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ایران و جهان

چهار  شنبه  1اسفند  14 1397جمادی الثانی 1440

سرمقاله

سرمقاله

نظم ،صبوری ،قناعت و تعاون و دســتگیری که
نمونههایی از موضوعات اخالقی هستند همه نشانگر
فرهنگ و ادب میباشند که ریشه در باورهای دینی و
مذهبی ،علمی و توسعه کشور دارد .وقتی آلمانها در
جنگ جهانی دوم با کمبود شکر مواجه شدند و شکر
و بعضی اقالم دیگر جیرهبندی شــد و برای دریافت
آن از فروشــگاهها صفهای طویل تشــکیل گردید
بیشــتر آلمانها کمتر از ســهمیه تعیین شده شکر
دریافت میکردند و وقتی از آنها ســؤال شد که چرا
کمتر از سهمیه تقاضا میکنند میگفتند چون کمبود
شکر هست کمتر مصرف میکنند.
بعد از ســونامی چند ســال پیش ژاپن که برای
دریافت مواد خوراکی به ویژه آب مردم در صفهای
طوالنی قرار گرفتند و ساعتها در انتظار ماندند نظم
و صبوری آنها مثال زدنی شد.
وقتی مســلمانان برای گریــز از حمالت کفار به
شــعب ابیطالب پناهنده شدند و به محاصره دشمن
درآمدند گاه با یک خرما روز را به شب میرساندند.
آنچه موجب امنیت میشود نظم ،صبوری ،تعاون
و دســتگیری اســت که با فرهنگ یک ملت رابطه
مستقیم دارد.
برای تقویت دیــدگاه و باورهای فرهنگی ،دانایی
شرط الزم است اما کافی نیست .اصل در این میان
بکارگیری آگاهیها و داناییهاســت که متأسفانه در
جامعه ما همیشه بیشتر میدانند و کمتر عمل میکنند.
اگر با نیروی ارتش و ســپاه و نیروهای انتظامی
بتوان به جنگ جنایتکاران و مخالفان داخلی و خارجی
و قانونشــکنان رفت با فرهنــگ و اخالق میتوان
امنیت را نهادینه کرد.
و اما بعد:
فرهنگســازی و فرهنگباوری لوازم و امکاناتی
میطلبد کــه نخبــگان ،نویســندگان ،هنرمندان،
روحانیان ،دانشــگاهیان ،معلمان و مربیان و نهایتاً
دانشجویان و طالب موتور محرکه و تغذیهکننده آنند.
کتاب ،روزنامه ،رسانه ،مدرسه ،مسجد ،دانشگاه
و حوزه ابزار و وســیله آگاهیبخشی و ترویج نظر و
اخالقند.
اگر کارشناســان اقتصادی و مسئوالن بانک
مرکزی چنین اســتدالل کنند که دارو و درمان
و گوشــت اولویت مصرف و تهیه کاغذ و انتشار
کتــاب و روزنامه چندان مهم نیســتند از درک
میزان تأثیرگذاری مطالعــه و آگاهی در ایجاد
امنیت غافلند.
زیرا فرهنگ و امنیت با یکدیگر رابطه مســتقیم
دارند .اگر فرهنگ یک جامعه تضعیف گردد گذشته از
آنکه قانونگریزی و قانونستیزی باب میشود مردم
تحت تأثیر جوسازیها و القائات دشمنان مقاومت و
مبارزه را رها میکنند و به دامن دشــمن میافتند تا
مث ً
ال گوشت ارزان شود .اگر بشود.
آنچه  40ســال انقــاب اســامی را حفظ کرد
اقتصاد ســالم و ارزانی نبود زیــرا از همان ابتدای
انقــاب تاکنون مردم ما در چنــگال تحریم ،جنگ،
تورم و گرانی بودند .هر چند اینک بیش از همیشــه
تحریمهای همهجانبه فشار را بر مردم افزون کرده
بلکه باورها ،اعتقــادات و فهم مردم ایران بود که از
یک فرهنگ متعالی برخوردار بود.
اگر کاغذ و وسایل چاپ به نحوی نایاب و گران
شوند که کتابی چاپ نشــود و روزنامهای انتشار
نیابد به این دلیل که دارو مهمتر است و ارزی برای
خرید کاغذ اختصاص نیابد ،در آینده شاهد افول و
تنزل فرهنگ خواهیم بود که بالطبع بیش از کمبود
دارو امنیت داخلی ما را به خطر میاندازد.
اگر دولت خود را بــه تهیه و تدارک مواد خوراکی
برای حفظ حیات جسمانی مردم ملزم میداند حفظ
نیروی محرکــه و ابزار و مواد ارتقــای روح و جان
انسانها هم کمتر از حفظ جانشان نیست و میباید
این دو به موازات هم باشند.
قطعــاً با تعطیل شــدن روزنامهها انتشــارات و

ایران مهمترین رابطه راهبردی جهان را با چین دارد
ایرنا« :محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی   ایران در دیدار با «وانگ یی»
همتای چینی خود با اشــاره بــه اهمیت روابط
چین و ایــران تاکید کرد ایران مهمترین رابطه
راهبردی را در جهان با چین دارد.
ظریف روز ســه شــنبه در این دیدار که در
مهمانســرای دولتی پکن برگزار شــد از سفر
«علی الریجانی» و هیــات همراه به چین به
عنوان یک شروع جدید یاد کرد و افزود :چین از
کشورهای مهم برای ایران است و در سیاست
خارجی ایران نقش باالیی دارد.
وی بــا بیان اینکــه روابط ایــران و چین
بــرای ما خیلی ارزشــمند اســت ،گفت :چین
یکی از مهمترین شــرکای ماســت و ما برای
همکاری هــای راهبــردی دو کشــور اهمیت
قائل هستیم .

ظریف با اشــاره به اینکه بــه همراه رییس
مجلس و یــک هیات بلند پایه به پکن ســفر

روابط با ایران برای ما جایگاه ویژه دارد

ایرنــا :وزیر امــور خارجه پاکســتان گفت:
«هرگــز چنین تصــوری که توســعه روابط با
سعودی را به قیمت کاهش روابط با ایران مقدم
ایرنا :فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاسداران
بــا بیان جزییاتــی از دســتگیری عوامل حادثه
تروریســتی خاش گفــت :یک نفــر از عوامل
دستگیر شده در حادثه تروریستی زن بود.
ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی   ســه شنبه در
حاشــیه مراســم گرامیداشت شــهدای حادثه
تروریســتی جــاده خاش-زاهــدان در جمــع
خبرنــگاران جزییاتــی از عملیات دســتگیری
عوامل دخیل در حادثه تروریستی جاده خاش را
بیان کرد.
وی اظهــار داشــت :بعد از حادثــه قطعات
خــودروی انتحاری را بــه برادرانمان در نیروی

بشماریم نداریم ،اهمیت روابط ما با ایران جایگاه
ویــژه ای را دارد و روابــط دو کشــور دیرینه و
تاریخی است».
شاه محمود قریشــی» پس از پایان سفر دو
روزه ولیعهد ســعودی به اسالم آباد ،با حضور در
ویژه برنامه سیاسی شــبکه ‹جیونیوز› پاکستان
به پرســش های مجری برنامــه در     باره رویکرد
سیاســت خارجه عمران خان و سفر بن سلمان

نوبت اول 97/11/30 :خبر جنوب

انتظامی   تحویل دادیم و بعد از شناســایی هویت
آن نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس
نیروی زمینی ســپاه عملیات دستگیری و انهدام
تیم پشــتیبانی کننده و تیمی   که خودرو را برای
این اقدام آماده کرده بودند را آغاز کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود :دو روز قبل
اولین سرنخی که به دست آوردیم یعنی یک زن

ایران آماده تقویت و گسترش روابط
در زمینه های مختلف با کشور چین است

بین دو کشــور هرگز نزاع و اختالفی وجود
نداشته است.
رئیس پارلمــان خلق چین افزود :ســفر
رئیس جمهور خلق چین به ایران نقطه عطفی
در روابط دو کشور بود که توافق های راهبردی
امضا شده در این سفر نشان از عزم دو کشور
بــرای همکاری هــای طوالنی مــدت دارد.
وی در ادامــه ســفر دکتــر الریجانــی و
هیأت همراه به کشــور متبوعــش را حاوی
پیامی   روشــن برای همکاری درازمدت بین
دو کشور دانست.
در ادامــه دکتر الریجانــی رئیس مجلس
شورای اســامی   ایران با قدردانی از میزبانی
شایســته پارلمان خلق چین گفت :روابط دو
کشــور و ملت ایران و چیــن همواره بر پایه
دوستی بوده است.
دکتر الریجانی هدف از ســفر به چین را
گســترش همکاری های دو کشور برشمرد و
اظهار داشــت :ایران آمــاده تقویت روابط در
زمینه های مختلف با کشور چین است.

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم 97/12/01 :عصرمردم
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آباد گفت :بدون شــک طرف سعودی از ماهیت
روابط نزدیک پاکستان با ایران بی خبر نیست.
قریشــی اضافه کرد :چند روز پیش با آقای
ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفت و گو کردم،
ایشان به رضایت نداشتن ایران از پاکستان هیچ
اشاره ای نکرد ،بلکه نگران مرزبان ایرانی ربوده
شــده بودند که همچنان در چنگ تروریست ها
اسیرند.
قریشی افزود :پاکستان برای رهایی تعدادی
از ایــن مرزبانان (پنــج تن) نقــش ایفا کرد و
آمادگی داریم در هر ســطحی بــا طرف ایرانی
همکاری کنیم.

یکی از عوامل دستگیر شده در حادثه
تروریستی زن بود

رئیس مجلس شورای اسالمی   در دیدار با رئیس پارلمان خلق چین؛

دکتــر علی الریجانی در دیــدار با رئیس
پارلمان خلــق چین ضمن تأکیــد بر روابط
دوستانه بین دو کشور گفت :ما در زمینه های
مختلف آمــاده تقویت و گســترش روابط با
کشور چین هستیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،دکتر علی
الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی   در
سفر به چین با رئیس پارلمان خلق این کشور
دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار لی جان شــو ،رئیس پارلمان
خلق چیــن با تأکید بــر روابــط دیرینه دو
کشــور گفت :در طول دو هزار ســال رابطه

به اسالم آباد پاسخ داد.
وی بــا تاکید بر اراده دولت کشــورش برای
توســعه روابط با جمهوری اسالمی   ایران گفت:
گسترش و اســتحکام روابط با تهران از اهمیت
ویــژه ای برخوردار بوده و اســام آباد همواره،
تعمیق این روابط را خواستار است.
قریشــی درخصوص سفر اخیر بن سلمان به
پاکستان و رویکرد سیاست خارجه دولت اسالم

به چین را نشان می   دهد.
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی   ایران
همچنین با تبریک ســال نــو چینی به مردم و
دولت این کشور از اســتقبال گرم چین از این
سفر قدردانی کرد.
‹وانگ یی› وزیر امور خارجه جمهوری خلق
چین نیز در این دیــدار ضمن تاکید بر اهمیت
روابط دو کشــور افزود :سفر ‹شی جین پینگ›
رییس جمهوری خلق چین در اســفند سال 94
به تهران روابط دو کشور را به سطح راهبردی
ارتقا داده است.
او تاکیــد کــرد :این دیــدار می   تواند برای
تحوالت منطقه و خاورمیانه خیلی سازنده باشد،
من می   خواهم از این فرصت اســتفاده کنم و
اعالم کنم اســتراتژی عمیق ایران و چین یک
دفاع بحق در میان دو کشور است.

سردار پاکپور:

97-1145

ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شــیراز در نظر دارد غرفه زیر را به مدت یک سال
شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردﻳﻒ

کرده است ،تصریح کرد این سفر شروع تازه ای
در روابط دو کشور است و نگاه راهبردی تهران

پاکستان:

اد امه د  ر ستون روبرو

ﻏﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه

اعالم کاندیداتوری برنی سندرز برای
ریاست جمهوری آمریکا

ظریف:

محمد       عسلی

در باره رابطه فرهنگ و امنیت
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-1متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به یکی از روش های زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نمایند.
الف :رسید بانکی مبلغ واریز شده به حساب شماره  700805822742نزد بانک شهر شعبه قصردشت به نام سازمان
مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
ب :ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع سازمان با ذکر موضوع مزایده
-2سپرده برنده مزایده در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشود به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-3به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مبهم ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4پیشــنهادهای رسیده ساعت  15روز شنبه مورخ  97/12/11در کمیسیون مناقصات شهرداری شیراز واقع در طبقه
فوقانی شــهرداری منطقه یک (خلدبرین) گشایش می گردد و کمیســیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار
می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده از تاریخ درج آگهی در ساعات اداری
به شــهرک والفجر -جنب پمپ  -CNGسازمان حمل و نقل مســافر شهرداری شیراز واحد قراردادها و یا به سایت
سازمان به نشانی  ctransportation.shiraz.irمراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت پیشنهادها ساعت  12روز شنبه مورخ  97/12/11خواهد بود.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

را دســتگیر کردیم و بعد از دستگیری این عامل
تروریستی ،به افراد دیگر هم رسیدیم.
ســردار پاکپور ادامه داد :دو نفر از عناصر تیم
تروریستی پاکســتانی بودند؛ عامل انتحاری نیز
فردی به نام حافظ محمدعلی از پاکستان بود و
یک فرد دیگر نیز از پاکستان حضور داشته است.
وی بــا بیان اینکه ســه نفــر از عوامل تیم

ترویســتی از منطقه سیستان و بلوچستان بودند،
تصریح کرد :دو نفر از آنها دســتگیر شــده اند و
یک نفر هم متواری اســت که انشاءا ...به زودی
دستگیر خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه همکاری میان فعاالن اقتصادی

برقراری ارتباط بین شرکتهای کوچک و
متوسط ایران و پرتغال کلید خورد

ایرنا :نماینــدگان بخش خصوصی ایران
و پرتغــال بر توســعه مــراودات تجاری از
طریق شــرکتهای کوچک و متوســط و
اســتفاده مناسب از «ســاز و کار حمایت از
مبادالت تجــاری ایران و اروپا» (ســاحات
 )INSTEXتاکیــد و تفاهــم نامــههمکاری با یکدیگر امضا کردند.
در نشست مشــترک یک هیات تجاری
پرتغالی با معاون امــور بینالملل و تعدادی
از رئیســان کمیســیونها و اعضای هیات
نمایندگان اتــاق تهران زمینههای همکاری
مشترک میان دو کشــور مورد بررسی قرار
گرفت و حاضران در خصوص راهکاریهای
توسعه مراودات تجاری به گفتوگو پرداختند.
«ژوائو ژوزه کورته رئال» سفیر پرتغال در
ایران نیز این هیات تجاری را که متشــکل

از اعضای اتحادیه بازرگانان مرکز کســب و
کار شــهر ویانا دوکاسلو پرتغال ()AEVC
بودند ،همراهیمیکرد.
دو طرف در خالل این گفت و شــنود به
این اشتراکنظر دست یافتند که شرکتهای
کوچک و متوسط ایرانی و پرتغالیمیتوانند
تحریمهــا را کنار زده و ســطح مناســبات
تجاری دو کشور را ارتقا بخشند.

آگهی مناقصه عمومی 97-1136

نوبت اول 97/11/29 :روزنامه نیم نگاه
نوبت دوم 97/12/01 :روزنامه عصرمردم

شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روهای سطح منطقه چهار
(مطابق شرح مندرج در اســناد مناقصه) را با برآورد اولیه  4/557/722/823ریال از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای
حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
دعــوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس ابتدای
بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار امور مالی -واحد قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در
صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 38308596 :آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار یک سال
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  228/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش
واریزی نقدی به حساب سپرده  700813422014بانک شهر شعبه امیرکبیر به نام شهرداری
منطقه چهار
*بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر
شده در موعد مقرر تسلیم دبیرخانه منطقه چهار شهرداری شیراز گردد.
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به
صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  97/12/13می باشد.
*زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1397/12/14در
محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
*حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاددهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
*به این معامله پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
*پرداخت مبلغ پیمان به صورت  100درصد تهاتر با زمین و یا امالک معوض به همراه عوارض
(مجوز ساخت) می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها
مختار می باشد.
*شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده
 10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ایســنا :برنی سندرز ،ســناتور مستقل  77ســاله روز سه شنبه
کاندیداتوریاش را برای انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۰
آمریکا اعالم کرد.
به نقل از شبکه ســی ان بی سی ،این در حالی است که اخیراً
رسانههای آمریکایی گزارش کردند سندرز ویدیویی ضبط و در آن
کاندیداتوری خود را برای رقابتهای انتخابات ریاســت جمهوری
ســال  ۲۰۲۰از جانب حزب دموکرات اعالم کرده و انتظار میرفت
این ویدیو صبح روز سه شنبه انتشار یابد.
بــا این حال ســندرز در مصاحبه با یک شــبکه رادیویی ایالت
ورمونت که از آن ســناتور شــده ،گفت :من خواســتم مردم ایالت
ورمونت اولین کســانی باشند که خبر این کاندیداتوری را بفهمند و
چیزی که من قول انجامش را میدهم در عین اینکه در کشور سفر
میکنم ،این اســت که ارزشهایی که همه ما اهالی ورمونت به آنها
افتخار میکنیم یعنی باور به عدالت ،جامعه ،سیاستهای مردمی   و
مالقاتهای شهری را در سراسر کشور با خود خواهم برد.
او گفت :ما در کمپین انتخاباتی  ۲۰۱۶یک انقالب سیاســی را
آغاز کردیم و اکنون زمان آن اســت که این انقالب را پیش ببریم.
من نامزد رقابتهای ریاســت جمهوری میشوم .از شما میخواهم
امروز به ایــن کمپین تاریخی مردمی   که کار خود را با حداقل یک
میلیون تن آغاز کرده بپیوندید.
سندرز در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶در رقابتهای مقدماتی
ایــن انتخابات در حــزب دموکرات رقیب هیــاری کلینتون بود.
کمپین سندرز در آن زمان با مانور روی موضوعاتی مثل نابرابری
درآمدها ،و انتقاد از ثروتمنــدان میلیونر و میلیاردر آمریکا ،حمایت
مردمی   فراوانی در میان رای دهندگان جوان کسب کرد.
با این حال در شــرایط حال حاضر آمریکا در مقایسه با ،۲۰۱۶
سندرز در فضای سیاسیای کاندیدا میشود که سیاستهای لیبرالش
جایگاه بهتری در جریان اصلی حزب دموکرات پیدا کرده است.
اد  امه از ستون روبرو

کتابفروشیها ،چاپخانهها و ســایر دستاندرکاران
چاپ و نشــر و توزیع و فروش محصوالت فرهنگی،
تعداد بســیاری از کارکنــان بیکار میشــوند که
تعدادشان کمتر از تعطیلی کارخانجات نیست.
و اما بعدتر:
متأســفانه در کشــور ما بخش خصوصی متولی
فرهنــگ و ارتقای آن نیســت زیرا بخش خصوصی
بیشــتر در تولیــد و یا توزیع و فــروش کاال و مواد
مصرفی سرمایهگذاری کرده است.
اگر دولت از زیر بار فعالیتهای فرهنگی شــانه
خالی کند به هــر دلیل بهتر اســت وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی را تعطیل کند تا بیجهت به عده
زیادی از کارمندان بیکار حقوق و مزایا پرداخت نکند
و ادارات و ســازمانها و نهادهــای فرهنگی هم که
ابزار و امکاناتی در اختیــار ندارند بروند کار دیگری
انجام دهند.
اگر سرمایهداران و فروشندگان کاغذ و مواد چاپ
اندیشه فرهنگی داشتند و به دنبال حفظ امنیت بودند
دست به احتکار کاغذ و مواد چاپ نمیزدند که امروز
کاغــذ حکم زر پیدا کند و بــرای خرید آن مثل تهیه
شــراب حرام از پیچ و خمهای بسیار عبور کنی و با
التماس و پول هنگفت نقد هر نوع کاغذی پیدا کردی
احساس کنی با دیو جنگیدهای و او را شکست دادهای.
واســطههای بیانصاف فرصتطلب کــه در بازار
ظهیراالســام تهران به دور از چشــم اداره دارایی
با یک تلفن در محل مســکونی روز روشــن جیب
فراهمکنندگان مواد مورد نیاز مراکز فرهنگی را خالی
میکنند آنقدر حواسشــان جمع و خیالشــان راحت
است که هر ســاعت و دقیقه بر نرخ کاغذ و زینک و
مرکب میافزایند و مدعی هم ندارند.
به راســتی کدام فرهنگ این مدعیان و متولیان
فرهنگی میخواهنــد انقالب و مســلمانی را حفظ
کنند وقتی بیشتر اوقات خود را در جلسات بینتیجه
میگذرانند اما حاضر نیستند سری به بازار کاغذ بزنند
و دست سوداگران را از این خوان یغما کوتاه نمایند؟
آیا گوش شنوایی هست؟ آیا چشم بینایی هست؟
والسالم

آگهی مناقصه عمومی 97-1140

نوبت اول :سه شنبه مورخ  97/11/30افسانه
نوبت دوم :چهارشنبه  97/12/01عصرمردم
شهرداری منطقه  9شــیراز در نظر دارد نسبت به احداث پارک حاشیه ای گلبهار
منطقه  9از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایــد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای
صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رتبه  5ابنیه یا راه دعوت به عمل
می آید به منظور دریافت اســناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری
منطقه  9شــیراز واقع در شــهرک فرزانگان ،تقاطع طالئیه شهرداری منطقه 9
مراجعه نمایند .ضمن ًا سایر جزئیات در اســناد مناقصه توضیح داده شده است.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 38410200
داخلی  104تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 4/400/391/071 :ریال
-2ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  225/000/000ریال یا واریز نقدی به حساب
جاری شماره  700792835236نزد بانک شهر شهرداری منطقه  9شیراز
-3برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات ،پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ
 97/12/13می باشد.
-5بدیهی است هزینه انتشار آگهی و ســایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده
مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار
می باشد.
-6به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-7پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ  97/12/14ساعت  15در محل سالن
جلسات اداره کل حقوقی شیراز واقع در چهارراه خلدبرین شهرداری منطقه یک
باز و خوانده می شود.
-8پیشــنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه
می باشند.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

