جواد الريجاني :
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به دنبال حقوق بشري
هستيم كه كرامت
انسانها را هديه مي كند

دبيرستاد حقوق بشرکشورمان گفت :حقوق بشربايد براساس کرامت انساني باشد و خداوند
سبحان وتعالي به همه انسانها ارزاني داشته است ،اين يک هديه خيرخواهانه ازطرف سازمان
ملل ،آمريکا وکشورهاي غربي نيست.به گزارش ميزان از ژنو ،محمد جواد الريجاني با اشاره
به سياستهاي دوگانه غرب درمواجهه با حقوق بشربه خبرنگارالميادين گفت :حقوق بشري
و آمريکاييها ومتحدان اروپاييشان ارائه ميکنند ،مبتني بر رياکاري ،استانداردهاي دوگانه،
نژاد پرستي وخودخواهي است.وي با اشاره به جنايتهاي آمريکاييها در منطقه گفت :مشاهده
ميکنيم و آنها درجنايتهاي بزرگ منطقه ازجمله درلبنان ،فلسطين يمن وديگرکشورها دست
دارند؛ اما هنوزتالش ميکنند و پرچم حقوق بشررا به اهتزاردر آورند.الريجاني به نقش دالرهاي
نفتي عربستان دردفاع از ارزشهاي حقوق بشراشاره کرد وگفت :آمريکاييها وهمپيمانان
غربيشان همزمان با دفاع همه جانبه ازديکتاتوري بحرين ،به مردم اين کشورهيچ کمکي

اجتماعي

نميکنند.وي درهفتمين نشست حقوق بشرسازمان ملل تصريح کرد :حقوق بشربايد براساس
کرامت انساني باشد و خداوند سبحان وتعالي به همه انسانها ارزاني داشته است ،اين يک
هديه خيرخواهانه از طرف سازمان ملل ،آمريکا وکشورهاي غربي نيست.الريجاني ،آمريکا را
مهمترين کشورومنطقه درجهان و بايد درآن حقوق بشرمورد توجه قرارگيرد ،توصيف کرد
وادامه داد :معتقديم حقوق بشردرآمريکا بيشترازهرجاي ديگري بايد مورد توجه قرارگيرد.
تفتيش عقايد مسلمانان بخش ديگري از صحبتهاي الريجاني درانتقاد ازاعمال سياستهاي
دوگانه غرب درمواجهه با حقوق بشربود ،وي دراين رابطه گفت :امروزمسلمان بودن شما را به
هدف خوبي براي تفتيش عقايد تبديل ميکند ،اگرشما حامي فلسطين باشيد ،مستعد هرگونه
فشارخواهيد بود.الريجاني ادامه داد :نوع حقوق بشري و ما مد نظرداريم وبه شدت به سمت
آن حرکت مي کنيم حقوق بشري عاري ازخرافه واستانداردهاي دوگانه است.

خبر »

رئيس ديوان عدالت اداري:

کميسيون ماده صد شهرداريها
عملکرد موفقي نداشته است

»

سه شنبه  22اسفند 1396
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سردارمهري خبرداد:

» نيمنگاه

ميراث شهدا را پاس بداريم

رسول خاني
انقالب اسالمي ايران از بدو رويش تا به
امروز كه به درختي تنومند بدل شده است ،
همواره مرهون ايثارگريها و جانفشانيهاي
زنان و مرداني بوده كه با خون خود آن را
آبياري كردهاند.امروز  22اسفند است  .روز
شهيد  ،روز  230هزار انساني كه با شهادت
خود ضامن بقاي انقالب اسالمي و معروفات
در سطح جامعه شدند.
 22اسفند در تقويم جمهوري اسالمي ايران به عنوان روز تجليل از
شهدا نامگذاري شده است .اين روز فرصت ارزشمندي است براي بازگويه
جانفشانيهاي پرستوهاي خونين بال ميهن و ميثاق با آرمانهاي آنها
در  8سال دفاع مقدس.
همه ميدانيم كه شهدا براي پاسداشت آرمانهاي انقالب همچون استقالل
 ،آزادي  ،جمهوري اسالمي  ،برقراري عدالت و مساوات در جامعه اسالمي
و  ...از جان خود گذشته و ايثار كردند  ،اما آيا ما نيز توانستهايم اين
ميراث را آنگونه كه بايد پاس بداريم و قدر و منزلتش را بدانيم.
دشمنيهاي عميق و همه جانبه استكبار جهاني عليه ملت و جمهوري
اسالمي از ابتداي انقالب تا به امروز وجود داشته است ،اما امروز
هجمههاي سنگين دشمنان در ابعاد فرهنگي  ،اجتماعي و اقتصادي
كشور ما را در معرض خطر قرار داده است و اين در حالي است كه
هيچ حركتي به اندازه توجه به فرهنگ ايثار نمي تواند نجات دهنده
ما باشد .بايد با اتكاء بهآرمانهاي شهدا و زنده نگهداشتن سيره آنان،
روحيه مقاومت و حماسه را در جامعه جاري نموده تا سد محكمي
باشد در مصاف با دشمنان .
احيا و حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت طلبي  ،زنده نگه داشتن
ياد شهيدان و حفظ آثار آنان و بسيج امكانات نظام به منظور نهادينه
كردن عطر ملكوتي شهادت در جامعه برخي از محورهاي فعاليت بنياد
شهيد و امور ايثارگران است .اما آيا اين نهاد به تنهايي مي تواند
بار چنين مسئوليت سنگيني را به دوش بكشد يا مي بايست تمامي
نهادها و سازمانهاي دولتي بر حسب وظايف قانوني و شرعي پاي در
عرصه گذارند تا مبادا آرمانهاي شهدا در جمهوري اسالمي ايران به
فراموشي سپرده شده و دشمنان و فرصت طلبان  ،جامعه اسالمي را
تهي از روحيه مقاومت و ايثار و حماسه يابند و در عرصه هاي مختلف
فرهنگي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و سياسي تاخت و تاز نمايند.
در پايان پيامي از مقام معظم رهبري كه مي فرمايند « :تكريم شهيدان به
آن است كه اين ملت هرگز در برابر سلطهگران مستكبر سر خم نكنند .
ياد شهيدان بايد هميشه در فضاي جامعه زنده باشد»
والسالم

آماده باش  10ميليون دانش آموز هميار پليس براي نوروز 97

»

رئيس پليس راهنمايي ورانندگي صبح ديروزازآماده باش
 10ميليون هميارپليس براي نوروز 97خبرداد.به گزارش
ايسنا ،سردارتقي مهري درمراسم آماده باش نوروزي
همياران پليس كه دردبستان سعادت درمنطقه9
برگزارشد با بيان اينكه امروزآماده باش همياران پليس
درنوروز 97اعالم ميشود گفت:درسال  84بيش از28
هزارنفردرتصادفات جان ميباختند اما امروزبا تالشهاي
صورت گرفته اين عدد ساليانه به 16هزارنفررسيده

است.وي با بيان اينكه هميارشدن کودکان موجب
افزايش حفظ خودباوري ومسئوليتپذيري ميشود
گفت :همياران پليس درافزايش ارتقاء فرهنگ ترافيک
وپيشگيري ازبروزتصادفات نقش زيادي ايفا کردهاند.
سردارمهري با بيان اينكه  10ميليون هميارپليس
درسراسرکشور داريم گفت :اين درحالي است كه پليس
مدرسه نيزداريم وحکم اين پليسهاي مدرسه درحکم
مامورپليس است وقطعا رانندگان متخلف درصورت
گزارش اين افراد جريمه ميشوند.همچنين کاظمي
معاون پرورشي وزارت آموزش وپرورش نيزگفت :آموزش
مهارت قانونمندي ازسنين کوچک کاربسيار ارزشمندي
است و با همکاري پليس درحال انجام است.وي با بيان
اينكه همه درمدارس درگيرارتقاء فرهنگ ترافيک هستند
گفت :درکنار  10ميليون دانش آموزش هميارپليس،
صدهزارفرهنگيارترافيک نيزفعاليت ميکنند و اميدواريم
تخلفات درنوروزامسال کاهش يابد.

قاضي عسك ر:

دارندگان فيش  30دي ماه  85در كاروانهاي حج تمتع ثبت نام كنند
نماينده ولي فقيه درامورحج وزيارت ،گفت :دارندگان
فيش تا 30دي ،1385ميتوانند درحج تمتع 97ثبت نام
کنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
حجت االسالم سيد علي قاضي عسكردرگفتگوي
ويژه خبري با اشاره به اينو دارندگان فيش تا 30دي
1385مي توانند درحج تمتع  97درکاروان ها ثبت
نام کنند ،گفت :نوسانات قيمت ارزباعث شد تا در
حج تمتع 97افزايش حدود يک ميليون وچهارصد
هزارتوماني را شاهد باشيم.وي با اشاره به اينكه ما
تالش کردهايم تا بتوانيم افزايش قيمت چشمگيري
را درحج تمتع نداشته باشيم ،افزود :مردم بايد حقايق
موجود را بدانند ،به هيچ وجه سازمان حج وزيارت
وبعثه مقام معظم رهبري به دنبال سود نيست بلكه به
دنبال کسب قيمت تمام شده است.قاضي عسكربا بيان
اينو شماره حسابي از زائران گرفته شده تا درصورتي و
درطول سفرجايي صرفهجويي صورت گرفت مبالغ به

ابتکارتاکيد کرد:

حساب زائران بازگشت داده شود ادامه داد۲۵ :کميته
براي آسيبشناسي موضوع حج تشکيل شد تا ازصفرتا
صد عمليات حج مورد بررسي قراربگيرد.وي با اشاره
به اينكه اميدواريم امسال ازسطح نارضايتي ها بکاهيم
وسطح رضايت زائران را باال ببريم گفت :روابط سياسي
ايران وعربستان قطع است واين موضوع شرايط را
دشوارکرده است ،طبق توافق صورت گرفته حج97
امن ترو با شکوه ترازحج گذشته خواهد بود.

رئيس قوه قضائيه:

دبيرکل سازمان ملل ،بلندگوي منافقين نباشد

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه جايگاه دبيرکل سازمان ملل باالترازآن
است و بخواهد بلندگوي جريانها باشد ،خاطرنشان کرد :همه آنچه تحت
عنوان شکنجه درزندانهاي جمهوري اسالمي ،قوانين ناعادالنه به لحاظ
جنسيتي وبرخي اعدام ها به ايران نسبت داده مي شود برمبناي ادعاها
وگزارشهاي کام ً
ال غيرمستند وگاه صددرصد کذب است .اين نحوه
گزارش دهي و دبيرکل سازمان ملل درمقرخود بنشيند وبدون شنيدن
اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهاي کساني را و با پولهاي سرويس
هاي جاسوسي عليه جمهوري اسالمي کارمي کنند مبنا قراردهد،
غيرمنطقي وغيرعقالني است.به گزارش خبرنگارما به نقل از روابط
عمومي قوه قضائيه ،آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي
قضائي ،با بيان اينكه اين ادعاها وحمالت عليه جمهوري اسالمي تکراري
است وبراي ما موضوع تازه اي به شمارنمي آيد ،گفت :انسان متأسف
مي شود و نهادهاي بين المللي به جاي آنكه بيطرفانه موضع گيري
کنند ،درچنبره قدرت هاي جهاني قرارمي گيرند .جمهوري اسالمي
درحالي به اقدامات ضد حقوق بشرمتهم مي شود و عربستان سعودي
با دالرهاي نفتي وپولهاي گزافي و تقديم کشورهاي سلطه نظيرآمريکا
وانگليس کرده وفهرستي ازاقدامات ضد حقوق بشري درحد جنايت
جنگي درکارنامه خود دارد ،ازهراتهامي مبراست .بي ترديد افکارعمومي
جهان متوجه اين دوگانگي خواهد بود ومردم دنيا اين تناقض را نمي
پذيرند .رئيس قوه قضائيه تأکيد کرد :جمهوري اسالمي براساس

موازين ديني وقانوني خود عمل مي کند وبه اين قبيل اتهام زني ها
توجهي ندارد .گرچه ما همواره براين موضوع اصرار داريم و همه افراد
ومسئوالن بايد وظيفه شرعي وقانوني خود را براي رعايت حقوق
شهروندي آحاد ملت انجام دهند تا به احدي درکشورظلم نشود.
آيت اهلل آملي الريجاني درادامه تظاهربه بي حجابي را همانند تظاهربه
هرعمل حرام ديگر ،نوعي اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصريح
قانون به لزوم رعايت حجاب ،خاطرنشان کرد :موضوعي كه ريشه
شرعي وقانوني دارد نبايد مورد تشکيک قرارگيرد .حال ممکن است
برخي جوانها اشتباه کنند اما چرا افرادي و به نوعي درزمره خواص
قراردارند برطبل دشمن مي کوبند؟ رئيس قوه قضائيه ادامه داد :اين
افراد گاهي استدالل هاي بسيارسخيفي دارند ومي گويند درباره
اين موضوع رفراندوم برگزارکنيد .درواقع سخن اين افراد اين است
و حکومت اسالمي و خود براساس رفراندوم روي کارآمده وقوانيني
را وضع کرده و درچارچوب شرع هستند ،براي تجويزارتکاب يا عدم
ارتکاب يک فعل حرام رفراندوم برگزارکند! آيت اهلل آملي الريجاني با
بيان اينكه سايرافعال حرام نيز به همين شکل هستند و با يکديگرتفاوتي
ندارند ،اظهارکرد :فردا ممکن است درباره مشروب فروشيها ،مجالس
لهوولعب ،مراکزفساد وفحشا و ...نيزهمين استدالل را مطرح کنند و
اين بسيارنادرست است.رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به درپيش
بودن ايام عيد وآغازمسافرت ها و موجب افزايش ترددهاي جاده اي

آگهي مناقصه عمومي (يكمرحلهاي)
نوبت اول

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز از رديف كد اعتباري پيشبيني شده در بودجه مصوب سال  1397در
نظر دارد از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز مناطق پنجگانه و
پاركهاي قدس و ملت و پاركهاي دانشجو ،مفاخر و ساالر مشكات را به شرح ذيل مطابق شرح خدمات
پيوست و برابر فهرست بهاء سال ( 1397مصوب هيات مديره محترم سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز)
به مدت يك سال در صورت رضايت قابل تمديد تا دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد .بدينوسيله
از كليه شركتهاي واجد شرايط داراي گواهينامه صالحيت از اداره كل كار ،تعاون و رفاه اجتماعي و
سازمان مديريت برنامهريزي در رشته كشاورزي با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت
به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت دوم  96/12/28تا تاريخ 97/1/16
ضمن همراه داشتن معرفينامه و فيش بانكي به مبلغ  1/000/000ريال واريز شده به شماره حساب
 0109910478007نزد بانك ملي به نام سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري به سازمان سيما ،منظر
و فضاي سبز شهرداري واقع در ميدان فرهنگ  -خيابان پرستار مراجعه نمايند( .فيش بابت هر منطقه
و پاركها ميبايست جداگانه واريز گردد)

مي شود ،ضمن دعوت همگان به رعايت قوانين ومقررات ،تأکيد کرد:
برخي خطرات درجاده ها ناشي ازکم توجهي مسئوالن است و برهمين
اساس ضمن شناسايي نقاط پرخطرتوسط نيروي انتظامي ،دادستانها
موکلفند دستگاه ها ومسئوالن ذي ربط را ملزم به رفع خطرات نقاط
حادثه خيزجاده اي کنند تا خداي ناکرده براثرقصور ،جان هموطنان
به خطرنيفتد .البته دستورات دادستانها دراين زمينه بايد درچارچوب
قانون ودر حد وسع دستگاه هاي اجرايي باشد.آيت اهلل آملي الريجاني
همچنين با تأکيد برلزوم تأمين امنيت اموال مردم درطول ايام نوروزبه
دادستانها دستورداد و اقدامات الزم را براي تحت نظرقراردادن سارقان
سابقه دارانجام دهند و با صدوردستورات الزم به ضابطان وهمکاري با
آنها ،نسبت به تأمين امنيت اموال مردم تمهيدات مناسب را بينديشند
تا هموطنان بتوانند ضمن اتخاذ تمهيدات مناسب نسبت به مراقبت
ازاموالشان با آسودگي خاطروبدون دغدغه منازل واموال خود را ترک
کرده وبه مسافرت بروند .رئيس قوه قضائيه همچنين برلزوم برنامه ريزي
وبرقراري کشيک هاي منظم ازسوي دادسراها ومحاکم براي فوريت هاي
قضائي احتمالي و ممکن است درايام نوروزمورد نيازمردم باشد ،تأکيد
کرد .رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضائي منفعالنه عمل
نميکند وتابع فضاسازيهاي سياسي نميشود ،خاطرنشان کرد :ما
با تعجيل دررسيدگي به پروندهها مخالفيم زيرا مسئله اصلي براي ما
عمل درچارچوب قوانين است.

اخطاريه دفترخانه
نام و نام خانوادگي مخاطب آقاي ايوب توكلي شغل آزاد اقامتگاه و آدرس:
مجهولالمكان
موضوع
در اجراي دادنامه شماره  9609971920100931به تاريخ  1396/7/29كه در
شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي تنكابن حكم به الزام زوج به طالق زوجه
صادر شده است و بر طبق نامه شماره  1396047001255982به تاريخ
 1396/11/24از دفتر همان شعبه قطعيت راي گواهي شده است و با توجه
به درخواست خانم سيده تهمينه سليمي ثبت طالق پيرو اخطاريه شماره
 090484الف 92/به تاريخ  1396/12/8به شما ابالغ و اعالم ميگردد پس از
رويت به مدت يك هفته جهت اجراو ثبت طالق به آدرس تنكابن خ طالقاني
به طرف ميدان هفت تير  -روبروي داروخانه صادقي دفتر طالق يك تنكابن
مراجعه نماييد .در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج شماره 44
تاريخ انتشار96/12/22 :
و طالق يك تنكابن
مالف30-360 :
د ش96/12/22 :

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
( سهامي خاص )

رئيس ديوان عدالت اداري ،عملکرد کميسيون ماده صد شهرداريها را ضعيف وآن را
نيازمند اصالح دانست .به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت داري ،حجت االسالم
محمدکاظم بهرامي دراولين نشست تخصصي هم انديشي بررسي علل وقوع
تخلفات ساختماني ونقض آراء کميسيونهاي ماده صد شهرداري ،برلزوم بازنگري
دررويکرد کميسيون ماده صد قانون شهرداري تأکيد کردوافزود :قانون ماده
صد قبل ازانقالب نوشته شده وبعد ازانقالب نيزاصالحاتي درآن صورت گرفته
است ،اما هنوزنتوانسته عملکرد موفقي داشته باشد ونيازمند اصالح مي باشد.
وي با بيان اينكه آمارآراي اجرا نشده کميسيون ماده صد بسيارزياد مي باشد،
گفت :يکي ازسوالهاي مهم درخصوص عملکرد کميسيون ماده صد اين است
و آيا اين کميسيون توانسته طي سالهاي گذشته اثربازدارندگي درخصوص
تخلفات ساختماني داشته باشد؟ حجت االسالم بهرامي يکي ازمشکالت کنوني
ضوابط موجود درکميسيون ماده صد را قانون گريزي متخلفان دانست وافزود:
بسياري ازآراي صادره درکميسيون ماده صد به مرحله اجرا نميرسد ،و واحدهاي
اجرايي به توافق با افراد وحل مساله ازطريق جريمه به جاي اجراي حکم
تخريب بسنده مي کنند و اين شيوه صحيحي نيست ،بلكه اين کميسيون
بايد راه تخلف را ببندد واين به معناي چشم پوشي برتخلف نيست بلكه نبايد
ازابتدا اجازه دهند هيچ کسي ازقانون تخطي کند.

لزومارائهتسهيالتبهزنانپسازتوانمندي
مديريتبنگاههاوکارآفريني
معاون رئيس جمهوردرامورزنان وخانواده درمورد حمايت دولت از زنان سرپرست
خانوارگفت :قبل ازاعطاي تسهيالت وامکانات مالي بايد توانمندي الزم درزنان
براي مديريت بنگاه ها وکارآفريني ايجاد شود.معصومه ابتکاربا بيان اينكه دولت
به طورمشخص درجهت توانمندسازي زنان سرپرست خانواربسيارتالش ميکند،
گفت :به همين منظورستادي تشکيل شده وتمام دستگاههاي دولتي مرتبط
درآن عضوهستند.وي درخصوص اعطاي دو وام اشتغال پايداروفراگيربراي اشتغال
بانوان افزود :سعي کرديم سهم زنان دراين زمينه پررنگ تر ديده شود.ابتکار با
بيان اينكه توانافزايي زنان براي اداره بنگاه هاي کارآفريني با برگزاري دورههايي
با همکاري مراکزمتعدد ازجمله مراکزفني وحرفهاي ازطريق انعقاد تفاهمنامه
دنبال ميشود ،تصريح کرد :مهم است و قبل ازاعطاي تسهيالت وامکانات مالي
توانمندي الزم درزنان براي مديريت بنگاه ها وکارآفريني ايجاد شود.

معاون مالي شهرداري:

شهرداري نقشي درتعيين نرخ
عوارض پسماند ندارد

معاون مالي واقتصاد شهري شهردارتهران گفت :شهرداري نقشي درتعيين
نرخ عوارض پسماند ،نوسازي وپسماند اصناف ندارد بلكه متغيرهايي
درتعيين اين نرخ نقش دارد و آن را دولت تعيين مي کند.به گزارش مهر،
سميع اهلل مکارم درخصوص بلكه چرا نرخ عوارض پسماند ونوسازي به خصوص
پسماند اصناف افزايش چشمگيري داشته است ،گفت :يکي ازاين متغيرها و
درافزايش نرخ عوارض پسماند ونوسازي امسال تاثيرگذاشته است قيمت هاي
منطقه اي امالک است و هرسال دردولت مصوب وبه شهرداريها ابالغ
مي شود بنابراين مالک ومعيارآن چيزي است كه قانون مشخص کرده وما
نيزبراساس مصوبه قيمت هاي منطقه اي سال ۹۵عوارض را مشخص کرده ايم.
مکارم با تاکيد بر اينكه معيارجديدي درقيمت منطقه اي امالک لحاظ شده
است و سبب افزايش عوارض شده ،گفت :امسال عرض معابردرقيمت منطقه اي
اعمال شده است و باعث شده مناطقي عريض ترهستند قيمت باالتري
بپردازند واگرقيمت ها توسط شورا وشهرداري تعيين مي شد حتما تناسب
را درنظرمي گرفتيم ولي درحال حاضربايد براساس قانون ۸۵درصد قيمت
منطقه اي اعمال شود.

آگهي دعوت

بدينوسيله از كليه شركاء شركت بهداروي تهران (با مسئوليت محدود)
ثبت شده به شماره  147832و شناسه ملي  10101907117دعوت به عمل
ميآيد جهت شركت در جلسه مجمع عمومي عادي شركت كه راس ساعت
 10صبح روز شنبه مورخ  1397/01/18در محل قانوني شركت تشكيل
خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بحث و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعات جلسه مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده مورخ  96/11/16شركاء شركت
 -2ساير مسائل متفرقه در ارتباط با مسائل شركت
تاريخ انتشار96/12/22 :
مديرعامل
خ ش96/12/22 :

آگهي مناقصه هاي عمومي

نوبت دوم

دو مرحله اي به شماره  112و 96-111

رديف

شماره
مناقصه

موضوع

تاريخ فروش اسناد

آخرين مهلت ارسال
پاكات

بازگشايي پاكات
الف و ب

بازگشايي پاكت ج

ميزان سپرده شركت
در مناقصه (ريال)

نام منطقه

برآورد به ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ريال

1

96-111

خريد  324000عدد انواع پلمپ

منطقه يك

23/159/952/312

1/157/997/615

2

96-112

منطقه دو

15/716/788/080

785/839/404

منطقه سه

24/080/716/344

1/204/035/817

منطقه چهار

19/382/263/620

969/113/181

منطقه پنج

11/222/597/424

561/129/871

خريد  41000دستگاه كنتور تكفاز ديجيتال چند
تعرفه همراه با كاور ترمينال و  39000عدد قاب
كنتور تكفاز ديجيتال چند تعرفه ،خريد 300
دستگاه كنتور تكفاز هوشمند همراه با ماژول
مخابراتي ،خريد  1300دستگاه كنتور سه فاز
مستقيم ديجيتالي بدون قاب و  700عدد قاب
كنتور سه فاز ،خريد  200دستگاه كنتور هوشمند
سه فاز غير مستقيم  5آمپر ولتاژ ثانويه اتصال از
طريق  CTهمراه با ماژول مخابراتي و خريد 110
دستگاه كنتور هوشمند سه فاز ولتاژ اوليه اتصال از
طريق  CT/VTهمراه با ماژول مخابراتي

 96/12/22لغايت
97/1/5

97/1/19

97/1/20

97/1/27

247/000/000

پارك شهر

5/753/989/164

287/699/458

پارك ملت

6/918/964/440

345/948/222

پاركهاي دانشجو ،مفاخر و ساالر مشكات

6/816/596/436

340/828/471

* مبلغ سپرده شركت در مناقصه ميبايست براساس جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانكي (مدت
اعتبار سه ماه) يا واريز وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب  0109910607002به نام سازمان
سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري شهري رشت ارائه گردد.
* آخرين مهلت تسليم پيشنهادات براي كليه مناقصات :از آخرين روز توزيع اسناد مناقصه تا پايان
ساعت اداري ( )14:30روز يكشنبه مورخ  97/1/26ميباشد.
* تاريخ بازگشايي پاكتهاي واصله راس ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ  97/1/27در دفتركار رئيس
مالي سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري به نشاني فوقالذكر ميباشد.
* هزينه درج آگهي به عهده برندگان مناقصه ميباشد.
* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
* بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهرداري رشت ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول96/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/12/28 :
خ ش96/12/22 :

رئيس سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري رشت

2/131/000/000

محل خريد اسناد :شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس  www.kurdelectric.comاز تاريخ 96/12/22
لغايت  97/1/5قابل دانلود مي باشد.
محل تحويل اسناد :دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج ،بلوار
جانبازان ،سايت اداري
مبلغ پيش پرداخت حداكثر تا سقف  %15مبلغ پيشنهادي بعد از عقد و مبادله قرارداد قابل پرداخت مي باشد
استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) جهت كليه كاالهاي مورد نياز در سايت شركت توزيع
به آدرس  www.kurdelectric.comدرج مي گردد
ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.
هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برندگان مناقصه ميباشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه ،در اسناد مناقصه مندرج است.
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت توانير () WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق ( )www.kurdelectric.comيا
سايت پايگاه ملي مناقصات ( )iets.mporg.irمراجعه و يا با شماره تلفن هاي
 087-33283601-10داخلي  2054و  2055تماس حاصل فرماييد
تاريخ چاپ نوبت دوم96/12/22 :
خ ش96/12/22 :

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

