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رحيم يجهانآبادي:

آمريکاييهامنتظربازتابحملهموشکي
عليهسوريههستند
رئيس کميته بينالملل کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت :آمريکاييها
منتظر بازتاب حمله موشکي عليه سوريه هستند.جليل رحيمي جهانآبادي در
گفتگو با ايسنا درباره حمله موشکي اخير آمريکا به سوريه تصريح کرد :آمريکا
با چندين مشکل در منطقه مواجه است؛ يکي اينکه نفوذ روسيه و ايران در
حال گسترش است در ثاني با توجه به مشکالتي که در داخل آمريکا رخ داده
اين خطر براي آنها وجود دارد که متحدان خود را در منطقه از دست بدهند و
نتوانند به آنها اسلحه بفروشند و روابط خود را با آنها حفظ کنند يعني جايگاه
جهاني و منطقهاي خود را از دست بدهند.وي توضيح داد :آمريکا به دنبال اين
بود که پس از اينکه به يک توافق ضمني با کره شمالي رسيد و خيالش از شرق
آسيا آسوده شد در غرب آسيا در جهت تثبيت موقعيت خودش اقداماتي انجام
دهد .در خصوص عملياتي که عليه سوريه انجام شد به نظر من هنوز تکههاي
ديگر اين پازل ادامه دارد .به طور مثال اين تکهها ميتواند تقويت نيروهاي
ارتش آزاد و معارضين بشار اسد باشد .نيروهاي ميانهرويي که به آمريکا ،قطر
و ترکيه نزديک هستند.عضو کميسيون حقوقي و مجلس قضائي در خصوص
اينکه چه کشورهايي در اين عمليات دخيل بودند ،بيان کرد :آنچه در ظاهر
مشخص است اين است که سه عضو شوراي امنيت يعني بريتانيا ،آمريکا و
فرانسه نقش داشتند .با توجه به اينکه ناتو هم حمايت کرد بعيد نيست که
بخشي از توان ناتو را هم استفاده کرده باشند.رئيس کميته بينالملل کميسيون
حقوقي و قضائي مجلس خاطرنشان کرد :آنها منتظر بازتابهاي اين عمليات
هستند تا ببينند افکار عمومي جهان اسالم و کشورهاي منطقه چه وضعيتي
پيدا ميکنند تا بعد بر اساس آنها تصميم بگيرند که عمليات را ادامه دهند
يا خير .اگر ببينند که افکار منطقه به نفع آنهاست و عمده کشورهاي منطقه
با آنها همراهي ميکنند بعيد نيست اين عملياتها را ادامه بدهند ولي اگر
با مخالفت مواجه شوند و تنشهايي را در منطقه ببينند اين موضوع را در
همين حد عمليات موشکي متوقف ميکنند.

 239نماينده مجلس:

آمريکا در هدف گذاري جديد
شکست خواهد خورد
 239نماينده مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي ضمن محکوم کردن حمله
آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه حمايت قاطعانه خود از سوريه را اعالم
و ابراز اطمينان کردند آمريکا همانند  7سال گذشته در اين هدف گذاري
جديد شکست خواهد خورد.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا در اين بيانيه که
توسط احمد اميرآبادي عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني روز يکشنبه
مجلس قرائت شد ،آمده است :آمريکا محور جهاني شرارت با همدستي انگليس
و فرانسه با حمالت گسترده موشکي به کشور اسالمي سوريه در روز مبعث
پيامبر عظيم الشأن اسالم(ص) اوج دشمني و خصومت خود را نسبت به امت
اسالمي به نمايش گذاشت.اين بيانيه مي افزايد :آمريکايي ها که در طول 7
سال گذشته در جنگ نيابتي و با به کارگيري ده ها هزار تروريست آموزش
ديده در پايگاه نظامي کشورهاي همسايه سوريه و با استفاده از ظرفيت هاي
گسترده هم پيمانان اروپايي و منطقه اي نتوانست ساختار سياسي حاکم بر
سوريه مبتني بر آراي مردم سوريه را تغيير دهد و شکست سختي را متحمل
شد امروز در آستانه حل سياسي بحران سوريه و پيروزي مردم سوريه يک بار
ديگر دست به آتش افروزي زد و با کمک انگليس و فرانسه به سوريه حمالت
موشکي کرد.در بخشي از اين بيانيه آمده است :تأسفبار تر اينکه هم داستاني
و حمايت برخي از کشورهاي عربي و اسالمي است که از اين جنايت استقبال
کرده و موجي از تنفر را در ميان امت اسالمي به وجود آوردند .اين بيانيه مي
افزايد :ما نمايندگان ملت بزرگ ايران ضمن محکوميت شديد جنايات آمريکا،
انگليس و فرانسه ،حمايت قاطعانه خود را از سوريه به عنوان خط مقدم جبهه
مقاومت اعالم کرده و مطمئن هستيم آمريکا همانند  7سال گذشته در اين
هدف گذاري جديد شکست خواهد خورد و ملت و دولت سوريه با مقاومت
تاريخي و ماندگار خود از اين مصاف سخت،سرافراز بيرون خواهد آمد و به
امنيت پايدار خواهد رسيد.

»

مشاور امور بينالملل رهبر معظم انقالب گفت :استفاده از سالح شيميايي در سوريه ،بهانهجويي
آمريکا بود.به گزارش خبرنگار مهر ،علي اکبر واليتي در حاشيه ديدار با عضو کميته مشورتي سياست
خارجي چين در جمع خبرنگاران اظهارداشت :ديدار مهمي با هيئت مشورتي سياست خارجي
چين داشتيم و در اين گفتگوها سه مسئله سوريه ،برجام و روابط راهبردي ايران و چين را مورد
بررسي قرار داديم.وي با بيان اينکه از ابتداي بحران سوريه که توسط آمريکا و متحدان آن عليه
دولت قانوني سوريه صورت گرفت ايران در کنار سوريه ايستاد و همچنان حمايت از دولت قانوني
سوريه را ادامه مي دهد .آنچه آمريکايي ها به بهانه حمله شيميايي انجام دادند بهانه جويي براي
جبران شکستهاي اخير تروريست ها در خاک سوريه است و بدين صورت نقاب از چهره خود
برداشتند ،اظهار داشت :اقدامات آمريکا در سوريه از نظر ما محکوم است و آنها به جايي نخواهند
رسيد و دولت و ملت سوريه قوي تر از گذشته مي توانند از تماميت ارضي خود دفاع کنند و اين

موضع جمهوري اسالمي ايران است.وي همچنين در خصوص موضع چين در قبال اقدامات اخير
در سوريه ،گفت :آنها مي گويند هيچ کاري نبايد خالف قوانين بين المللي صورت بگيرد.مشاور امور
بين الملل رهبر معظم انقالب اسالمي ،با تاکيد بر اينکه ما يقين داريم اتهام استفاده از سالحهاي
شيميايي دروغ است ،چرا که زماني که از سالح شيميايي استفاده مي شود آثار آن تا مدتها در
محل باقي مي ماند .در حالي که ديدار هيئت ايران از غوطه شرقي حکايت از اطمينان آنها مبني
بر اينکه از سالح شيميايي استفاده نشده است ،بود تصريح کرد :آمريکا و متحدان آن قبل از اعالم
نتيجه بررسي استفاده از سالح شيميايي دست به حمله زدند ،زيرا مي دانستند اين نتايج ادعاي
آنها را رد مي کند .مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص برجام نيز اظهار
داشت :چين معتقد است ايران به تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده و در اين ديدار به هيئت
چيني گفته شد بقيه اعضاي برجام بايد آمريکا را وادار به انجام تعهداتش کنند.

واليتي:

استفاده از سالح
شيميايي در سوريه
بهانهجويي آمريکا بود
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روحاني :حمله سه کشور غربي به سوريه حمايت آشکار
از تروريسم بود

رئيس جمهور تاکيد کرد :حمله سه کشور غربي به سوريه
حمايت آشکار از تروريسم بود.به گزارش خبرگزاري مهر،
حجت االسالم حسن روحاني در تماس تلفني "بشار
اسد" رئيس جمهور سوريه با بيان اينکه اين تجاوز نقض
آشکار موازين بين المللي از جمله منشور ملل متحد
است ،گفت :اين تجاوز آشکار ،تنها تجاوز به خاک
سوريه نبوده بلکه به ثبات و استقرار کل منطقه تجاوز
شده است.رئيس جمهور ،حرکت تجاوزکارانه سه کشور
عليه دولت و ملت سوريه را اقدامي عملي براي تقويت

تروريسم در منطقه دانست و تاکيد کرد :ناديده گرفتن
حق حاکميت ملي يک کشور به معناي تالش براي ايجاد
بي ثباتي و ناآرامي در منطقه است.وي با تاکيد بر اينکه
جمهوري اسالمي ايران در کنار دولت و ملت سوريه است،
اظهارداشت :در شرايطي که تروريست ها هر روز در سوريه
متحمل شکست جديد مي شوند ،اين حرکت تجاوزکارانه
سه کشور قطعا به معناي حمايت از اين گروه هاي
شکست خورده مي باشد.روحاني ضرورت احترام به
تماميت ارضي سوريه را مورد تاکيد قرار داد و با بيان
اينکه مرزهاي جغرافيايي سوريه به هيچ عنوان نبايد تغيير
کند ،افزود :همانطورکه بارها تاکيد کرده ايم حضور هر
نيروي خارجي بدون اجازه دولت سوريه در اين کشور،
بر خالف قوانين بينالمللي و نوعي تجاوز به خاک سوريه
است.رئيس جمهور اظهارداشت :هيچ دولت خارجي
نمي تواند درباره آينده سوريه تصميم بگيرد و تنها تصميم
گير اصلي مردم سوريه هستند و جمهوري اسالمي ايران
در کنار دولت و مردم سوريه خواهد ماند.

آي تاهلل نوريهمداني:

مسلمين با وحدت ،توطئه جديد استکبار را خنثي کنند
استاد حوزه علميه گفت :مسلمين با وحدت توطئه جديد
استکبار را خنثي کنند .به گزارش خبرنگار خبرگزاري
حوزه،آيتاهلل حسين نوريهمداني در ديدار جمعي از
روحانيون عقيدتي سياسي سپاه گفت :قدس به همه
مسلمانان تعلق دارد ،اگر مسلمانان با مردم مظلوم فلسطين
همکاري مي کردند ،االن قدس پيروز مي شد .وي با بيان
اينکه اکنون شاهد حمله نظامي جبهه استکبار به سوريه
و امت اسالم هستيم ،افزود :دشمن قصد دارد با اين حمله
نظامي ،مقاومت و وحدت مسلمانان را از بين ببرد ،به
همين دليل مقاومت و وحدت همه مسلمانان در مقابل
جبهه استکبار امري ضروري است .آيتاهلل نوري همداني
همچنين گفت :قرآن بزرگ معجزه پيامبر اسالم(ص)
است .بزرگ است چون تاکنون دشمنان با همه بغض و
کينهاي که به پيامبر(ص) داشتند ،نتواسته اند کتاب و
حتي آيه و کلمه اي مانند آن را بياورند.وي با بيان اينکه
روحانيت در ادامه راه انبياء قرار دارند و الزم است براي
پيام رساني ،عالم و عامل باشند ،اظهار داشت :اگر مبلغي

سوريه و جبهه مقاومت کار تمام شده تلقي شود بلکه
بايد حق مقابله به مثل محفوظ بماند .دهها هزار رزمنده
در سوريه و لبنان بايد آماده پاسخ مناسب باشند.وي با
اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت :واقعا حمله به
سوريه يک جنايت است .آمريکا بايد تاوان اين جنايات
را بپردازد و پذيراي هزينه آن باشد.حبيبي در ادامه به
توطئه عربستان در منطقه اشاره و تاکيد کرد :وقتي هزينه
موشکپرانيهاي آمريکا را عربستان پرداخته است ،بنايراين
بايد در انتظار پاسخ موشکي جبهه مقاومت و سوريه نيز

آگهي مناقصه عمومي

باشد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با اشاره به نامه ۴۳
نفر از وزراي دولت احمدي نژاد به انحرافات او گفت:
متأسفانه احمدينژاد عقالنيت سياسي خود را از دست
داده است و با آن همه مستندات از جرايم بقايي ،هنوز
از او دفاع ميکند .او در مسير انحراف تنها مانده است و
حاضر نيست نصيحت هيچ ناصحي را بپذيرد.وي اظهار
کرد :احمدي نژاد عمال بهانه به فتنهگران ميدهد تا به
توطئههاي خود عليه نظام استمرار ببخشند.وي در ادامه
با اشاره به اقدامات دولت در خصوص مهار قيمت ارز

بتواند اين دو خصوصيت را در خود تجلي دهد ،مي تواند
اثرگذار باشد.استاد حوزه علميه قم بر هوشياري در مقابل
فتنه ها و برنامه کفار ،مستکبران و ظالمان تأکيد و
در شرايط کنوني هوشياري درمقابل صهيونيستها و
مستکبران را ضروري دانست .آيتاهلل نوريهمداني در
خاتمه با بيان اينکه کسي که گرايش به خدا دارد،
نمي تواند گرايش به کفار ،آمريکا و اسرائيل داشته باشد،
افزود :انسان با ايمان با داشتن تقواي الهي الزم است از
کفار بيزاري بجويد و از ظالمان اعالم انزجار کند.

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/2125مورخ  96/12/28شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به اجراي
پروژه ذيل اقدام نمايد.

اظهار کرد :بايد از اقدامات دولت در اين باره حمايت کرد.
ما درگذشته به دولت هشدار داده بوديم که در فضاي
مجازي توطئههايي عليه اقتصاد کشور شکل گرفته است
اما آنها باور نميکردند .اکنون رئيس کل بانک مرکزي
اعتراف دارد که در تلگرام دشمنان انقالب خوابهايي براي
برهم زدن و اخالل در نظام پولي و مالي کشور ديدهاند.
حبيبي گفت :برخي فکر ميکردند در فضاي مجازي تنها
تهديدات امنيتي وجود دارد ،اما اکنون فهميدهاند که
بخشي از جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران در فضاي
مجازي به ويژه تلگرام ساماندهي ميشود .دولت اشتباهات
خود را در فرصت دادن به پيام رسانههاي دشمن بايد
جبران کند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي افزود :دولت
بايد به تحرکاتي که در ترکيه ،کردستان ،عراق و امارات
و … در مورد تضعيف پول ملي صورت ميگيرد خاتمه
دهد.وي با تأکيد بر شعار سال  ۹۷مبني بر حمايت
از توليد ملي و کاالي ايراني گفت :تمام توطئههايي
که در حوزه اقتصاد صورت ميگيرد نشان ميداد که
دولت بايد سرعت خود را در اجراي اصول متقن اقتصاد
مقاومتي و اجراي سياستهاي اصل  ۴۴قانون حمايت
از توليد ملي باال ببرد و در پي پديداري يک عزم ملي
براي اجراي اين سياستها باشد .پشتوانه پول ملي بايد
توليد ملي باشد،تا دولت بتواند از اين بحرانها و توطئهها
به سالمت عبور کند.

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :از برنامه بازطراحي رآکتور اراک جلوتريم .به گزارش
خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خانه ملت ،علي اکبر صالحي در تشريح آخرين وضعيت
بازطراحي رآکتور اراک ،گفت :در برجامُ ،مت ّولي بازطراحي رآکتور اراک ،خود ايران
است و ما طراحي ها را انجام و در معرض بررسي چينيها قرار ميدهيم و آنها نيز
طرح ها را بررسي مي کنند و اگر اشکاالتي به نظرشان برسد با کارشناسان ما مطرح
مي کنند و اصالح ميشود و نسخه نهايي به امضاي آنها مي رسد .وي با بيان اينکه
بازطراحي رآکتور اراک به صورت مفهومي به اتمام رسيده است و چيني ها آن را تاييد
کرده اند ،افزود :طراحي پايه رآکتور نيز تمام شده است و مهر تاييد آن را زده اند ،همچنين
طراحي جزيي رآکتور در جريان است و بخش قابل توجهي از آن تمام شده است که
آنها در حال بررسي اين بخش هستند و کارشناسان دو کشور با يکديگر مذاکرات
تخصصي را انجام مي دهند که به زودي ،اين مرحله نيز مهر تاييد مي گيرد و پس از
آن به ساخت تجهيزات موردنياز مي رسيم.صالحي گفت :به صورت کلي؛ بازطراحي
رآکتور اراک برنامه اي  5ساله داشت که ما نسبت به برنامه ريزي خود جلوتر هستيم
و اميدواريم که ظرف سه سال و نيم باقي مانده بازطراحي به اتمام برسد.

نايب رئيس انجمن روزنام هنگاران مسلمان:

حمايت از کاالي ايراني ،جهادي بزرگ
براي تعالي کشور است
نايب رئيس انجمن روزنامهنگاران مسلمان گفت :حمايت از کاالي ايراني ،جهادي
بزرگ براي تعالي کشور است .حسن کرباليي در گفتگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود:
نامگذاري سال جديد توسط رهبر معظم انقالب ،با عنوان «حمايت از کاالي ايراني»
يکي از راهبرديترين نامگذاريهايي است که در طول سالهاي بعد از انقالب عنوان
شده است.وي ادامه داد :به اذعان بيشتر کارشناسان مسائل اقتصادي و جامعهشناسان،
عمده مشکل کنوني جامعه ايراني ورود بيرويه کاال از خارج از کشور و در کنار آن ورود
کاالي قاچاق از مبادي رسمي و غيررسمي به انحاي مختلف است و همين مسئله باعث
شده است تا طبق آمارهاي اعالمي ،ميليونها جوان که بسياري از آنها تحصيلکرده و
متاهل هستند به علت بيکاري با مشکالت عديدهاي دست و پنجه نرم کنند .کرباليي
در عين حال تاکيد کرد :اگر دولتمردان و مردم دست در دست يکديگر گذاشته و شعار
امسال را به معناي واقعي کالم عملياتي کنند ،بيشک بسياري از مشکالت جامعه از
جمله بيکاري جوانان ،رکود اقتصادي ،عدم رونق کسب و کار و تعطيلي کارخانجات و
واحدهاي توليدي برطرف خواهد شد. .اين فعال رسانهاي تصريح کرد :رسانهها همچنين
ميتوانند با تبليغ صحيح کاالي ايراني ،ذائقه مردم را براي خريد کاال از نوع خارجي
به نوع داخلي تغيير دهند و در يک کالم اين رسانهها هستند که ميتوانند با تشريح و
توضيح شرايط اقتصادي جامعه به مردم بگويند که امروز براي رفع مشکالت اقتصادي
جامعه و رفع بيکاري جوانان عزيزمان راهي جز حمايت از کاالي ايراني نداريم.نايب رئيس
انجمن روزنامهنگاران مسلمان ،رفع مشکالت اقتصادي جامعه و اشتغالزايي را در گرو
حمايت از توليد و خريد کاالي ايراني عنوان کرد و گفت :خريد کاالي ايراني ،جهادي
بزرگ براي رشد و تعالي کشور و سربلندي و عزت جامعه اسالمي است.

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

خبر »

از برنامه بازطراحي رآکتور اراک جلوتريم

حبيبي :ترامپ در جنگي سهمگينتر از عراق و افغانستان فرو خواهد رفت

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :ترامپ در جنگي
سهمگينتر از عراق و افغانستان فرو خواهد رفت.به گزارش
خبرگزاري مهر ،محمدنبي حبيبي ،دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي در پايان نشست دبيران اين حزب اظهار داشت:
ترامپ بدون اجازه کنگره و شوراي امنيت سازمان ملل
با همراهي لندن و پاريس به سوريه حمله کرد .او تمام
قواعد بينالمللي را زيرپاگذاشت تا شکست تروريستها
در سوريه را التيام ببخشد.وي افزود :جبهه مقاومت بايد
رژيم صهيونيستي را با همان ابزاري که آمريکا به سوريه
حمله کرد مورد هدف قرار دهد تا آمريکا بفهمد دوران
بزن در رو گذشته است.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي انهدام
اغلب موشک هاي شليک شده به سوريه را قدرتنمايي
دمشق دانست و تاکيد کرد :انهدام اين موشک ها توان
نظامي سوريه را نشان ميدهد ،درحالي که هنوز از
سامانه اس  ۴۰۰و اس  ۳۰۰سوريه استفاده نکرده است.
حبيبي با بيان اينکه ترامپ با حماقت خود در جنگي
سهمگينتر از جنگ عراق و افغانستان فروخواهد رفت
و در آنجا جبهه مقاومت کمر استکبار را خواهد شکست
افزود :حمله آمريکا و شرکا ،نقض حقوق بينالملل بود
و اين به جبهه مقاومت اجازه ميدهد تا آتش به اختيار،
رژيم صهيونيستي را به همين بهانه تنبيه کند.دبيرکل
حزب موتلفه اسالمي تصريح کرد :اينکه آمريکا اعالم کند
حمالت محدود بوده و پايان يافته است ،نبايد از ديدگاه

صالحي:

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/2310مورخ  96/12/28شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به اجراي
پروژه ذيل اقدام نمايد.

رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

1

3050109603

مرمت و تجهيز پاركهاي سطح شهر

1/550/000/000

77/500/000

1

3020109601

اجراي كانال جهت هدايت آبهاي
سطحي

4/500/000/000

225/000/000

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت
ب :گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رسته مربوط
ج :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي نوبت
دوم با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري  -كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد امور
قراردادها مراجعه نمايند.
ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1397/02/15به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و
تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز يكشنبه مورخ  1397/02/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.
 -3ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري كهريزك

آگهي مناقصه عمومي

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت
ب :گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رسته مربوط
ج :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي نوبت
دوم با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري  -كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد امور
قراردادها مراجعه نمايند.
ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1397/02/15به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و
تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز يكشنبه مورخ  1397/02/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.
 -3ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري كهريزك

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/2323مورخ  96/12/28شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به اجراي
پروژه ذيل اقدام نمايد.

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/2252مورخ  96/12/28شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به اجراي
پروژه ذيل اقدام نمايد.

رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

1

3030109602

اجراي جدولگذاري و سنگفرش ضلع
جنوبي  60متري امام حسين(ع)

6/500/000/000

325/000/000

1

3040309603

اجراي گاردريل در محدوده جاده
قديم قم

4/000/000/000

200/000/000

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت
ب :گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رسته مربوط
ج :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي نوبت
دوم با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري  -كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد امور
قراردادها مراجعه نمايند.
ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1397/02/15به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و
تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز يكشنبه مورخ  1397/02/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.
 -3ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري كهريزك

3

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت
ب :گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رسته مربوط
ج :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي نوبت
دوم با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري  -كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد امور
قراردادها مراجعه نمايند.
ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1397/02/15به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و
تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز يكشنبه مورخ  1397/02/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.
 -3ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري كهريزك

