» خبر

معاون فرهنگي سپاه گفت :پيامرسانهاي داخلي امنيت شبکهها را افزايش دهند.به گزارش
خبرنگار مهر ،سردار محمدرضا نقدي در حاشيه آيين تکريم و معارفه جانشينان سابق و
جديد رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع خبرنگاران اظهار داشت :هر کسي ايراني
است و تابعيت ايران را داشته باشد از اينکه تمام دست اندرکاران و مديران يک شبکه پيام
رسان در داخل کشور باشند قطعا احساس امنيت بيشتري مي کند تا اينکه سازمان هاي
جاسوسي و دشمنان ملت ايران چنين شبکه اي داشته باشند.وي افزود :به عبارت ديگر ،هر
کس عرق ايراني داشته باشد براي فعاليت در چنين شبکه هايي احساس امنيت بيشتري
مي کند تا اينکه در شبکه اي حضور داشته باشد که بيگانگان مديريت آن را بر عهده داشته
باشند؛ کساني که چهار دهه است از هيچ کاري عليه ملت ايران کوتاهي نکردند.معاون
فرهنگي سپاه با اشاره به برخي فضاسازيها درباره نبود امنيت اطالعات در پيام رسانهاي

صالحي:

حمله به سوريه ،ورشکستگي سياست
آمريکا را نشان ميدهد
رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان گفت :حمله به سوريه ورشکستگي
سياست آمريکا را نشان ميدهد.به گزارش خبرنگار مهر ،علي اکبر
صالحي در حاشيه آيين رونمايي از کتاب خاطراتش با عنوان "گذري
در تاريخ" در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله مشترک موشکي
آمريکا ،فرانسه و انگليس اظهار داشت :اين حمله ،ورشکستگي سياست
آمريکا را نشان مي دهد.وي افزود :آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي
که همراهي کردند ،بدون هيچ دليل متقني اين حمله را انجام دادند.
اين يادآور همان اتفاقاتي است که در عراق رخ داد .آمريکايي ها بر
اساس اسنادي که کالين پاول وزير وقت خارجه اين کشور در سازمان
ملل ارائه کرد ،مدعي شدند که عراق براي مقاصد غيرصلح آميز
از نيجر اورانيوم گرفته است.وي با بيان اينکه بعد از يکي دو سال
که عراق را شخم زدند ،کاشف به عمل آمد که اين سند ،جعلي بوده
و يک فضاحت سياسي براي آمريکا ايجاد شد ادامه داد :آمريکا و
همراهانش براي توجيه حمله اخيرشان به سوريه ،دچار لکنت زبان
و تناقض گويي شده اند .حمله اخير به سوريه يک حسن هم داشت
و آن هم بيداري مردم بود؛ مردم حقيقت و هويت واقعي کشورهاي
مستکبر را شناختند .صالحي در همين باره افزود :قبل از اين حادثه
هر چه قدر مي خواستيد ،هويت واقعي اين کشورها را تبيين کنيد،
چون اين ها از رسانه هاي قوي برخوردار هستند ،ذهن و افکار مردم
را با زيباسازي صحنه ،مي سازند اما با اين حادثه ،حقايق براي مردم
روشن شد .وي ادامه داد :براي همه مشخص شده که سياست هاي
دولتمردان آمريکايي ،نابخردانه ،ظالمانه و وحشيانه است .متاسفانه
غرب هميشه ظاهري زيبا ارائه مي دهد اما پشت اين ظاهر زيبا،
پلشتي هايي نهفته است.

کمالوندي در آيين رونمايي از کتاب خاطرات
علي اکبر صالحي:

صالحي حرفهايي دارد که شايد
در محيط هاي بستهتر مطرح کند
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت :صالحي حرفهايي دارد که شايد در
محيط هاي بستهتر مطرح کند.به گزارش خبرنگار مهر ،بهروز کمالوندي
در آيين رونمايي از کتاب «گذري در تاريخ» نوشته علي اکبر صالحي
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اظهار داشت :کتاب خاطرات آقاي
صالحي روان و خواندني است .اين کتاب ،واقعيتي در تاريخ ماست
و بسيار خوب بيان شده است.وي با بيان اينکه بايد بتوانيم خاطرات
شخصيتها ،مخصوصا درباره افرادي مثل آقاي صالحي را که کثرت
وظايف داشته ،ثبت کنيم .در اين کتاب ،وقايع از زاويه اي ديده و
بيان شده که مبالغه اي در آن وجود ندارد تصريح کرد :برخي حرف ها
را نمي شود گفت؛ چه بسا اگر گفته شود بسياري از مسائل براي
مردم روشن مي شود اما تقدير اينگونه رقم زده که وي با وجود همه
صداقتي که دارد ،نتواند برخي مسائل را عنوان کند.سخنگوي سازمان
انرژي اتمي با تاکيد بر اينکه درباره مذاکرات هسته اي بايد کتاب ها
نوشته شود ،بسياري از موارد را نمي شود گفت و صالحي حرف هايي
دارد که شايد در محيط هاي بسته تر بتواند مطرح کند اظهار داشت:
مسئله هسته اي بخشي از هويت و افتخار نظام جمهوري اسالمي
شده است .تکنولوژي و مسائل هسته اي ،از جمله مقوله هاي قدرت
است .صالحي امروز در سازمان انرژي اتمي ،علم توسعه علوم کوانتوم
را برداشته که مي تواند انقالب ايجاد کند .اگر ايران وارد حوزه صنعت
و کامپيوتر شود ،شرايطمان به لحاظ ايجاد تحول ،مثل زماني مي شود
که آي تي وارد کشورمان شد.

»

داخلي ادامه داد :البته دشمنان انقالب در جنگ رواني و شايعات فضا را به گونه اي منقلب
مي کنند ،گويا اينجا محيط ما امن تري براي فعاليت ايرانيهاست؛ با اين حال اين را هم
بايد گفت که شبکه هاي پيام رسان داخلي بايد امنيت شبکه ها را به حدي افزايش دهند
که اطالعات مخاطبين آن ها محفوظ بماند.نقدي افزود :وقتي مقام معظم رهبري فتوا
دادند که استفاده از بمب اتم حرام است ،در واقع پاسخ به شايعاتي بود که عنوان مي کردند
ايران دنبال بمب هسته اي است لذا حفظ اسرار مخاطبين شبکه هاي پيام رسان داخلي
نيز چنين حکمي دارد چون براي حفظ اسرار در اسالم تاکيدات بسياري وجود دارد .وي
خاطر نشان کرد :پيام رسانهاي خارجي از اعضاي خود بردگي ميکشند يعني ما تمام
سوئيچ ها و فيبرهاي نوري را نصب مي کنيم و مي کشيم ،اما با وجود همه اين زحمات
و هزينه هايي که انجام مي دهيم ،بهره آن را دشمنان مي برند.
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امير ق رباني خبر داد:

فرمانده هوانيروز از رونمايي موشک شفق ،يکي از
موشک هاي عملياتي روز و مورد نياز بالگردهاي
هوانيروز در رژه روز  ۲۹فروردين (روز ارتش) خبر
داد.به گزارش خبرنگار مهر ،امير يوسف قرباني در
حاشيه افتتاح رمپ و باند پروازي هوانيروز در گروه
 ۹۹پدافند هوايي نيروي زميني ارتش در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :اين موشک برابر منويات مقام
معظم رهبري و سلسله مراتب فرماندهي به خصوص
فرمانده نيروي زميني ارتش و با همکاري متخصصان
داخلي هوانيروز و صنايع دفاعي توليد شده و کامال
ک نسبت به
بومي است .وي ادامه داد :بُرد اين موش 
موشکهاي قبلي دو برابر افزايش پيدا کرده که اين
ميزان افزايش بُرد بين  ۸تا  ۱۲کيلومتر ارتقاء يافته
که با توجه به تهديدات منطقهاي و تهديداتي که
داريم اين موشکها در رزم نزديک خيلي تاثيرگذار
خواهند بود .فرمانده هوانيروز ارتش اضافه کرد:
دستاورد ديگري که در رژه بالگردهاي هوانيروز به

مناسبت روز ارتش رونمايي خواهد شد ،تجهيز و
تسليح بالگردها ترابري و بالگردهاي شناسايي به
راکت هاي  ۲/۷۵و تيربارهايي که بر روي اين بالگردها
پيش بيني شده مي باشد که اين از اين تجهيزات جديد
نظامي مي توان در جنگهاي نيابتي و جنگ هاي
چريکي استفاده کرد.قرباني با بيان اينکه امسال
ما براي نخستين بار در رژه بالگردهاي هوانيروز به
مناسبت روز  ۲۹فروردين روز ارتش از رمپ و باند
پروازي جديد هوانيروز که در روز جاري افتتاح شد،
استفاده خواهيم کرد ،گفت :هر ساله ما رژه بالگردهاي
هوانيروز را از منطقه عمومي کوشک نصرت قم انجام
مي داديم که امسال با افتتاح اين رمپ و باند پروازي
جديد اين رژه بزرگ هوايي از منطقه پرندک انجام
مي شود که بهره برداري از رمپ و باند پروازي جديد
به بافت پروازي ،مصرف سوخت و استفاده از قطعات
بالگردها به ما کمک شايان توجهي خواهد کرد که
مي توان اينگونه عنوان کرد که هوانيروز امسال با

فضلي :شکست مفتضحانه آمريکا و
صهيونيستها را خواهيم ديد

اقتدار و با توان رزمي باال در رژه هوايي گوشه اي از
توان عملياتي خود را به معرض نمايش همگان قرار
خواهد داد.وي تصريح کرد :طبق برنامه ريزي هاي
عملياتي انجام شده قرار است هوانيروز در روز
 ۲۹فروردين جاري(روز ارتش) با به پرواز در آوردن
دهها فروند بالگرد شکاري ،هجومي ،پشتيباني و

شناسايي؛ رژه بزرگ بالگردها را برفراز مرقد مطهر
حضرت امام خميني (ره) برگزار کند.فرمانده هوانيروز
ارتش يادآور شد :اين رژه بزرگ در صورت مساعد
بودن شرايط جوي برگزار خواهد شد که يک نمايش
قدرت مبتني بر توجه به توان تخصصي و اراده جوانان
واليتمدار ايران اسالمي است.

جمال ينوبندگاني:

همه دشمنان براي القاي نااميدي ،بسيج شدهاند
را عليه انقالب برنامهريزي کرده است ،اما در مقابل ،پيروزيها نصيب
انقالب ميشود.وي تصريح کرد :کنار مسائل بيروني ،مسائلي هم در
داخل کشور وجود دارد که بايد برطرف شود تا پيشرفت انقالب
صورت بگيرد ،نقش بسيج در چهلسالگي انقالب بسيار برجسته
است و هرچه مشکلي در هر عرصهاي وجود داشته است ،نام بسيج
همراه اين مجاهدتها درخشيده است ،از افتخارات سپاه اين است
که بسيج را مديريت کرده و نوکري بسيج را ميکند تا نيروهاي
انقالبي و مؤمن ما بتوانند نقش خود را ايفا کنند.فرمانده کل سپاه
گفت :تحوالتي که در سپاه اتفاق افتاد ،نياز سازماني سپاه و بسيج
بود ،زيراانقالب پوياست و اين تحوالت بايد ادامه يابد ،بسيج همواره
بايد پويا و بانشاط ،آماده نقشآفريني در عرصههاي مختلف باشد.
ي با اشاره به تجرييات سردار فضلي گفت :بسيج از مديريت ايشان
و
بهره برده است ،ما از سال  60با سردار فضلي آشنا شديم و پيمان
اخوت ما با ايشان در آن زمان بسته شده است .از زحمات سردار
فضلي در مدت مديريتشان در سازمان بسيج تشکر ميکنيم.فرمانده
کل سپاه ادامه داد :ما بهخاطر نيازي که به سردار فضلي در يکي
از مراکز علمي سپاه بود ،از سردار غيبپرور درخواست کرديم که
ايشان به آنجا بروند و سردار فضلي هم گفتند هر جايي که سپاه نياز
داشته باشد به آنجا ميروند و اواخر هفته آينده در مسئوليت جديد
معرفي ميشوند ،وجود برادراني مثل سردار فضلي که از دوران خون

پروژه

مبلغ اوليه

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي آسفالت معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

25/000/000/000

1/250/000/000

2/500/000

 4راه و باند

2

اجراي آسفالت معابر و ترانشههاي سطح شهر (به صورت مقطوع)

7/000/000/000

350/000/000

1/800/000

 5راه و باند

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با
اسناد مالكيت را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
درج شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادات فاقد گواهيهاي مندرج
در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي درخصوص موضوع اول پروژه (به صورت نقدي يا اوراق)و در خصوص موضوع پروژه بند( 2به صورت اوراق) خواهد بود.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10متقاضيان ميتوانند در صورت داشتن رتبههاي اعالمي در هر دو موضوع آگهي شركت و پيشنهادات خود را به صورت جداگانه تحويل شهرداري نمايند.
 -11برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري و يا ضمانتنامه بانكي واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز
تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
 -12هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -13برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -14مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -15شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -16بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -17اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس   www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -18كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم جهت تحويل پيشنهادات
به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -19زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

و آتش عبور کردهاند ،براي سپاه غنيمت است و ما از تجربيات ايشان
بهره خواهيم برد.جعفري گفت :سردار سپهر هم از تجربيات زيادي
در ستاد لشکر در دفاع مقدس و نواحي بسيج برخوردار هستند و
ايشان توسط سردار غيبپرور معرفي شدند و با آن موافقت شد،
اميدواريم اين ترکيب جديد موجب پيشرفت بسيج شود.وي با اشاره
به اقدامات بسيج ،تصريح کرد :در بسيج کارهاي انجامنشده بسيار
زياد است و توقعات رهبر انقالب از بسيج بسيار است و انتظارات از
بسيج بسيار باالست .پايداري و ايستادگي انقالب متکي به تفکر
بسيجي بوده است و اگر بسيج نبود ،سپاه هم نبود و نقشآفريني
سپاه ،متکي به مردم است ،سپاه يک نهاد انقالبي مردمي با مردم
و براي مردم است.فرمانده کل سپاه ادامه داد :کار سپاه بهوسيله
بسيج و مردم مؤمن انقالبي انجام ميگيرد .نقشآفريني مردم در
حل بحرانهاي اجتماعي اثبات شده است .همانطور که نقش بسيج
در دفاع مقدس و امنيتي زبانزد است ،در عرصههاي ديگر هم بايد
همينطور باشد و شما مسئوالن در ستاد بسيج ،بايد زمينه را براي
نقشآفريني مردم در حل بحرانهاي اجتماعي فراهم کنيد ،نمونه
آن همين طرح امنيت محالت است که تاکنون نتايج خوبي داشته
و نشان از آمادگي بسيج براي برآورده کردن انتظارات است ،انتظار
از بسيج ،اعتالي بسيج با ارائه خدمات اجتماعي به مردم است که
با ساماندهي کارها بايد انجام شود.

موضوع اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

رديف

پروژه

مبلغ اوليه

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

8/000/000/000

400/000/000

1/800/000

 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با
اسناد مالكيت را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
درج شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادات فاقد گواهيهاي مندرج
در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي خواهد بود (به صورت نقدي يا اوراق).
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري يا ضمانت نامه بانكي واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز
تضمينات ديگري اخذ خواهد گرديد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس   www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مدت فراخوان نوبت دوم جهت تحويل پيشنهادات
به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -18زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت دوم)

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت دوم)

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
1

اجراي احداث و تكميل مغازههاي جنب ترمينال (براساس فهرست بهاء )97

مبلغ اوليه

7/000/000/000

350/000/000

دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :بهانههاي حمله به
سوريه يادآور نمايش پاول هنگام حمله به عراق بود.محمدجواد جمالينوبندگاني
در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به حمله آمريکا ،فرانسه و انگليس به حريم
هوايي سوريه ،اظهارداشت :آمريکايي ها و صهيونيست ها به دنبال تغيير جغرافياي
سياسي منطقه هستند و اين هدف را چند سال قبل خانم کاندوليزا رايس وزير
امور خارجه وقت آمريکا نيز اعالم کرد که همه جنگ هايي که در غرب آسيا اتفاق
مي افتد ،درد زايمان طرح «خاورميانه بزرگ» است.وي با اشاره به سخنان دونالد
ترامپ در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري و اذعان وي به نقش آمريکا
در ايجاد داعش ،گفت :اين واقعيت را هيالري کلينتون نيز در کتاب خودش آورده
و جو بايدن معاون وقت اوباما نيز اعالم کرد که ايده تشکيل سه کشور جداگانه
در عراق و سوريه را دارند و اساساً به دنبال تجزيه کشورهاي منطقه با اولويت
عراق و سوريه بوده اند و هستند.وي با بيان اينکه در اين رابطه متاسفانه از پول
مسلمانان به ويژه عربستان و قطر و نيز از امکانات لجستيکي کشورهاي همسايه
سوريه و عراق استفاده کرده اند و هم در اين مسير حيثيت مسلماني را به وسيله
اعمال داعش لکه دار کرده اند ادامه داد :بهانه هاي جديدي هم که آمريکايي ها
براي تهاجم به سوريه تراشيده اند ،يادآور همان بازي ها و بهانه هايي است که
کالين پاول وزير امور خارجه دولت بوش در زمان حمله به عراق در سازمان ملل
به نمايش گذاشت و بعد از مدتي هم خودش عذرخواهي کرد.

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:

موضوع اجراي احداث و تكميل مغازههاي جنب ترمينال (براساس فهرست بهاء )97

ميزان سپرده  -ريال

بهانههاي حمله به سوريه يادآور
نمايش پاول هنگام حمله به عراق بود

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت دوم)

موضوع اجراي آسفالت و ترانشههاي معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

رديف

جانشين سابق رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :شکست مفتضحانه آمريکا
و صهيونيستها را خواهيم ديد.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار علي فضلي در
حاشيه آيين تکريم خود در جمع خبرنگاران با اشاره به عوامل موفقيت سپاه
پاسداران انقالب اسالمي اظهار داشت :هنر حضرت امام خميني (ره) اين بود
که با تشکيل سپاه و بسيج از مردم براي دفاع از انقالب اسالمي استفاده کرد.
وي با بيان اينکه امروز در سايه نگاه بلند حضرت امام توفيق پيدا کرده ايم از
عناصر منطبق با آرمان ها و اهداف اسالمي و همچنين مجاهدت ها در مقابل
مستکبرين پشتيباني کنيم گفت :امروز به واسطه همين دستاوردهاست که
دشمنان و همه کفار و مستکبرين دور هم جمع شده اند تا سپاه ،بسيج و
جبهه مقاومت اسالمي را شکست دهند .فضلي تاکيد کرد  :يقين داريم در سايه
اخالص و اطاعت از ولي فقيه حتما شکست مفتضحانه آمريکا و صهيونيستها و
هجمه اي را که چند روز پيش به سوريه کردند ،شاهد خواهيم بود و ان شاءاهلل
جشن پيروزي سقوط رژيم صهيونيستي را که بنا بر گفته نايب امام زمان (عج)
حتما محقق مي شود ،شاهد خواهيم بود.

فرمانده سپاه:

فرماندهکل سپاه پاسداران گفت :همه دشمنان براي القاي نااميدي
بسيج شدهاند.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم سرلشکر
محمدعلي جعفري ،در مراسم توديع و معارفه جانشينان سابق و
جديد سازمان بسيج ،گفت :در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي هستيم و رهبر انقالب در بياناتشان بهروي پيروزيهاي انقالب
اسالمي و جبهه مقاومت تأکيد دارند.وي افزود :مقطع حساسي از
انقالب اسالمي را پشت سر ميگذاريم و همه دشمنان براي القاي
نااميدي در داخل کشور ،بسيج شدهاند ،اما بهتوفيق الهي ،شاهد
پيروزيهاي جبهه انقالب اسالمي هستيم و سال گذشته ،شاهد
از بين رفتن داعش بوديم .دشمن مانند جنگ هشتساله خودمان
تمام امکاناتش را هفت سال با کمک دولتهاي مزدور منطقه براي
مقابله با انقالب اسالمي بسيج کرد.فرمانده کل سپاه ادامه داد :از
درون اسالم ،تکفيريها را براي مقابله با اسالم بسيج کردند ،اما باز
هم شکست خوردند و اين نشان از اقتدار انقالب اسالمي و رهبري
حکيمانه رهبر انقالب است؛ ريشه همه اين پيروزيها به هشت
سال دفاع مقدس ،خودمان و حماسههايي که بسيجيان آفريدند،
بازميگردد که زمينهساز شکلگيري جبهه مقاومت در منطقه
شد.جعفري تأکيد کرد :انقالب اسالمي در چهلسالگي خودش
بدون هيچ انحرافي بهروي اصول ايستاده که اين موجب پيروزيها و
نصرت الهي شده و امروز دشمن بيشترين فشار و توطئههاي خودش

3

خبر »

رونمايي از موشک شفق در رژه هوايي بالگردهاي هوانيروز

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:

پروژه

پيامرسانهاي داخلي
امنيت شبکهها را
افزايش دهند

سياسي

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت دوم)

رديف

سردار نقدي:

مبلغ خريد اسناد  -ريال
1/800/000

رتبه مورد نياز
 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه
كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در
يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند .درج  نام شركت و شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن به پيشنهادات فاقد گواهيهاي
مندرج در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي خواهد بود (به صورت نقدي يا اوراق).
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري ويا ضمانت نامه بانكي واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز
تضمينات ديگري اخذ خواهد گرديد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس   www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مهلت مقرر در مرحله دوم جهت تحويل پيشنهادات
به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -18زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

موضوع اجراي تكميل و احداث كانالهاي سطح شهر (به صورت مقطوع)
شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف
1

پروژه

اجراي تكميل و احداث كانالهاي سطح شهر (به صورت مقطوع)

مبلغ اوليه

8/000/000/000

ميزان سپرده  -ريال
400/000/000

مبلغ خريد اسناد  -ريال
1/800/000

رتبه مورد نياز
 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با
اسناد مالكيت را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
درج شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن به پيشنهادات فاقد گواهيهاي
مندرج در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي خواهد بود (به صورت نقدي يا اوراق) ميباشد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري ويا ضمانت نامه بانكي واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري
اخذ خواهد گرديد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس   www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مدت فراخوان نوبت دوم جهت تحويل پيشنهادات
به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -18زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

