رهبر معظم انقالب :شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند
گرم شدن تنور
نقدهای ساختاری
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

شاهد عجیبترین اتفافات
در تاریخ سی و شش ساله
فیلم فجر هستیم

آبروداری پرسپولیس
و استقالل در لیگ
قهرمانان آسیا

اسماعیل عسلی

چهار  شنبه  25بهمن  27 -1396جمادی االول  -1439سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  1500 - 6284تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
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رئیس جمهور:

با حضور معاون شهرداری و شهردار اسبق شیراز؛

اتصال آزادراه اصفهان به شیراز
بررسی شد

سال  97سال امید و نشاط است

***
خیران استهبانی خانه  2میلیاردی خود
را به کتابخانه عمومی اهدا کردند
3

پیاده  رو و خیابان ملک شخصی
نیست ،هست

افرس میزبان  18شهید گمنام

نوبخت:

پاسخگویی به همه مسایل از
نقاط قوت قانون اساسی است

2

مجوز مجلس به صندوق توسعه
ملی برای سپرده گذاری
 15هزار میلیاردی در بانک ها

4

5

کشف کاالی قاچاق میلیاردی
در شیراز

انارکی محمدی:

12

افزایش قیمت دالر بهانه جدیدی
برای تحمیل گرانی به اقتصاد
خانوارهاست
5

نهاوندیان:

جنس نوسانات نرخ ارز غیراقتصادی
است
***
خوانساری:

با خطر خروج سرمایه مواجهیم
13

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران  -شماره 96/20

نوبت دوم
مرکز خدمات حوزه های علمیه از پیمانکاران حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه
زیر را داشته باشند ،دعوت می نماید تا به منظور برگزاری مناقصه اجرای سازه
ســاختمان اداری شیراز ،در تاریخ مقرر شــده در این آگهی نسبت به دریافت
اسناد ارزیابی کیفی مربوطه اقدام نمایند.
-1نام طرح :ساختمان اداری مرکز خدمات شیراز
-2موضوع پروژه :احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه شیراز
با زیربنای حدود  2300مترمربع
-3تخصــص پیمانکار :پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت در رشــته های
ســاختمان و ابنیه با پایه حداقل  4و تأسیســات و تجهیزات حداقل  5از سازمان
برنامه و بودجه و دارای سابقه مرتبط باشند.
-4مدت انجام پروژه 6 :ماه
-5محل انجام پروژه :شیراز -بلوار تخت جمشید -جنب دادگاه راهنمایی و رانندگی
-6آدرس کارفرما :قم -بلوار عمار یاسر -بلوار تعاون -خیابان شهید شفیعی اقدم-
پالک  - 12کدپستی 3719158445
-7نشانی محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
اسناد ارزیابی کیفی از طریق وب سایت  WWW.CSIS.IRقابل دریافت است.
-8اطالعات خواسته شده در فرم های ارزیابی کیفی مناقصه گران را به صورت
دقیق و خوانا تکمیل نموده و مدارک و مســتندات مربوطه را با امضاء صاحبان
امضاء مجاز و ممهور به مهر شــرکت ،به آدرس کارفرما در قم ارسال نمایید.
(در پاکت ارزیابی) ارســال یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک ارزیابی کیفی به
صورت فایل الکترونیکی با فرمت  PDFبر روی  CDنیز الزامی است.
 -9مهلت ارسال اســناد ارزیابی کیفی ،از تاریخ انتشــار آگهی به مدت  15روز
می باشد.
-10ضمن ًا ارســال رزومه و اســناد مدارک ،هیچگونه تعهدی برای مناقصه گذار
در زمینه دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گذار پس از بررســی
رزومه ها از شرکت هایی که امتیاز کافی را کسب کرده اند ،دعوت به حضور در
مناقصه خواهد نمود.
-11تمامی پرداخت های به پیمانکار ،به صورت اوراق خزانه اسالمی خواهد بود.
-12متقاضیــان می توانند جهت کســب هرگونــه اطالعات با شــماره تلفن
 025-31204755تماس حاصل نمایند.

2

3

بخشودگی  5هزار میلیارد تومانی
سود تسهیالت بانکی تا سقف
 10هزار میلیارد تومان
5

