» يادداشت

دلواپسي !

»

فضل اهلل فرخ
در ايام مذاكره برجام و توصيههاي حكيمانه مقام معظم رهبري به تيم
مذاكرهكننده ،عده زيادي از مردم هوشيار و بيدار و دلسوز كشور از آينده
اين مذاكرات بحق نگران بودند و تذكرات و انتقاداتي داشتند اما دولت و
طرفداران برجام طبق عادتشان با منتقدين و دلسوزان با حمله و توهين و
اهانت برخورد داشتند و نسبتهاي گوناگون و كلمات مختلفي درباره آنان
به كار مي بردند كه يكي از آن جمالت كلمه (دلواپسان) كه اين جمله را
به عنوان ضد ارزش و توهين آميز به كار مي بردند ،اينجانب در آن ايام با
انتشار اشعاري به اين كلمه افتخار نموده و اعالم كردم كه آري ما از روش
و منش و تفكر دولت نگران و دلواپسيم و دلواپسي را حق خود ميدانيم
و سرانجام برجام نشان داد كه دلواپسي ما بجا بود زيرا سرمايه عظيمي را
آقايان از دست دادند و در مقابل چيزي دريافت ننمودند.
امروز هم كه دولت اليحه قراردادها و پيمانهاي مربوط به «اف اي تي اف»
را به مجلس داده و جناح هماهنگ با دولت در مقابل اعتراضات فراوان
مردمي و دلسوزان تصميم به تصويب آن دارند ،مجددا چوب دلواپسي را
بر سر منتقدين فرود ميآورند و در اين هفته رسانهها و نشريات زنجيرهاي
يك صدا منتقدين را به عنوان دلواپسان مورد انتقاد و اهانت قرار دادند و
اين دلواپسي را ضد ارزش خواندند و حال آنكه دلواپسي خود ارزش است.
دلواپسي آن هم براي كارهاي مهم و سرنوشت ساز كشور يك ارزش است،
افراد غيرتمند و آيندهنگر يقينا در برابر سازش با دشمن نگران و دلواپس
هستند ،افراد دلسوز و انقالبي هميشه نگران و دلواپس هستند كه مبادا
سازشكاران در دام دشمن افتاده و با از دست دادن استقالل و ارزش ها
خون صدها هزار شهيد را پايمال كنند.
لذا ما به اين دلواپسيها افتخار مي كنيم و اعالم مي داريم:
ما ز نيرنگ عدو دلواپسيم
از تعامل با عدو دلواپسيم
شد تعامل با تساهل همنوا
وز تسامهايتان دلواپسيم
دشمنان در آرزوي بازگشت
از نفوذ دشمنان دلواپسيم
راه بگشوديد بهر دشمنان
زين سبب ما واقعا دلواپسيم
گرشود برجام بر ما جام زهر
تا بنوشاندنمان دلواپسيم
داده رهبر دائما هشدارها
از تمردهايتان دلواپسيم
غيرت و همت اگر شد تندروي
ما يقينا تندرو دلواپسيم
چهره دشمن گر آرايش شود
از رخ منهوسشان دلواپسيم
دين فروشان گشتهاند ارزانفروش
ما از اين سودايشان دلواپسيم
جان نثارانيم ما در راه حق
چون شود باطل عيان دلواپسيم

» خبر

الريجاني :بايد نگاه واقع بينانهاي به
وضعيت اقتصادي کشور داشته باشيم
رئيس مجلس گفت :بايد نگاه واقع بينانهاي به وضعيت اقتصادي کشور
داشته باشيم.به گزارش خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،علي الريجاني در حاشيه مراسم رونمايي از کتاب اقتصاد ايران در
سال  ،96در جمع خبرنگاران گفت :تحليل از شرايط اقتصادي کشور باعث
ايجاد نظم فکري براي تصميم گيري صحيح در کشور مي شود.وي افزود :در
بسياري از کشورها اين موضوع مرسوم است که مراکز مطالعاتي تحليل هاي
ساالنه از وضعيت اقتصادي کشور ارائه مي کنند و مرکز پژوهش هاي
مجلس شوراي اسالمي در  2الي  3سال اخير اين کار را شروع کرده و در
گزارش اخير که آقاي جاللي رئيس مرکز پژوهش ها نيز نکات آن را مطرح
کردند تحليل هايي درباره اقتصاد کشور ارائه شده است.رئيس مجلس تاکيد
کرد :بايد نگاه واقع بينانهاي به وضعيت اقتصادي کشور داشته باشيم تا
پايه اي براي حل مسائل شود ،نکات مثبتي در اين گزارش از اين لحاظ
که منابعي در کشور وارد شده که فضا را براي عادي شدن همکاري هاي
بانکي در سال گذشته بيشتر فراهم کرده است.

»

سفير سابق ايران در چين گفت :دولت بايد توضيح دهد  FATFچيست.جواد منصوري در
گفتگو با خبرنگار سياست خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به موضوع
الحاق ايران به  ،FATFاظهار کرد :پيوستن به پيمانهاي بينالمللي الزامآور نيست ،اما
متأسفانه در ايران برخي افراد به گونهاي تبليغ ميکنند که الحاق به  FATFالزامآور است
و مدعياند اگر عضو اين سازمان نشويم خسارتهايي را متحمل ميشويم ،در صورتي که
اينگونه نيست.وي تصريح کرد :اگر ما عضو يک سازما ن بينالمللي شويم و بخواهيم از آن
پيمان خارج شويم ،در اين حالت ممکن است تبعات و هزينههايي براي ما داشته باشد ،ولي
از ابتدا عدم عضويت براي ما هيچگونه خسارت و هزينهاي ندارد.منصوري با بيان اينکه دولت
بايد به طور دقيق به همه توضيح بدهد  FATFچيست ،افزود :تاکنون دولت هيچ توضيحي
در خصوص اين سازمان به مردم نداده و از طرف ديگر نمايندگان مجلس هم آنقدر تند در

مورد  FATFاظهارنظر ميکنند (موافقان و مخالفان) که استدالل درست در آن گم ميشود.
سفير سابق ايران در چين با بيان اينکه وظيفه دولت است که براي همه روشن کند که اگر ما
به اين پيمان ملحق شويم چه خواهد شد و آيا اصال مزيتي براي ما دارد يا خير و اگر به آن
نپيونديم چه تبعاتي براي ما خواهد داشت ،اظهار کرد :به نظر ميرسد در موضوع FATF
يک نوع جنجال سياسي جايگزين يک منطق و استدالل حقوقي ،اقتصادي و بينالمللي شده
است و با اين شرايط نميتوان تصميم درستي در اين زمينه اتخاذ کرد.منصوري با بيان اينکه
رويه جاري در بسياري از کشورها اين است در مسائلي همانند  FATFتوضيحات بسيار
شفافي به مردم داده ميشود ،تصريح کرد :هماکنون متن کامل پيمان  FATFبه صورت
فارسي منتشر نشده تا مردم يا حداقل نمايندگان بخوانند و بفهمند دقيقا اين پيمان چيست
تا به آن رأي بدهند يا اينکه مخالف يا موافق آن باشند.

سياسي

ذوالنور:

دولت  ۲۰هزار ميليارد تومان از جيب مردم
براي جبران سوءمديريت خود هزينه کرد
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :دولت  ۲۰هزار
ميليارد تومان از جيب مردم براي جبران سوءمديريت خود
هزينه کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم مجتبي
ذوالنور در نشست علني روز سهشنبه و در نطق ميان دستور
خطاب به رئيس جمهور گفت :آقاي رئيسجمهور! امور از
دست شما خارج شده ،بازار خودرو ،ارز ،سکه ،مشکل اشتغال
و بيکاري ،موضوع قاچاق ،رکود ،بقاي تحريم ها و تشديد آنها
مردم ما را تحت فشار سنگين قرار داده است ،اگر برخورد
با اين مقوله ها وظيفه دولت و مجلس نيست ،چه کاري
از اينها مهمتر است؟وي اظهار داشت :آقاي رئيسجمهور
سوال در خصوص موسسات مالي و اعتباري مطرح شد
اما حاضر نشديد به قانون اساسي و نظر نمايندگان مردم
احترام بگذاريد و با فشار و تهديد و با رودربايستي قرار
دادن و انواع ترفندها ،نمايندگان را بعضا وادار به انصراف
کرديد؛ چرا نمي گذاريد نمايندگان مردم به وظيفهشان

عمل کنند؟نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينکه
 ۵سوال ديگر از رئيس جمهور به قوت خود باقي است،
تصريح کرد :آقاي رئيس جمهور شما شعار قانون اساسي
سر داده ايد ،االن چند هفته از مهلت قانوني گذشته و در
مقابل قانون تمکين نمي کنيد و نمايندگان خود را براي
پاسخ به نمايندگان مجلس معرفي نمي کنيد؛ امروز نياز
مردم در اين  ۵محور است ،اگر چه در بحث موسسات
مالي و اعتباري گفته مي شود  ۶ميليون نفر درگير آن
هستند اما من عرض مي کنم که همه کشور و  ۸۰ميليون
جمعيت ما درگير اين موسسات مالي هستند.ذوالنور خطاب
به روحاني عنوان کرد :سوال ما فقط اين نبود که چرا مشکل
اينها را حل نمي کنيد ،سوال ما اين است که چرا به خاطر
سوءنظارت و انجام ندادن وظايف دستگاه هاي نظارتي،
چنين گردابي براي مردم ايجاد شده که همه بايد تاوان
آن را بدهند؟ اينکه از بانک مرکزي  ۲۰هزار ميليارد تومان

حزب موتلفه اسالمي ذرهاي از
خط امام(ره) انحراف نداشته است

خط اعتباري داده مي شود که پاسخگوي سوءمديريت
دستگاه هاي شما باشد ،اين از جيب مردم فقيري است
که در ماه رمضان سفره افطارشان خالي بوده است ،وگرنه
فکر نکنيد مشکل حل شده است.وي تصريح کرد :اين
 ۲۰هزار ميليارد تومان از جيب مردم براي جبران خطاي

دستگاه هاي نظارتي زير امر شما هزينه شده است و با
«بک يا اهلل شب قدر» اين گناه قابل بخشش و شستشو
نيست؛ حداقل دل مردم را تسکين مي داديد و به قانون
اساسي احترام مي گذاشتيد و به مجلس مي آمديد و
شفاف سازي مي کرديد؛ از چه مي ترسيد!؟

نيازمند تيمي قويتر درمذاکرات افايتياف هستيم

رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس گفت :نيازمند تيمي قوي تر درمذاکرات
 FATFهستيم.به گزارش ايرنا ،کاظم جاللي در خصوص اليحه الحاق
ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم و اتفاقات
رخداده درباره اين موضوع در کشور و در جلسات علني مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :درباره اين اليحه مباحث مختلفي در کشور شکل گرفته که
الزم است روشنگري در اين زمينه انجام شود.وي با بيان اينکه گروه اقدام
مالي يک نهاد بينالمللي است ،افزود :اين نهاد ،جمهوري اسالمي ايران را
بر اساس برداشتهاي سياسي خود و ارزيابيهاي انجام شده در فهرست
سياه قرار داده بود که به دليل قرار گرفتن نام ايران در اين فهرست،
بانکها و موسسات مالي و اعتباري کشورهاي مختلف مهم دنيا ،از ايجاد و
انجام مبادالت پولي و بانکي با جمهوري اسالمي ايران خودداري ميکنند
و نهايت احتياط را در اين زمينه انجام ميدهند.رئيس مرکز پژوهش هاي
مجلس اضافه کرد :اين اقدامات محدوديتهاي گستردهاي را در قبال اقتصاد
ايران و فعاليتهاي بانکي کشور ايجاد ميکند تا جايي که حتي در زمان
پيش از برجام و قبل از امضاي توافق هستهاي بسياري از کشورها از انجام
هرگونه فعاليت بانکي با ايران خودداري کرده و ميکنند.وي تصريح کرد:
پس از پذيرش انجام برنامه اقدام  FATFاز سوي ايران ،انجام اقدامات
متقابل عليه جمهوري اسالمي ايران به حالت تعليق درآمد که اين اقدام
با مخالفت آمريکا و نماينده شوراي همکاري خليج فارس همراه شد.وي
ادامه داد :گروه اقدام مالي جهت تمديد وضعيت تعليق ايران ،دستورالعمل
 41بندي صادر کرده است که برخي از اين موارد در چهار عنوان کلي به
مجلس شوراي اسالمي مرتبط ميشود که دو مورد اصالح و تصويب قوانين

داخلي شامل قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و قانون مبارزه با پولشويي
و دو مورد پيوستن به کنوانسيونهاي بينالمللي شامل کنوانسيون سرکوب
تامين مالي تروريسم و همچنين کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم
سازمان يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو) است.وي با بيان اينکه قانون مبارزه
با تامين مالي تروريسم در سال  1394تقديم مجلس شد و در بهمن ماه
همان سال مورد تصويب قرار گرفت و در اسفند نيز به دولت محترم ابالغ
شد همچنين اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز آبان
ماه سال گذشته به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد .ادامه داد :در کنار
اين اليحه ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه روز يکشنبه گذشته
اليحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان
يافته فراملي را تصويب کردند اما اليحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي
مقابله با تامين مالي تروريسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.جاللي
با بيان اينکه اليحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم از
منظر موافقين و مخالفين قابل بحث است ،گفت :اينکه موافقين و مخالفين
پيوستن ايران به اين کنوانسيون ،منافع ملي را در نظر نميگيرند يا به دنبال
خيانت به کشور يا وابسته به کشور بيگانه هستند ،عناوين اشتباه و نادرستي
است.وي يادآور شد :افرادي که موافق الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با
تامين مالي تروريسم هستند ،قائلاند که با توجه به تحريمهاي ايران و
تحريمهاي پيشرو ،عدم الحاق به اين کنوانسيون ميتواند زمينهساز عدم
استمرار تعليق اقدامات متقابل باشد و شرايط تبادالت پولي و معامالت بانکي
ايران با ساير کشورها را سختتر کند.وي با بيان اينکه از سوي ديگر مخالفان
الحاق ايران به اين کنوانسيون نيز اعتقاد دارند اين اقدام ميتواند براي آينده
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ضمنا:
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حبيبي:

رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس:

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر ،امالك ذيل را با قيمت كارشناسي به فروش برساند .لذا از افراد
حقيقي و حقوقي جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از سه قطعه زمين و شركت در مزايده دعوت ميگردد حداكثر به مدت  10روز از تاريخ
انتشار آگهي به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به تكميل مدارك و ارائه قيمت پيشنهادي خود اقدام نماييد.

اداره كل راهداري و حمل و نقل
جادهاي استان قزوين

دولت بايد
توضيح دهد
 FATFچيست
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آگهي مزايده عمومي

رديف

منصوري:

کشور و همچنين حاميان جمهوري اسالمي ايران در سطح منطقه و دنيا
مشکالتي را ايجاد کند ،افزود :مجلس شوراي اسالمي نيز در اقدامي که در
جلسه روز يکشنبه اخير انجام داد ،فعال تصويب يا عدم تصويب کنوانسيون
مقابله با تامين مالي تروريسم را به تعويق انداخت.جاللي تاکيد کرد :برخي
مطرح ميکنند که اين دو ماه تعليق ميتواند با سوءاستفاده و شيطنتهاي
آمريکا ،رژيم صهيونيستي و عربستان مجددا ايران را به فهرست کشورهاي
طرف اقدام متقابل برگرداند ،در حالي که بايد به اين نکته توجه داشت.
وي با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران اکثر برنامه اقدام (ACTION
 )PLANرا انجام داده است ،گفت:بيترديد يک تيم مذاکره کننده قوي
ميتواند با تبيين دقيق اقدامات بسيار زياد ايران ،حداقل از رفع تعليق و
بازگشت ايران به ليست سياه جلوگيري کند.وي ادامه داد :متاسفانه در
اين خصوص بايد اذعان کنم که تيم مذاکره کننده جمهوري اسالمي
ايران صرفا متشکل از دو جوان شايسته و کارآمد است و اين به هيچ وجه
کافي نبوده و براي مذاکراتي با اين اهميت تيم قويتري الزم است .وي
با بيان اينکه همگي ديديم که نظام روي انجام برنامه اقدام ( )FATFتا
چه ميزان هزينه کرد و حال سوال اين است که آيا تيم مذاکره کننده ما
متناسب با اين زحمت و هزينه ميباشد،تاکيد کرد :ما نيازمند يک تيم
مذاکره کننده با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و با توانمندي باالتري
هستيم چراکه در طرف مقابل کشورهاي مختلف با نيروهاي کارآزمودهتر
در نشستهاي ارزيابي حضور پيدا ميکنند تا جايي که فقط آمريکا با
 9نفر و به صورت حرفهاي در اين نشستها حضور پيدا کرده و براي
جمهوري اسالمي ايران ايجاد مشکل ميکند.

آگهي دعوت شركت صنايع مواد غذايي
مهر دريان (سهامي خاص) ثبت شده به
شماره  250118شناسه ملي 10102906086

بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد جهت حضور در مجمع عمومي
فوقالعاده مورخ  1397/04/10ساعت  15بعدازظهر كه در محل شركت به آدرس
تهران  -بزرگراه اشرفي اصفهاني  -بلوار مرزداران  -بعد از پل يادگار امام  -خيابان
البرز  -كوچه البرز يكم  -پالك  8واحد  3به كد پستي 1463864483 :تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/04/10ساعت  15بعدازظهر:
 افزايش سرمايه تصميمگيري راجع به نحوه توزيع سود سهام تغييرات اساسنامه ساير مواردي كه در حوزه اختيار تصميمگيري مجمع عمومي فوقالعادهميباشد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت صنايع مواد غذايي
خ ت97/3/23 :
مهر دريان (سهامي خاص)

نوبت دوم
شركت آب منطقهاي لرستان

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :حزب موتلفه اسالمي تاکنون ذرهاي از خط
امام(ره) انحراف نداشته است.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدنبي حبيبي در
مراسم پنجاه و سومين سالگرد شهداي موتلفه اسالمي با بيان اينکه حزب موتلفه
تنها حزبي است که در داخل کشور با تصميم و اراده امام خميني(ره) و در منزل
ايشان تشکيل شد ،اظهار داشت :سيدحسن نصراله چندسال پيش در ديدار هيئتي
از حزب موتلفه اسالمي که به بيروت سفر کرده بود ،گفت ،حزب موتلفه اسالمي
و حزب اهلل لبنان يک امتياز استثنايي و بي نظير دارند و آن اينکه هردو با دستور
امام شکل گرفته است.وي افزود :ما به عنوان حزب موتلفه اسالمي همواره در
همان مسيري که امام خميني(ره) آغاز کردند راه را ادامه داديم و انشاءاهلل ادامه
خواهيم داد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :مرحوم عسكراوالدي ميگفت ما
سال  ۴۱در غائله انجمنهاي ايالتي و واليتي يک کار مبارزاتي خاص را پشت سر
امام خميني(ره) آغاز کرديم .آن مرحوم نقل ميکند،من يک مالقات خصوصي
با امام در همان سال داشتم و نگران اصل مبارزه بودم و اين نگراني را به ايشان
عرض کردم؛ امام در پاسخ فرمودند ،آقاي عسكراوالدي! نهضت ما سه مرحله دارد،
يک اسالمي کردن ايران ،دو اسالمي شدن جهان و سه جهاني شدن اسالم؛ پس
از انجام اين سه مرحله بايد خدمت حضرت صاحبالزمان عرض کنيم که موال
جان! کره زمين آماده قدوم شماست .حبيبي تصريح کرد :حزب موتلفه اسالمي
 ۵۵سال است که در اين خط ترسيم شده از سوي امام خميني(ره) حرکت کرده
و با عنايات الهي ذرهاي انحراف از آن نداشته است.

پي شنمازي خبر داد:

اقامه نماز عيد فطر به امامت
(ره)
رهبر انقالب در مصالي امام خميني

رئيس ستاد برگزاري عيد سعيد فطر اعالم کرد :نماز عيد سعيد فطر به امامت
حضرت آيت اهلل خامنهاي در مصالي امام خميني(ره) اقامه خواهد شد.به گزارش
خبرگزاري مهر سيد باقر پيشنمازي با اشاره به اينکه نماز عيد سعيد فطر به
امامت رهبر معظم انقالب اسالمي در مصالي امام خميني(ره) اقامه خواهد شد،
اظهارداشت :پس از تاييد و اعالم روز عيد از سوي دفتر رهبر معظم انقالب،
دربهاي مصالي امام خميني(ره) از ساعت  ۵صبح به روي نمازگزاران باز ميشود.
وي با اشاره به اينکه ويژه برنامههاي متنوعي در مصالي امام خميني (ره) براي
پذيرايي و استقبال از نمازگزاران تدارک ديده شده است ،گفت :مراسم نماز روز
عيد سعيد فطر (احتماال صبح جمعه) از ساعت  ۷صبح و با تالوت آياتي از کالم
اهلل مجيد آغاز خواهد شد .رئيس ستاد برگزاري نماز عيد سعيد فطر تصريح کرد:
نماز عيد سعيد فطر نيز حدود ساعت  ۸:۳۰به امامت حضرت آيت اهلل خامنهاي،
رهبر معظم انقالب اسالمي اقامه ميشود.

آگهي دعوت شركت صنايع مواد غذايي
مهر دريان (سهامي خاص) ثبت شده به
شماره  250118شناسه ملي 10102906086
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد جهت حضور در مجمع عمومي
عادي ساليانه مورخ  1397/04/10ساعت  10صبح كه در محل شركت به آدرس
تهران  -بزرگراه اشرفي اصفهاني  -بلوار مرزداران  -بعد از پل يادگار امام  -خيابان
البرز  -كوچه البرز يكم  -پالك  8واحد  3به كد پستي 1463864483 :تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1397/04/10ساعت  10صبح:
 ارائه گزارش عملكرد شركت توسط بازرس قانوني و هيات مديره و بررسي و تصويبترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29
 تعيين وضعيت حق امضاء مجاز شركت انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل براي مدت يك سال مالي تعيين روزنامه كثيراالنتشار ساير تصميماتي كه در اختيار مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد.تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت صنايع مواد غذايي
خ ت97/3/23 :
مهر دريان (سهامي خاص)

تجديد فراخوان مناقصه عمومي
يكمرحلهاي همراه با ارزيابي كيفي

نوبت اول

 -1دستگاه مناقصهگزار :شركت آب منطقهاي لرستان (شماره شبا  IR180170000002175084805005بانك كشاورزي)
كد اقتصادي  411163451988و شناسه ملي ()10861305730
 -2موضوع مناقصات مطابق جدول ذيل

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/23 :
خ ت97/3/22 :
شناسه آگهي 187931

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان قزوين
مقام تاييد كننده :افشين پيرنون-مدير كل

رديف

موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ تضمين سپرده براساس بخشنامه شماره
/123402ت  5060ه مورخه 94/9/22

فهرست
بهاء مبنا

حداقل رتبه و رشته
پيمانكاري مورد نياز

مدت (ماه) و
محل اجرا

1

عمليات برقرساني به ايستگاه پمپاژ
اسماعيلآباد دلفان

97/19

3/258/555/555

162/927/777

97

رتبه  5نيرو

 3ماه حومه
دلفان

2

عمليات آزادسازي سراسري و
موردي رودخانههاي استان لرستان

97/20

20/000/000/000

1/000/000/000

97

رتبه  5راه يا  5ابنيه
يا  5آب

 12ماه سطح
استان

 -3تاريخ و تحويل اسناد كيفي و اسناد مناقصه ( 97/3/23لغايت )97/3/30
 -4آدرس و شماره تماس جهت تهيه اسناد مناقصه :شركتهاي واجد شرايط ميتوانند با در دست داشتن معرفينامه معتبر
جهت دريافت اسناد به آدرس خرمآباد لرستان بلوار وليعصر(عج) شركت آب منطقهاي استان لرستان دفتر امور قراردادها
مراجعه نمايند .شماره تماس 0663324009
 -5تاريخ و محل ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري ساعت  14روز يكشنبه  97/4/10به دفتر حراست و امور محرمانه
شركت آب منطقهاي لرستان به آدرس خرمآباد لرستان بلوار وليعصر(عج) تحويل نمايند.
 -6تاريخ بازگشايي پيشنهادها روز دوشنبه  97/4/11راس ساعت  10صبح در محل سالن جلسات شركت آب منطقهاي
لرستان برگزار ميباشد.
 -7رعايت بخشنامه شماره  94/30593مورخه  94/3/5و نيز دستورالعمل شماره  69432مورخه  94/4/30درخصوص
ثبتنام شركتها در سامانه و نيز كنترل ظرفيت مجاز پيمانكار در اين مناقصه الزامي است.
 -8پيمانكار ميبايست داراي گواهي و صالحيت ايمني از اداره كار استان باشد.
 -9پيمانكاران بايد امكان ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irرا داشته باشد
و به پيشنهادات خارج از درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10هزينه آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/28 :
خ ش97/3/23 :
شناسه آگهي 188053

دفتر امور قراردادهاي شركت آب منطقهاي استان لرستان

