
برو شوهر کن که بیوه نمانی
جرای�د: مصطفی کواکبیان بر ض�رورت کاندیدا 
ش�دن عارف برای انتخابات ریاس�ت مجلس تأکید 
کرد و گفت اگر عارف نیاید، خودم کاندیدا می شوم.

عب�ارت فوق یادآور کدام ضرب المثل ش�یرین 
فارسی است؟

الف( یک��ی را ت��وی ده راه نمی دادند س��راغ خانه 
کدخدا را می گرفت.

ب( من و ش��جریان را کجا می برید مگر ما به جز 
آواز خواندن گناهی کرده ایم؟

ج( وقتی میری با چشم تر/ هر چی دلت می خواد 
ببر/ عارف رو اینجا بذار / بقیه رو بردار ببر

د( یاد ضرب المث��ل نمی افتیم یاد تپه های اطراف 
استان سمنان می افتیم.

 یکی کارش�ناس اقتصادی: قاچ�اق دام زنده به 
وسیله اتوبوس مسافربری به خارج کشور ادامه دارد.

به نظر شما چرا این خبر نادرست است؟
الف( چون گوس��فندها حاضر نیستند با اتوبوس به 

مسافرت بروند.
ب( گوسفندهای این دوره و زمانه به کمتر از پژو 

پرشیا رضایت نمی دهند.
ج( س��فر به خارج از کشور پاسپورت می خواهد و 
برای دریافت پاسپورت باید عکس تمام رخ ارائه کرد و 

گوسفندها یک جا بند نمی شوند تا عکس بگیرند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

دونالد ترامپ: ایران به زودی با من مذاکره می کند.
جمله فوق یادآور کدام گزینه زیر است؟

الف( دو ریال بده آش/ به همین خیال باش
ب( ش��تر در خواب بیند پنب��ه دانه/ گهی لف لف 

خورد گه دانه دانه
ج( اگر به امید من منانی/ برو شوهر کن که بیوه نمانی

د( اینجا خانواده نشسته وگرنه گزینه دال را توی 
چشم یا حلق و... ترامپ فرو می کردم.

ننجون
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جام��ع  "ط��رح  زندگي جمعی��ت و تعالی سبك 
خانواده" که به پیشنهاد شورایعالی انقالب 
فرهنگی تدوین ش��ده است و می تواند از 
طرح های مهم در راس��تای سیاست های 
جمعیتی کشور باشد از سال 92 تاکنون 
در مجلس شورای اسالمی متوقف مانده و 

همچنان خاك می خورد!
جمعیت همواره از مهمترین ارکان 
جوامع انسانی و ش��کل گیری تمدن ها 
است و جمعیت جوان یکی از مؤلفه های 
رشد و توسعه کشورها محسوب می شود؛ 
به عن��وان مثال چین و هند دو کش��ور 
پرجمعیت دنیا هس��تند ک��ه دو قدرت 
اقتصادی در جهان محس��وب می شوند 
لذا توجه ب��ه تحوالت جمعیتی اهمیت 
فراوانی برای سیاستگذاران و مسئولین 
کش��ورها دارد. پویایی و رشد جمعیت، 
داش��تن جمعیت جوان آرمان کشورها 
اس��ت و پی��ری جمعی��ت ب��رای همه 
کشورها نگران کننده است، دیدگاه ها و 
سیاست های جمعیتی در همه کشورهای 
دنیا با بررسی و رصد راهبردی ساختار و 
ترکیب سنی جمعیت هر چندسال مورد 

بازبینی و اصالح قرار می گیرد.
در ای��ران از قب��ل و بعد از انقالب 
بین المللی  به س��فارش س��ازمان های 
سیاست های کنترلی بر جمعیت اعمال 
شد؛ این سیاست ها در آغاز دهه هفتاد 
شدت گرفت؛ طبق سیاست های کنترل 
جمعیت، ایران باید تا سال 1385 نرخ 
موالید را به 4 می رس��اند این درحالی 
ب��ود که ن��رخ موالید در س��ال 1371 
به 4 رس��یده ب��ود یعنی نوزده س��ال 

زمان  از  زودتر 
برنامه ریزی 

ش��ده ایران به مقاصد خ��ود در اعمال 
سیاس��ت های کنترل جمعیت دس��ت 
یافته بود و طبیعتاً باید سیاس��ت های 

جدیدی اتخاذ می شد.
ام��ا اعم��ال سیاس��ت های کنترل 
جمعی��ت به قوت و ش��دت خ��ود باقی 
مان��د و خس��ارات و صدمات ش��دیدی 
به باف��ت جمعیت��ی کش��ور وارد کرد، 
هشدارهای کارشناسان نسبت به عواقب 
کاهش جمعیت کش��ور موجب شد که 
در 30 اردیبهشت ماه 93، سیاست های 
کل��ی جمعیت از س��وی مق��ام معظم 
رهبری)مدظله العالی( ابالغ شود؛ در این 
سیاس��ت ها ضمن تأکید بر نقش باالی 
مقوله جمعیت بر پیشرفت و اقتدار ملی، 
از همه دستگاه های مرتبط در این زمینه 
خواسته شده اس��ت که اقدامات الزم با 

دقت، سرعت و قوت صورت گیرد.
با وجود گذش��ت بیش از پنج سال 
از اب��الغ سیاس��ت های کلی جمعیت و 
اهمیت اجرای این سیاس��ت ها، تاکنون 
عزم جدی برای پیگیری و عمل به این 
سیاس��ت ها وجود نداشته است، »طرح 
جام��ع جمعیت و تعالی خان��واده« که 
به پیشنهاد شورایعالی انقالب فرهنگی 
تدوین شده است و می تواند از طرح های 
مهم در راستای سیاست های جمعیتی 
کش��ور باش��د از س��ال 92 تاکنون در 
مجلس شورای اسالمی متوقف مانده و 
توجه و اولویتی برای بررسی و تصویب 

این طرح وجود ندارد.
درب��اره  محم��ودی  محمدج��واد 
وضعیت طرح در مجلس گفته اس��ت: 
»بررس��ی طرح جامع جمعیت و تعالی 
خانواده در مجلس به عنوان یک راهبرد 
ملی مطرح شده که از سال 1390 در 
کمیس��یون های مجلس مانده و هنوز 

تصویب نشده است!«
ای��ن ام��ر نش��ان می دهد که 
موضوع خان��واده و جمعیت برای 
مجلس، فاق��د اولویت ب��وده و 
بارها این طرح ب��ا ورود لوایح و 
طرح های دیگر از دس��تور کار 
مجلس خارج شده است! عالوه 

بر این، دولت به بهانه بار مالی اجرای طرح، 
یکی از مخالفان اصلی بررسی آن است.

جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی در 
این ب��اره می گوی��د: »عم��ده چالش ها 
درب��اره این طرح ب��ه چالش های مالی 
معطوف می شود و برخی می گویند این 
طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت 
بار مالی آن را متقبل نش��ود، مجال و 

امکان طرح وجود ندارد.«
مدیران  و  مس��ئوالن  بی توجه��ی 
میانی به سیاست های ابالغی جمعیت 
در ش��رایطی اس��ت ک��ه کش��ور در 
آینده ای نه چندان دور، با مسائلی چون 
کاهش نرخ جمعی��ت، پیری جمعیت 
مواج��ه  آن  از  ناش��ی  پیامده��ای  و 
خواهد بود، براس��اس آمار سرشماری 
س��ال 1395 س��هم میان ساالن از کل 
جمعیت به 44.8 درصد رس��یده است 
همچنی��ن طبق گزارش های س��ازمان 
ملل )2015( تنها با افزایش محسوس 
باروری، ایران از خطر سالمندی رهایی 
پی��دا می کند در غیر ای��ن صورت و با 
ادامه داش��تن وضعیت فعلی، در سال 
1430 بیش از یک سوم جمعیت کشور 

سالخورده خواهد بود!
به عبارت دیگر به ازای هر دو ایرانی 
در سن کار، یک نفر در سن بازنشستگی 
است که این موجب ورشکستگی نظام 
تأمین اجتماعی، کمبود ش��دید نیروی 
کار، کاهش پویای��ی و انگیزه اجتماعی 
خواهد ش��د عالوه بر این افزایش س��ن 
ازدواج، تج��رد قطعی اف��راد، ناباروری 
زوجی��ن، افزای��ش ط��الق و... عوام��ل 
تشدیدکننده  بحران جمعیت است که 
رفع آن برنامه ریزی و سیاست گذاری های 

جدی و دقیق مسئوالن را می طلبد.
با گذشت 5 سال از ابالغ سیاست های 
آماره��ای  وج��ود  و  جمعی��ت  کل��ی 
نگران کنن��ده  کاهش و پیری جمعیت و 
ب��روز عالئم بحران جمعیت، آیا وقت آن 
نرسیده اس��ت که نهادها و مسئوالن در 
راستای سیاس��ت های افزایش جمعیت 

گام بردارند؟  تسنیم

در ش��ب والدت با  والی�ت کری��م ب���ا  س��عادت 
اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
جمعی از اس��تادان زبان و ادب پارسی و 
ش��اعران جوان و پیشکسوت با حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 

اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این 
دیدار، حرکت و پیش��رفت جریان شعر 
انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند: 
البته جریانهای شعری دیگری نیز وجود 
دارد اما این جریان شعر انقالب است که 
از لحاظ مضم��ون، نوآوری در مضامین 
و صیقل یافتگِی الفاظ پیش��رفت بسیار 

چشمگیری داشته است.
رهب��ر انق��الب اس��المی، بیان و 
پدی��ده ش��عر را از معج��زات آفرینش 
خواندن��د و افزودند: ش��عر از جنبه ی 
جمال و زیبایی برخوردار اس��ت و این 
امتیاز، ش��عر را به یک رس��انه اثرگذار 
و مس��ئولیت آور تبدی��ل می کن��د که 
باید ای��ن تعه��د را در خدمت جریان 

روشنگری و هدایت قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه 
که ش��عر را به »ش��عر هنری« و »شعر 
متعهد« تقس��یم می کند و می کوشد با 
ش��عار قلمداد کردن شعر متعهد، از آن 
کردند:  کند، خاطرنش��ان  ارزش زدایی 
اش��عار بزرگان و قله های ش��عر فارسی 
همچون حافظ، س��عدی، فردوس��ی و 
مولوی آکنده از اخ��الق، تعلیم، تعهد، 
حکمت، عرفان، معنویت و اس��الم ناب 
اس��ت، بنابراین تفکیک جنبه هنری و 
زیباش��ناختی ش��عر از جنبه رسالت و 
تعهد آن، مغالطه ای واضح و ناش��ی از 

غفلت یا کم سوادی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار دادن 
شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل 
اهل بیت علیهم السالم، انقالب و حوادث 
مهم کش��ور و مس��ائل گوناگون دنیای 
اس��الم را موجب اعتالء شعر دانستند 

و افزودند: در اش��عار خ��ود زیبایی های 
رفتاری مل��ت همانند حماس��ه زیبا و 
پر ش��کوه حض��ور فداکاران��ه مردم در 
کمک رسانی به سیل زدگان را به تصویر 
بکش��ید، زیرا این کار، ش��عر شما را به 

پرچم هویت ملت تبدیل می کند.
ایش��ان تأکید کردند: حفظ هویت 
ملت بس��یار مهم اس��ت، چراکه ملتی 
ک��ه هویت خود را گم کند، در مش��ت 
بیگانگان آب می شود و از بین می رود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان، درخصوص زبان 
فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند: من 
راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا 
در جریان عمومی، زبان فارسی در حال 
فرس��ایش اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: من از صداوسیما گله مندم، به 
دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح 
و معیار و زبان صیقل خورده و درس��ت، 
گاه��ی زبان بی هوی��ت و تعابیر غلط و 
بدت��ر از همه تعابیر خارج��ی را ترویج 
می کند. انتش��ار فالن لغت فرنگی یک 
مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب 
عمومی ش��دن آن لغت و آلوده ش��دن 

زبان به زوائد مضّر می شود.

ایش��ان با تقبیح اس��تفاده فراوان 
از لغات بیگانه در رس��انه ها، خطاب به 
مس��ئوالن تأکید کردند: نگذارید زبان 
فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار 
ن��ازل برخ��ی ترانه ها و پخ��ش آنها از 
صداوسیما در سریالها نیز انتقاد کردند 
و گفتند: زبان فارسی قرنهای متمادی 
اس��ت که عمدتاً بوسیله شاعران بزرگ 
حفظ ش��ده و اینگونه س��الم و فصیح 
به دس��ت ما رسیده اس��ت، بنابراین ما 
باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه 
نداریم ب��ا بی مباالتی آن را به دس��ت 
ف��الن ترانه س��رای بی هن��ر بدهیم که 
الف��اظ را خراب کند و بع��د نیز با پول 
بیت المال در صداوسیما و دستگاههای 

دولتی و غیردولتی پخش شود.
در این دیدار 29 تن از شاعران جوان 
و پیشکس��وت اش��عار خود را در حضور 

رهبر انقالب اسالمی قرائت کردند.
پی��ش از نماز مغرب و عش��اء نیز 
تعدادی از ش��اعران از نزدیک با رهبر 
انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو و آثار 

خود را به ایشان تقدیم کردند.

رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
هرگاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین 
دانا می کند، کوچکترها بزرگترهایشان را احترام می نمایند، 

 مدارا در زندگی و میانه روی در خرج روزیشان می نماید
و به عیوبشان آگاهشان می سازد تا آنها را برطرف کنند.

نهج الفصاحه ص181، ح 147

ابتر گذاشتن »طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« توسط مجلس ۶ ساله شد

خاک خوردن خانواده 

 دوم
نوبت آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,875
شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به انجــام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريق مناقصــه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد. 

بدينوسيله از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
�x-9780029 :1ـ شماره مناقصه

2ـ موضوع مناقصه: زنجير.
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 196/700/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 

حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 22942630ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محــل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابــان خاكزاد، پالك12، طبقه9، اتاق16ـ9، كميســيون 

مناقصات.
9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 

نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.
تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:

راجع به زبان فارسی نگرانم 
نگذارید زبان فارسی فرسوده و ویران شود

Le
ad

er
.ir

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
 (دو مرحله اى)

روابط عمومى اداره کل نوسازى مدارس استان قزوین

درنظر  قزوین  استان  مدارس  نوسازي  کل  1-اداره 
طریق  از  را  ذیل  شرح  به  مشخصات  با  پروژه  دارد 
واجد  پیمانکاران  به  اى  مرحله  دو  عمومى  مناقصه 
گواهینامه  داراى  که  شده  بندى  رتبه  و  شرایط 
می  آزاد  کارى  ظرفیت  و  معتبر  تشخیص صالحیت 
الکترونیکى  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  باشند 
  www.setadiran.irآدرس به  (ستاد)  دولت 
در  مناقصه  فراخوان  انتشار  تاریخ  نماید.  واگذار 

سامانه  98/3/1 مى باشد.

فوق  اینترنتى  آدرس  به  بیشتر  اطالع  کسب  جهت 
الذکر مراجعه فرمائید.
نوبت اول:  98/3/1 
 نوبت دوم:98/3/2

محل موضوع مناقصهردیف

اجرا

مبلغ تضمین مبلغ برآورد (ریال)

شرکت در 

مناقصه

مدت 

اجرا

تاریخ 

بازگشایى 

پاکات

بازسازى 1 و   تخریب 

کالسه   12 دبیرستان 

پیوند اقبالیه

1298/3/18 ماه41,969,082,5582,100,000,000اقبالیه

اول
بت 
نو

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى ساده

روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز

ول
ت ا
نوب

مناقصه گزار: شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران – منطقه اهواز
منطقه اهواز

 
http:iets.mporg.ir یا http://monaghese.niopdc.ir :و قابل برداشت از سایت هاى

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه مى بایست مبلغ 200/000 ریال (بصورت غیر قابل استرداد) به حساب شماره 9200040180 نزد بانک ملت با شناسه 40132 واریز و فیش مربوطه را جهت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانى: اهواز ، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران ، شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز ، ساختمان ستاد واحد امور قراردادها تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و به مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست مطابق با فرمت تحویلى در اسناد 

مناقصه ارائه گردد.
شرایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز:

1- ارائه تقاضاى کتبى جهت شرکت در مناقصه
2- ارائه گواهى تعیین صالحیت فعالیت (داراى اعتبار) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى که در آن مناقصه گر مجاز به فعالیت در بخش 1- خدمات عمومى 2- امور آشپزخانه و رستوران باشد. (کپى برابر اصل 

محضرى)
3- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنى پیمانکاران (داراى اعتبار) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى ( کپى برابر اصل محضرى)

توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه هاى مورد اشاره در بندهاى 2 و 3 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزارى مناقصه و اجراى کار ، الزم و به عهده شرکت کننده در مناقصه مى باشد.
4-  ارائه کپى برابر اصل محضرى از 1- کارت ملى و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره 2- کلیه صفحات اساسنامه شرکت 3- آگهى تاسیس شرکت و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى 4- کد اقتصادى 

و شناسه ملى الزامى است.
5- ارائه اصل گواهى امضا صادر شده از دفتر اسناد رسمى براى فرد یا افرادى که طبق اساسنامه و آگهى آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامه رسمى) مجاز به امضا اسناد تعهد آور مى باشند. 

6- ارائه گواهى حسن انجام کار به همراه قرارداد مربوطه در خصوص شرکتهایى که در سنوات گذشته یا جارى داراى قرارداد بوده یا هست الزامیست.
7- کلیه متقاضیانى که در شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز در حال حاضر داراى 2 پیمان مى باشند مجاز به شرکت در این مناقصه نمى باشند.

8- کلیه صفحات فرم هاى پیش نویس قرارداد و شرح کارهاى مناقصه باید به امضاى تعهدآور (فرد مجاز طبق اساسنامه) برسد و در صورت تغییر امضاى فرد مجاز مى بایست گواهى امضاء ارائه گردد.
9- عدم ارائه مدارك فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهى و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.

10- وفق ماده 18 قانون برگزارى مناقصات در صورت تمایل مدیرعامل شرکت (یا نماینده ایشان با ارائه معرفى نامه) مى توانند در جلسه بازگشایى پاکات پیشنهاد نرخ حضور بهم رسانند.
11- کلیه پیمانکاران مى بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهى را دریافت و با علم وآگاهى کامل اعالم نرخ نمایند.

حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات: دو مناقصه گر
تاریخ بازگشایى پاکات مناقصه تامین غذاى گرم روزانه کارکنان ناحیه اندیمشک: یکشنبه 98/03/26 ساعت 10 صبح

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/01  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/04
شماره مجوز: 1398,1189

شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران 

زمان جلسه 
توجیهى 

مهلت تحویل پاکات مناقصه 
بصورت الك و مهر به 
دبیرخانه منطقه

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه

مدت اجراى 
قرارداد

مبلغ  تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

مبلغ برآورد موضوع مناقصه ردیف

یکشنبه 
 98/03/19
ساعت 10 صبح
مکان: ناحیه 
اندیمشک

تا  تاریخ 98/03/25 از تاریخ چاپ نوبت دوم تا 
تاریخ 98/03/11

1 سال شمسى  251/000/000ریال   5/018/000/000
ریال

تامین غذاى گرم 
روزانه کارکنان 
ناحیه اندیمشک 

1

نوع تضمین: یکى از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتى مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمى فوق (در صورت واریز نقدى به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180 با شناسه 40132 نزد 
بانک ملت) مى باشد. 

موضوع مناقصه: واگذارى عملیات اجرایى آبیارى تحت فشار (قطره اى) 
پیرامون شهر (شامل مصالح و دستمزد) بر اساس شرح خدمات قرارداد و 
اسناد مناقصه به اشخاص حقوقى داراى گواهى تشخیص صالحیت معتبر.
- مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/9 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/11 و بازگشایى پاکات در 

مورخ 98/3/12 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 660/000/000 ریــال به صورت 
ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدى در وجه 
شهردارى کاشــان - هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد 
قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب 

ضبط خواهد گردید. 
- کلیــه هزینه هاى چاپ آگهى بــه عهده برنده مناقصه مى باشــد و  

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفاکس:55440055 (031)

آگهى تجدید مناقصه عمومى  (مرحله سوم)
 شماره 97/94

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان


