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پشت پرده حجاب مربي مرد تايلندي!

زهرا رحيمنژاد سرپرست فني فدراسيون کبدي در گفتگو با ايسنا
گفت :دختر رئيس فدراسيون ،روسري بر سر مربي مرد تايلندي
کرد و او را به داخل زمين برد! به او گفتم نکن ،پاسخ داد" :ول
کن خانم رحيمي نژاد!" هر چهار بازي تايلند را اين مربي مرد
تايلندي با چهار روسري مختلف در داخل سالن حضور داشت .او
با روسري سفيد ،مشکي ،شال کرم مانند و چفيه بر سر داشت و
چهار بازي را کامل در زمين بود .اول مجوز دختر رئيس فدراسيون
بود و دوم اينکه من به حراست گفتم اين کار را نکنيد ،به من گفته
شد" :آقاي طيبي (مدير کل ورزش و جوانان استان گلستان) به
ما اجازه داده است ،نگران نباشيد".
***

اوج حماقت

ي اساس
نخست وزير رژيم صهيونيستي در ادعايي واهي و ب 
گفت که ايران متعهد به کشتار يهوديان است .به نوشته روزنامه
هاآرتص ،بنيامين نتانياهو در پيام خود به اجالس ساالنه سابان
در واشنگتن به تکرار ادعاهاي خود عليه ايران پرداخت .وي با
ابراز نگراني در باره تهديد ايران عليه رژيم صهيونيستي گفت که
ايران به طور بيرحمانهاي متعهد به ترور و کشتار يهوديان شبيه
نازيهاي آلمان در جريان جنگ جهاني دوم است .نتانياهو در
ادامه ادعاهاي خود گفت :من مکررا ً درباره ايران صحبت ميکنم،
ت وزير رژيم صهيونيستي همچنين
چراکه تاريخ را خواندهام .نخس 
از شرکتکنندگان در اين نشست خواست تا از فرصت ايجاد شده
توسط دونالد ترامپ رئيسجمهور آمريکا براي حذف معايب توافق
هستهاي با ايران استفاده کنند .وي در اظهارات خصمانه خود گفت
که اگر نظام کنوني ايران تغيير کند اسرائيل اولين کسي خواهد
بود که روابط خود را با ايران مجددا ً برقرار خواهد کرد .اجالس
سابان کنفرانس ساالنه درباره سياست آمريکا در خاورميانه است
که توسط انديشکده بروکينگز برگزار ميشود.
***

»

رحيم پور ازغدي گفت :علم در حوزه و دانشگاه وجود دارد اما علم نافع
بسيار کم است؛ تا کرسيهاي بررسي ،نقد و گفتگو در دانشگاهها برقرار
نشود،علم نافع در دانشگاهها بوجود نميآيد.به گزارش پرس شيعه ،همايش
ملي جهان شمولي آموزههاي قرآني و روايي در دنياي معاصر با حضور استاد
حسن رحيم پور ازغدي مدرس حوزه ودانشگاه ،حجت االسالم والمسلمين
محمدي نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف وجمعي از قرآن پژو هان
در محل اين سازمان برگزار شد.استادحسن رحيم پور ازغدي در همايش
«جهان شمولي آموزههاي قرآني و روايي در دنياي معاصر» قرآن کريم را
پيام خداوند براي بشريت دانشت و گفت :تنها چيزي که باعث ميشود پيام
قرآن به بشر برسد ،قلب حضرت محمد (ص) است که گنجايش دريافت

اگر کرسي هاي گفتگو
در دانشگاه شکل نگيرد
علم نافع بوجود نمي آيد

سياسي

استاد حوزه و دانشگاه،

برخي شعارهاي اصولي انقالب را نقد ميکنند
تا شرايط مذاکره با آمريکا فراهم شود

واژه استقالل در قانون اساسي از جمله شعارهاي
پايهاي به شمار ميآيد اما برخي اين شعار پايهاي
کشور را نقد ميکنند تا شرايطي براي ارتباط با
آمريکا فراهم بشود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا ،حجت االسالم احمد رهدار ،عضو هيئت علمي
دانشگاه باقر العلوم(ع) ،در نشست علمي بررسي
فقهي واگذاري مسئوليت به غير مسلمان و گستره
آن در نظام اسالمي که در سالن جلسات دانشگاه
باقر العلوم(ع) برگزار شد ،بيان داشت :عنوان اين
نشست جزء موضوعات بالفعل ،مهم و رايج در
صحنه اجتماع و نظام اسالمي است.حجت االسالم
رهدار با بيان اين که به عقيده من بايد در قضيه
نفيسبيل درنگ کرد ،اظهار داشت :ظاهرا ً مفهوم
نفيسبيل حتي ظرفيت تبيين بحث فقهي واگذاري
مسئوليت به غير مسلمان را در مصداق مورد نظر
خواهد داشت.وي با طرح مثالي ،ابراز داشت :واژه

استقالل در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
از جمله شعارهاي پايهاي نظام اسالمي ايران به
شمار ميآيد اما برخي اين شعار پايهاي کشور را
نقد کرده و اشکال ميکنند تا شرايطي براي مسئله
ارتباط با آمريکا فراهم بشود.عضو هيئت علمي
دانشگاه باقرالعلوم(ره) افزود :اشکال ميکنند که
شرايط اقتصادي ايران به گونهاي است که کاالها و
محصوالت مختلف و متنوعي از کشورهاي آسيايي و
اروپايي وارد کشور ميشود ،بنابراين چگونه ميتوان
ادعاي وجود استقالل در جمهوري اسالمي ايران را
پذيرفت؟وي تصريح کرد :پس از بيان اين مطلب
پيشنهاد مذاکره با آمريکا پيش کشيده ميشود چرا
که استدالل ميکنند که تعقالت در عصر کنوني
دستخوش يک سري تغييرات ماهوي و جدي
شده است از اين رو مذاکره با آمريکا هيچ ممانعتي
نخواهد داشت.استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد:

حجت االسالم و المسلمين سيدعلي خميني با بيان اينکه پرچم
نقد را رها نکنيد چراکه امام يک منتقد آرمانگرا و پيشران بود ،گفت:
ما بايد منتقد وضع موجود باشيم نه مدافع آن ،چون ما تا آرمان
فاصله داريم ،اگر هميشه از وضع موجود دفاع کنيم جامعه از ما
عبور ميکند.به گزارش فارس ،سيد علي خميني در آستانه ميالد
نبي مکرم اسالم و امام جعفر صادق(ع) و همچنين به مناسبت
 16آذر روز دانشجو در جمع دانشجويان مسئول کانونهاي خط
امام در دانشگاههاي سراسر کشور ضمن بيان ويژگيهاي حضرت
امام خميني گفت :وقتي درباره امام راحل صحبت ميکنيم از
يک طرف با شخص امام و از طرف ديگر با شخصيت امام رو به
رو هستيم .شخص امام انساني بود که يک آغازي داشت و يک
پاياني و امروز هم در پيشگاه خدا حاضر است ،اين شخص را
وقتي انسان زندگياش را نگاه ميکند ،ميبيند که يک انسان
بسيار بزرگ و موفق و از بعضي از جهات کم نظير و بي نظير
بوده است.سيد علي خميني با توجه دادن نسل جوان به بررسي
و رصد تحوالت انقالبهاي منطقه به منظور درک نقش رهبري
منحصر به فرد حضرت امام خميني(س) ،گفت :ما و کشور ايران با
مشکالتي به مراتب سختتر از مشکالتي که بقيه کشورها داشتند
رو به رو بوديم .يعني ما هم در شمال کشور ،هم در جنوب کشور،
هم در شرق کشور و هم در غرب کشور غائله داشتيم .تمام اينها

مقابلهفرهنگيباتفکرتکفيري،امتاسالمرا
دربرابرتوطئههايآيندهبيمهميکند

در پاسخ به شبهه استقالل بايد گفت که معناي
استقالل به معناي ُمدلي همچون جامعه بَدوي در
زمان گذشته نيست که همه ابزار و محصوالت مورد
نياز جامعه را خود توليد کنيم.وي اظهار داشت:
تحوالت جهان امروز اقتضا ميکند تا براي داشتن
زندگي بهتر ،محصوالتي به ديگر کشورها صادر

ما بايد منتقد وضع موجود باشيم
هر کدامش ،يک فاجعهاي مي توانست باشد که يک قسمتي از
کشور برود ،اما اين انسان بزرگ با همراهي مردم توانست يک
انقالبي را بوجود بياورد و با کمک مردم نظامي را سامان بخشد که
امروز در تمام منطقه کشوري از ما مستحکمتر ،سرپاتر ،مطمئنتر
و قدرتمندتر موجود نيست.
اين استاد برجسته حوزه با جمع بندي سخنان خود در بخش
نخست پيرامون "شخص امام" گفت :هر کسي که بخواهد تاريخ
را مطالعه کند نميتواند تاريخ ايران را بنگارد بدون اينکه يک
شخصيت عظيم مثل امام را در آن لحاظ نکند .اين انسان ،انسان
بسيار بزرگي بوده است .اما آنچه که براي ما باقي است شخصيت
امام است .نوه امام خميني (ره) با بيان اينکه شخصيت امام ارکان
و مؤلفههايي دارد اسالم ،لزوم تاثيرگذاري اجتماعي و آرمانگرايي
را از ارکان اصلي انديشه امام دانست و گفت :امام هميشه منتقد
وضع موجود بودند .امام يک منتقد آرمانگراي پيشران بود .انسان
وقتي به زندگي امام نگاه مي کند ،تعجب مي کند که هر روز يک
موضوع جديد ابداع مي فرمودند .حکومت را و جامعه را به پيش
ميراندند.وي تاکيد کرد :اگر ما به عنوان خط امام احساس کرديم
که جامعه در جلوي ما حرکت مي کند و ما داريم مي دويم تا به
جامعه برسيم بدانيم خيلي از راه امام دور هستيم .امام هميشه
کيلومترها جلوتر در حال حرکت بود و بقيه را به دنبال خود به

نوبت دوم
شهرداري قم به استناد آييننامه خريد خدمات مشاوره مصوب  ،1388/10/01از مهندسان مشاوري که داراي صالحيت
"حداقل پايه  3انفورماتيک در رسته انتقال اطالعات  ،رشته امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات" يا "پايه  3مشاور
در گروه ارتباطات و فناوري اطالعات در تخصص طرحهاي جامع ارتباطات و فناوري اطالعات" از سازمان مديريت
و برنامهريزي کشور مي باشند جهت ارزيابي کيفي پروژه طراحي و پيادهسازي سيستم مديريت امنيت اطالعات
( )ISMSدعوت به عمل مي آورد.
جهت دريافت اسناد وجهي اخذ نميگردد.
مهلت دريافت اسناد :از روز پنجشنبه مورخ  96/09/16لغايت ساعت  23روز چهارشنبه مورخ 96/09/22
مهلت تحويل اسناد :از روز پنجشنبه مورخ  96/09/23لغايت ساعت  13روز پنجشنبه مورخ 96/09/30
جهت پاسخگويي به سؤاالت تخصصي با اداره کل فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري قم با شماره 025-37704389
تماس حاصل فرماييد.
محل دريافت الکترونيکي اسناد :مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداري قم به نشاني  . peyman.qom.irشرکتها
مي بايست ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمايند .شماره تماس اداره پيمانها 025-36104335 :
محل تسليم اسناد :قم – بلوار امام موسي صدر –شهرداري مركزي – طبقه ششم – اداره کل حراست و امور
محرمانه
آگهي نوبت اول :روز يکشنبه مورخ 96/09/12
اداره کل روابط عمومي
آگهي نوبت دوم :روز سهشنبه مورخ 96/09/14

و بينالملل شهرداري قم WWW.QOM.IR

آگهي مناقصه عمومي(فراخوان ارزيابي كيفي)
به صورت دومرحلهاي()96/3
نوبت اول

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه حفاري و تجهيز
چاه آب آشاميدني مجتمع روستايي معينآباد از توابع شهرستان پيشوا به عمق  180متر با لوله دوجداره  4و 18
اينچ به روش ضربهاي از محل اعتبارات عمراني و اوراق اسناد خزانه اسالمي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته كاوشهاي زميني ميباشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز
سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي ميباشد.
برآورد پايه 4/301/733/244 :ريال ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  14مورخ  1396/09/22جهت دريافت اسناد از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي
فني و مالي دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران
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آيت اهلل رجبي:

عضو جامعه مدرسين با تأکيد بر اين که ريشه فکري داعش بايد خشکانده شود ،مقابله
فرهنگي با تفکر تکفيري را سبب بيمه شدن امت اسالمي در برابر توطئه هايآينده
دانست.آيت اهلل محمود رجبي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگو با رسا،
با اشاره به پيروزي هاي جبهه مقاومت و پايان سيطره داعش گفت :بدون شک اين
پيروزي در واقع پيروزي بر استکبار جهاني بود که چنين توطئه پيچيده اي را در امت
اسالمي به وجود آورد.وي افزود :يقينا اين پيروزي درس عبرتي براي مزدوران استکبار
و صهيونيسم در منطقه خواهد داشت که بدانند با اتکاي به آمريکا و صهيونيست ها
نمي توانند اهداف شومي که در سر مي پرورانند را در مقابل نظام اسالمي
محقق کنند.قائم مقام مؤسسه امام خميني(ره) با بيان اين که دشمنان مي
خواستند با نام اسالم عليه امت اسالمي و مسلمين اهداف خود را اجرايي
کنند ،اظهار داشت :با وجود پشتيباني کامل استکبار جهاني و صهيونيست ها از
جريان هاي تروريستي ،شاهد بوديم که فرهنگ اهل بيت(ع) ،نظام اسالمي و
انگيزه هاي حق طلبانه ملت ها توانست اين توطئه را به شکست بکشاند.وي ادامه
داد :پيروزي مقاومت در سطح بين الملل نشان داد که استکبار جهاني با وجود
برخورداري از ساختار و تشکيالت ،به تعبير قرآن کريم مانند خانه عنکبوت است،
از اين رو اگر ملت ها از پيروزي جبهه مقاومت درس بگيرند مي توانند در برابر
استکبار جهاني استقالل داشته باشند.

کنيم و براي رفع نيازهاي خود نيز کاالهايي از
ساير کشورها ،وارد کنيم.حجت االسالم رهدار با
بيان اين که ماهيت کار نسبت به اعصار و ادوار
گذشته تغيير يافته است ،ابراز داشت :نفيسبيل در
تبيين مسئله واگذاري مسئوليت به غير مسلمان
در نظام اسالمي ظرفيت مفهومي دارد

حجت االسالم و المسلمين سيدعلي خميني در جمع دانشجويان:

آگهي استعالم ارزيابي کيفي مشاوران

تاريخ انتشار نوبت اول96/9/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/18 :
خ ت96/9/14 :

رحيم پور ازغدي:
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حزب اهلل ،برنده بزرگ تحوالت اخير منطقه

خبرگزاري رويترز با انتشار گزارشي تحت عنوان "حزب اهلل يک گروه
پيروز در آشفتگي هاي خاورميانه است" ،نوشت :در نامه ژنرال ايراني
[سردار سليماني] براي رهبر عالي ايران [آيت اهلل خامنه اي] در ماه
نوامبر ،بر نقش ويژه حزب اهلل لبنان در ميان ديگر گروه هاي شيعي
منطقه که تحت حمايت ايران قرار دارند تاکيد شده بود .حزب اهلل به
عنوان يک برنده بزرگ در آشفتگي هايي که جهان عرب را از سال 2011
در برگرفته و به سرنگوني دولت هاي در چندين کشور انجاميده ،ظاهر
شده است .حزب اهلل در سوريه و عراق مبارزه کرده و ديگر گروه ها را در
اين کشورها آموزش داده است و براي ديگر گروه ها مانند حوثي هاي
يمن الهام بخش بوده است .در اين ميان ،قدرت رو به افزايش حزب اهلل،
هشداري براي اسرائيل و آمريکاست .از سوي ديگر اين موضوع تهديدي
براي عربستان سعودي  -رقيب منطقه اي ايران  -است که حزب اهلل را
به ايفاي نقش نظامي در يمن متهم کرده است .اسرائيل نيز از اين موضوع
هراسناک است که ايران و حزب اهلل ،پادگان هايي دائمي در سوريه
راه اندازي نمايند و در همين راستا خواستار اقدام عليه "تجاوز ايرانيان"
شده است! يکي از فرماندهاني که کشورش در جنگ سوريه حضور داشته
با اشاره به قدرت حزب اهلل مي گويد" :حزب اهلل تجارب زيادي از همکاري
با ارتش ها به دست آورده و به طور همزمان سيستم هاي تسليحاتي
زيادي را در اختيار خود در آورده است؛ قدرت هوايي ،خودروهاي زرهي،
اطالعات ،پهپادها ،تمامي تخصص هايي که ارتش ها در اختيار دارند.
حزب اهلل اکنون يک ارتش پوياست که جنگجويان چريکي و تسليحات
متعارف را در اختيار دارد".

وابالغ اين پيام الهي را نه تنها به مسلمانان بلکه به بشريت ابالغ کرد.استاد
رحيمپور ازغدي درباره جامعيت قرآن کريم اظهار کرد :قرآن کريم بهعنوان
کتاب مقدس مسلمانان در دنيا شناخته شده است ،اما اين کتاب مقدس
فقط براي مسلمانان نيست بلکه پيام خداوند براي بشريت است.وي افزود:
قرآن کريم آخرين باري است که خداوند با بشر صحبت کرده و پس از
آن ديگر براي بشر پيام جديد و تازهاي نازل نشده است؛ چرا که آفريدگار
عقل وانديشه وانواع استعدادها را در اختيار بشر قرار داده و اين کتاب عظيم
در واقع چگونگي مواجهه بشريت با انواع مشکالت است .اين استاد حوزه و
دانشگاه هر يک از آيات قرآن کريم را پاسخدهنده به سوالي دانست و تاکيد
ي در قرآن نيست که کالم خداوند نباشد.
کرد :هيچ کلمها 

حرکت در مي آورد؛ نام امام پرچم است .ما براي اينکه ببينيم
چقدر در اين مسير هستيم بايد شخصيت امام را بشناسيم و به
شخصيت امام نزديک بشويم.سيد علي خميني با تأکيد بر اينکه
امام همواره در حال توليد حرف نو و حل مشکالت حکومت با
ابداع هاي جديد خود بودند ،گفت :هر کس دم از انقالبيگري
بزند و دم از امام بزند ولي در عمل ببيند که از جامعه عقب افتاده
است بداند که در راه امام نيست .امام پيشران بود و دائم توليد
داشت؛ ما بايد منتقد وضع موجود باشيم و نه مدافع آن ،چون
ما تا آرمان فاصله داريم .اگر هميشه از وضع موجود دفاع کنيم
جامعه از ما عبور خواهد کرد.
اين استاد برجسته حوزه در جمع بندي اين بخش از سخنان خود
گفت :پرچم نقد را رها نکنيد ،ما منتقد وضع موجود هستيم ما
دنبال آرمان ها هستيم و به سمت آن ها حرکت مي کنيم .اين
که رهبري فرمودند "هرجا انقالبي عمل کرديم .موفق شديم" به
خاطر اين است که انقالبي بودن يعني پيشراني و پيشتازي .گفتمان
توليد بکنيم«.حرف نو توليد بکنيم .امام سال به سال حرف نو
و جبهه تازه توليد مي کردند .کسي که در حيطه انديشه امام
مي خواهد فعاليت بکند بايد هميشه پيشران و منتقد وضع موجود
باشد .منتقدي که اصول را قبول دارد و پشتوانه او به اصول اسالم
و انقالب است اما وضع موجود را نمي پسندد».

سردار زارعي:

دشمن ،اقتصاد و فضاي سايبري کشور را
هدف گرفته است
جانشين سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت :دشمن اقتصاد و فضاي
سايبري کشور را هدف گرفته است.به گزارش فارس از زنجان ،سردار علي
اصغر زارعي در هفتمين يادواره شهيد شهرياري و جشن پيروزي بر داعش
که در سالن عالمه طباطبايي دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد ،با اشاره به
پيروزي جبهه مقاومت عليه داعش ،اظهار کرد :اين پيروزي کمتر از پيروزي
در زمان دفاع مقدس نيست و اين يک پيروزي بزرگ براي جهان اسالم
محسوب ميشود.وي با بيان اينکه در تاريخ و همچنين مسيري که کشور
ما قرار گرفته ،در حدود  150سال گذشته و از زماني که نداي آزاديخواهي
در کشور ما آغاز شده ،شهداي زيادي از علما ،بزرگان و اقشار مختلف مردم
تقديم کردهايم ،گفت :مهمترين هدف از برگزاري چنين يادوارههايي نيز
پيدا کردن راه شهدا و ادامه آن بوده که از گذشتگان به ما ارث رسيده است.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به اينکه براي شناسايي راه
شهدا و توفيق در آن ،شهدا حجت ما هستند ،تصريح کرد :امروز در اکثر
عرصههاي متفاوت ،مبارزه عينيت پيدا کرده است.

آگهي مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز

استانداري تهران
شهرداري مالرد
سازمان پاركها و فضاي سبز

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري مالرد در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از پنجاه و سومين
صورتجلسه شوراي سازمان به شماره /2831س ف د  96/مورخ  96/9/5حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه
مارليك  ،مالرد و سرآسياب را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مناقصه :
موضوع

نوع مناقصه

مبلغ پايه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

توضيحات

1

حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مالرد

مناقصه عمومي

 7/501/014/000ريال

 375/050/700ريال

مدت قرارداد يكسال

رديف

2

حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه سرآسياب

مناقصه عمومي

 6/652/014/000ريال

 332/600/700ريال

مدت قرارداد يكسال

3

حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه مارليك

مناقصه عمومي

 8/797/614/000ريال

 439/880/700ريال

مدت قرارداد يكسال

 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط
خواهد شد.
 -3كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات
بيشتر از تاريخ  96/9/7لغايت  96/9/17از ساعت  9لغايت  14/30به امور قراردادهاي سازمان پاركها و فضاي
سبز شهرداري مالرد مراجعه و از تاريخ 96/9/14لغايت  96/9/25تا ساعت  14پيشنهادهاي خود را تحويل
دبيرخانه سازمان نمايند  .زمان گشايش پيشنهادها روز شنبه ساعت  14/30مورخ  96/9/25مي باشد.
 -4هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -5متقاضيان جهت اخذ اسناد مناقصه بايد مبلغ  300/000ريال به حساب درآمد سازمان پاركها و فضاي
سبز به شماره  100790943483واريز و همراه با كارت شناسايي به امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -6سازمان در رد و قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
-7ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/14
خ ش 96/9/7

بهنام جباري  -مديرعامل سازمان فضاي سبز مالرد

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي شماره 96-15

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط داراي صالحيت برنامه و بودجه با شرايط ذيل واگذار نمايد.
 -1نوع تضمين فرآيند ارجاع كار :ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره  2176320921008نزد بانك ملي مركزي به نام اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل و در ضمن چكهاي جاري
اشخاص حقيقي و حقوقي و چك تضمين شده و هرگونه تضمين ديگر قابل قبول نميباشد.
 -2محل دريافت اسناد مناقصه :مناقصهگران جهت دريافت اسناد مناقصه و مدارك به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و براي دريافت اسناد مناقصه فوق اقدام
نمايند.
 -3مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه :از ساعت  8مورخ  96/9/13تا ساعت  20مورخ 96/9/19
 -4محل تحويل پيشنهادات :پيشنهاددهندگان ميبايست ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف ،ب ،ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت  13مورخ  96/9/30نسبت به تحويل اصل پاكت
(الف) به صورت الك و مهر شده تا پايان وقت اداري مورخ  96/9/30به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل اقدام نمايد.
 -5ساعت ،روز و محل گشايش پيشنهادات :ساعت  9صبح  96/10/3در محل اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
" -6حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادات آزاد است".
 -7هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد -8 .مدارك تحويلي پس از بازگشايي جزو اسناد مناقصه بوده و به هيچ عنوان بازپس داده نميشود تلفن گوياي 33741216
 -9پيشپرداخت معادل  25درصد در صورت موافقت كارفرما پرداخت خواهد شد (به جز رديف  )1و در صورت عدم پرداخت برنده مناقصه حق اعتراض نخواهد داشت.
 -10براي پروژه (رديف  )1كارفرما هيچ تعهدي مبني بر پرداخت كاركرد پيمانكار تا پايان عمليات اجرايي پروژه ندارد و برنده مناقصه متعهد است برابر برنامه زمانبندي پروژه بدون وقفه نسبت به انجام عمليات
تا تكميل و اتمام آن اقدام نمايد و در صورت تامين و تخصيص اعتبار ،كارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود و پيمانكار از بابت تاخير در پرداخت حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.
 -11پيمانكار تعهد كاركرد تا  25درصد مبلغ پيمان بدون دريافت مبلغي ارائه نمايد براي كليه پروژهها (به جز رديف )1
 -12شركتكنندگان ميبايست معادل مبلغ ريالي برآورد اوليه ،كار مشابه در  5سال اخير انجام داده و ارائه نمايد.
رديف

موضوع مناقصه

محل اجرا
شهرستان

مدت اجرا
(ماه)

رشته و گروه
پيمانكار

نوع و سال فهرست
بهاء

محل تامين اعتبار

مبلغ برآورد اوليه
(ريال)

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه (ريال)

1

عمليات چهارخطه نمودن محور پارسآباد -
سربند حدفاصل كيلومتر  2+500الي 20+000

پارسآباد

24

چهار راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

002پ1303016
1303016168

212/374/591/650

5/570/000/000

2

بهسازي راه روستايي شوركل  -خليفهلو كيلومتر  0تا 2

بيلهسوار

9

پنج راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

008پ1303016
1303016255

4/383/915/599

219/200/000

3

عمليات شنريزي راه روستايي زيوه كيلومتر  0تا 3
و ماديه كيلومتر  0تا 3

اردبيل

6

پنج راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

008پ1303016
1303016255

2/434/741/725

122/000/000

4

بهسازي و آسفالت راه روستايي سهراهي حور -
كريق كيلومتر  0تا 2

اردبيل

9

پنج راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

008پ1303016
1303016255

4/436/693/326

222/000/000

5

بهسازي راه روستايي لنجآباد (شروع از محور
اردبيل  -مشكين) كيلومتر  0تا 4

مشكينشهر

6

پنج راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

008پ1303016
1303016255

2/481/376/099

124/100/000

6

آسفالت راه روستايي لكرآباد كيلومتر  0تا 3+200

گرمي

12

پنج راه و ترابري

راه و باندو فرودگاه 1396

008پ1303016
1303016255

3/911/421/892

196/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/13 :تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/14 :خ ش96/9/13 :

اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل

