم
صهیونیستی و آمریکا نشان داد و هیمنه آمریکا را شکست.
علیزادهدرانتهاخاطرنشان کرد:همچنینشاهدبرخوردقویباآژانسبینالمللی
انرژی اتمی بودیم که از موضع قدرت انجام شد و شورای حکام نتوانست این بار
علیه ایران قطعنامه صادر کند و رافائل گروسی که به ایران آمد هیچ اطالعاتی از
داخل کشور به او ندادند .این مسئله نشاندهنده هماهنگی بههمپیوسته ای
است که ان شاءاهلل مجلس و دولت با یکدیگر امور را پیش میبرند تا زندگی را برای
مردم بزرگوار ایران شیرینتر و مشکالت یکی پس از دیگری حل کنند.

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان

خ ش 1400/6/24

روابط عمومی دانشگاه ولیعصر (عج)

آ گهی تجدید مزایده عمومی (مرحله دوم) شماره 1400/29

نوبت دوم

موضوع مزایده  :شهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به فروش مقداری ضایعات و آهن آالت از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدالشرایط اقدام
نماید.
مهلت دریافت اسناد حدا کثر تا تاریخ  1400/7/1از اداره پیمان و رسیدگی  ،مهلت قبول پیشنهادات حدا کثر تا تاریخ  1400/7/3و بازگشایی پا کات در
مورخ  1400/7/4در محل شهرداری کاشان خواهد بود.
 سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  270/000/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده  ،حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. کلیه هزینه های چاپ آ گهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.تلفن )031( 55440055 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
خ ش 1400/6/15

سرپرست شهرداری کاشان – محمدرضا قنبری

