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علیرضانظری،نمایندهمردمخمین
درمجلسشورایاسالمی:

علی اکبر علیزاده
نماینده مردم دامغان
در مجلس شورای اسالمی:

قابل تقدی ر و ثمربخش است
2

رحمتهللافیروزی،عضوکمیسیون
عمرانمجلسشورایاسالمی:

حذفارز ترجیحی
یکاقدامانقالبیوجهادی
برایبهبودمعیشتبود

حضورمیدانیرئیسجمهور

سرمقاله

محمدکاظم انبارلویی

مجلسدرصدد
اتما مموفقیتآمیز
طرحجهشتولیدمسکناست

دوشنبه  26اردیبهشت  14 1401شوال  16 1443می  2022سال سیوهفتم شماره 8 10313صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

دولتراکمککنیم!
یک گفتمان در میان مردم مبتنی بر «عدالت»
ی گیرد .حرف
و «رفاه» در کش����ور دارد ش����کل م 
اصلی و دال مرکزی این گفتمان آن اس����ت که ؛
«باید به این دولت برای اصالحات اقتصادی و
اجرای عدالت کمک کرد».
راهبرددشمناناسالمونظاماینبود؛همزمانبا
اصالحاتاقتصادیدردولترئیسی«معترضین»
رابه«مخالفین»و«مخالفین»رابه«معاندین»
نظام تبدیل کنیم!
اما با روش����نگریای که توس����ط رئیسجمهور و
همکاران او در دولت و نخبگان جامعه صورت
گرفت همه پیشبینیهای دشمن نقش بر آب
شد.ازهمانساعاتاولیهواریز کمکمعیشتی
به75میلیونایرانی،یکرضایتنسبیدرمورد
تابآوریآنهادرخصوصافزایشقیمتبخشی
از کاالهای اساسی پدید آمد.
اخب����ار رس����یدهاز سراس����ر کش����ور حا ک����یاس����ت
حت����ی تجمع����ات و اعتراض����ات ب����ه ی����ک درصد
هم نرسید.
کلاصالحاتاقتصادیدولتبرایاصالحچهار
قل����م کاالیاساس����یودادنیاران����هاز «مبدأ»به
«مقصد»چیزینبود کهضدانقالببرایآندرو
م گیری
تختهبسازندوازآبشفافوزاللتصمی 
دولت ِگلدروغ،تهمت،تحریف،تشویشوفریب
را به هر شکل میخواهند درآورند.
ی کرد روی عد ه معتنابهی برای
دش����من فکر م 
یکاردوکشیخیابانیمیتواندحسابباز کند،
اماتعداداینجماعتآنقدرنبود کهبتوانندیک
«آشوب گرم» را تدارک کنند.
فراخوانهای«منافقین»و«سلطنتطلبها»
و ش����رکای آنه����ا در داخ����ل زی����ر «خیم����ه فتن����ه»
بیپاس����خ ماند و هرچه بیش����تر فریاد زدند کمتر
نتیجه گرفتند.
س����رعت عمل دولت در این امر بهویژه در حوزه
روشنگری ،دشمن را غافلگیر کرد و یک آرامش
نسبی را در بازار پدید آورد.
رسانههایدشمندرپدیداریسیاهنماییبرای
ای����ن تصمیم دول����ت ،در برابر بصیرت مردم قرار
گرفتند و کم آوردند .دش����من در تزریق ویروس
«حسبدبختی»زیرپوستافکار عمومیعاجز
شد.ا کنوناصالحاتاقتصادیبایکعزمملیو
تقسیم کار مشخص در اجرا پیش میرود.

@ Resalatplus

www.resalat-news.com

گروسی منتظر فرمان کاخ سفید است

گروکشی دوباره آژانس
در مذاکرات وین

5
رئیسجمهوردر دیدارباعلمایاهلسنتمطرحکرد:

رفعفقرمطلق؛
دورنمای

اصالحاتاقتصادی
2
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

کشاخصهای
مِلک،مِال ِ
دهکبندینیست

3
هویتسازی بهسبکآقایلژیونردرجشنقهرمانیپورتو

موقعیت
مهدیطارمی

دیپلماسیآب
راهتقابلباطوفانخاک
با انعقاد پیمانهای منطقهای باید همسایگان را به رعایت حقوق آبی دیگر کشورها ملزم کرد

6

8

ابوالقاسمفردوسیدرنظرگاهرهبرمعظمانقالب
یکحکیمدینیواسالمیاست

حکیم
درآینهامین

8

2

آ گهی مناقصه عمومی

آ گهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری فیروزکوه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل و از طریق برگزاری «تجدید مناقصه عمومی»
اقدام نماید .لذا از عموم شرکتهای صالحیت دار و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه را دارند ،دعوت می نماید به سامانه ستاد
(شهرداری فیروزکوه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک و مستندات مناقصات اقدام نمایند.
ردیف

عنوان پروژه

1

مطالعات و طراحی پارک شهری
فارس به مساحت حدود  20هکتار

مبلغ (ریال)

منبع تامین اعتبار

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 2/500/000/000شهرداری فیروزکوه

125/000/000

ضمنا :
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  %5مبلغ اعالمی در جدول فوق به صورت نقد به حساب شماره  0104753863009سپرده شهرداری و
یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری فیروزکوه
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/2/26لغایت  1401/2/28و صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 www.setadiran.irمی باشد.
 -3مهلت و محل تسلیم پیشنهادات  :متقاضیان می بایست پا کتهای پیشنهاد خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم
شده است را حدا کثر تا ساعت  13/30مورخ  1401/3/9در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -4زمان بازگشایی پا کات و رسیدگی به پیشنهادات مورخ  1401/3/9می باشد.
 -5هزینه درجآ گهی مذکور و عوارضات متعلقه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. به مدارک و مستندات و قیمت پیشنهادی مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد سایر شرایط برابر آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود.شماره تماس 021-76442114 :
تاریخ انتشار 1401/2/26

علیرضا صادقی – شهردار فیروزکوه

خ ش 1401/2/26

آ گهی مناقصه عمومی

( تجدید نوبت اول )

شهرداری چهارباغ در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال  1400و  1401خود با ردیف اعتباری استانی به شماره طرح 535ذ 1502002و ردیف اعتباری
داخلی به شماره  52020010001005نسبت به اجرای پروژه های ذیل از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ،با بهره گیری از سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در سامانه  1401/02/25ساعت  8:00صبح آخرین مهلت دریافت اسناد  1401 /03/12ساعت 13:30
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  1401/03/12ساعت  13/30زمان بازگشایی  1401/03/12ساعت 14/30
ردیف

شرح پروژه

مبلغ مناقصه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

توضیحات

1

تجدید مناقصه بهسازی ،زیرسازی و آسفالت معابر
سطح شهر چهارباغ

7/763/000/000

388/150/000

حداقل رتبه  5راه و باند یا راه و ترابری از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و یا کارخانه تولید کننده
آسفالت دارای گرید  5راه و باند و پروانه بهره برداری
از وزارت صنایع

2

واگذاری فضای سبز به بخش خصوصی

32/155/000/000

1/607/750/000

رتبه  5کشاورزی و فضای سبز از مدیریت و
برنامه ریزی

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ (ریال)

منبع تامین اعتبار

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

پروژه لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر فیروزکوه

20/000/000/000

منابع داخلی شهرداری فیروزکوه

1/500/000/000

ضمنا :
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  %5مبلغ اعالمی در جدول فوق به صورت نقد به حساب شماره  104753863009سپرده شهرداری و
یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری فیروزکوه
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/2/26لغایت  1401/3/2و صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 www.setadiran.irمی باشد.
 -3مهلت و محل تسلیم پیشنهادات  :متقاضیان می بایست پا کتهای پیشنهاد خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم
شده است را حدا کثر تا ساعت  13/30مورخ  1401/3/16در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -4زمان بازگشایی پا کات و رسیدگی به پیشنهادات مورخ  1401/3/17می باشد.
 -5هزینه درجآ گهی مذکور و عوارضات متعلقه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. به مدارک و مستندات و قیمت پیشنهادی مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایر شرایط برابر آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود.شماره تماس 021-76442114 :
خ ش 1401/2/26
تاریخ انتشار 1401/2/26

علیرضا صادقی – شهردار فیروزکوه

2001005317000002

2001005317000003

(مهم و حائز اهمیت) *معادل  %5مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صور ذیل قبل از ارائه قیمت به شهرداری به صورت
حضوری می بایست تسلیم گردد*:
الف) واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل  3ماهه
-1برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -2شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -3سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاریمناقصهصرفااز سامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمیباشدو کلیهمراحلفرآیندمناقصهشاملخریدودریافتاسنادمناقصه،پرداختتضمین
شرکت در مناقصه ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
-2عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سایت سامانه( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفایل مناقصه گر" موجود است.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/2

شهرداری فیروزکوه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل و از طریق برگزاری« تجدید مناقصه عمومی»
اقدام نماید .لذا از عموم شرکتهای صالحیت دار و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه را دارند دعوت می نماید به سامانه ستاد
(شهرداری فیروزکوه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک و مستندات مناقصات اقدام نمایند.

شماره ثبت در سامانه

محمد رضا قربانی-شهردار چهارباغ

خ ش 1401/2/26

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت اول

تک مرحله ای پروژه سنگ فرش معابر سطح روستای هیو

دهیاریهیودر نظرداردبهاستنادبودجهمصوبسال 1401دهیاریروستایهیو،اقدامبهبرگزاریمناقصهعمومیپروژهسنگفرشمعابرخیابان 15کویبهشتیو20و  21کویانقالبروستایهیوبهشمارهمناقصه2001050158000003
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور را دریافت و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در
سامانه  1401/2/26می باشد.

موضوع مناقصه

اعتبار پیش بینی شده مطابق با
بودجه مصوب (ریال)

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای پروژه
سنگ فرش معابر خیابان  15کوی بهشتی و  20و
 21کوی انقالب روستای هیو

20/000/000/000

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت زمان کار
(ریال)

 دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت  8روز دوشنبه  -تاریخ 1401/2/26 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت  19روز دوشنبه  -تاریخ 1401/3/2 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز سه شنبه – تاریخ 1401/3/17 زمان بازگشایی پا کتها  :ساعت  12روز چهارشنبه – تاریخ 1401/3/18 هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. سایر شرایط  ،اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه درج گردیده است. -اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای

1/000/000/000

3ماه

گواهی صالحیت
پیمانکاری

دستگاه نظارت

گواهی صالحیت رتبه دفتر فنی دهیاری
هیو
 5ابنیه

الف :آدرس  :استان البرز  ،شهرستان ساوجبالغ  ،روستای هیو  ،بلوار امام خمینی (ره)  ،باالتر از پاسگاه انتظامی
خیابان بسیج  ،ساختمان دهیاری هیو – تلفن 026-44642746 -44643660
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 021-85193768-88969737 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/2
خ ش 1401/2/26

سرپرست دهیاری هیو – میالد توده زارع

