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شرکت نمايش��گاه های بين المللی جمهوری 
اس��امی ايران به عنوان يک��ی از مهمترين 
ش��رکت های تج��اری و اقتص��ادی اي��ران با 
بهره من��دی از فض��ا، امکانات و تس��هيات 
نمايش��گاهی منحصر ب��ه فرد و ني��رو های 
متخصص، بستر و زمينه مناسبی را از طريق 
برپايی نمايشگاه های تخصصی و بين  المللی 
جهت توليدکنن��دگان، بازرگان��ان داخلی و 
خارجی مهيا ساخته است تا عاوه بر عرضه و 
نمايش توانمندی ها، مبادالت تجاری، سرمايه 
گذاری های مشترک و بين المللی خود را در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی 
ايران، توس��عه بخشند. بهمن حس��ين زاده در نشس��ت خبری شرکت سهامی 
نمايشگاه های بين المللی ايران گفت :حضور ايران در نمايشگاه بين المللی اکسپو 
امارات قطعی ش��ده و در حال رايزنی با طرف اماراتی هس��تيم. : اين نمايشگاه از 
۲۱ مهر به مدت ۶ ماه در کشور امارات و در شهر دبی برگزار می شود. به گزارش 
سياس��ت روز، وی افزود: جمهوری اسامی ايران در بهترين نقطه اين نمايشگاه 
فضايی به مساحت ۲۰۱۴ متر زمين را به خود اختصاص داده که در بخش های 
مختلف سياس��ی، فرهنگی و اقتصادی فعاليت خواهد کرد. مدير عامل ش��رکت 
نمايش��گاه های بين المللی گفت: ۴۰۰ متر از اين فضا اختصاص به فعاليت های 
تجاری دارد که ش��رکت های تجاری می توانند با شرکت در مناقصه جايگاه خود 
را در اين نمايش��گاه مشخص کنند. وی افزود: ستاد اکسپو با هماهنگی رياست 
جمهوری تشکيل شده و در حال پيگيری امور است و با طراحی و ظرفيت قوی 
برای شرکت در نمايش��گاه فعال هستيم. مدير عامل شرکت نمايشگاه های بين 
المللی افزود: در حاش��يه نمايش��گاه اکسپو و همچنين در باش��گاه ايرانيان دبی 
با رايزنی های خوبی که وزارت امور خارجه کرد قرار اس��ت تا در همان جا برای 

عاقمندان خارجی ويزای گردشگری و تجاری برای ورود به ايران صادر شود.
برگزاری ۶۰۰ نمايشگاه در کشور 

وی گفت: در کشور حدود ۳۰ مرکز نمايشگاهی فعال است و نمايشگاه بين المللی 
تهران وظيفه سياست گذاری برای کل کشور را بر عهده دارد.

حس��ين زاده در ادامه افزود: حدود ۶۰۰ نمايش��گاه در کشور برگزار شده که ۹۰ 
نمايش��گاه در تهران بوده و ايران در بحث نمايش��گاهی در منطقه حرف اول را 
می زن��د و با ترکيه و امارات در حال رقابت اس��ت. وی گفت: روابط تجاری ايران 
با کش��ور های همسايه و منطقه از طريق پل نمايشگاهی در حال گسترش است 
و اين صنعت در حال جا افتادن اس��ت. حس��ين زاده در خصوص نحوه برگزاری 
نمايش��گاه ها در تهران هم افزود: حدود ۴۰۰ ش��رکت غرفه ساز در تهران فعال 
است و در کنار اين درحال ايجاد رستوران ها و بانک ها و مراکز تجاری در محدوده 

نمايشگاه تهران هستيم که اشتغال بسيار خوبی را فراهم کرده است.
ايجاد ۵.۷ شغل روزانه به ازای هر متر نمايشگاه تجاری

حسين زاده گفت: هر روز ۵.۷ درصد فقط شغل به ازای هر متر نمايشگاه ايجاد 
می ش��ود. وی افزود: امروزه نمايش��گاه ها به عنوان يکی از زيرساخت های توسعه 
تجارت محس��وب می شوند بنابر اين از چند جنبه موجب توسعه اشتغال و رونق 
س��اير کسب و کارها می ش��ود، حوزه های تأثيرگذاری نمايش��گاه ها را از منظر 

اشتغال می توان به چند گروه طبقه بندی کرد.
حس��ين زاده با اشاره به دسته بندی حوزه های اشتغال در اين نمايشگاه، افزود: 
گروه اول ش��اغانی هستند که به  صورت دائم و مستقيم در صنعت نمايشگاهی 
فعاليت می کنند اين افراد مش��مول مجريان نمايش��گاه ها، مراکز نمايشگاهی و 
کارکنان فعال در اين بخش هس��تند. او تاکيد کرد: گروه دوم مش��اغلی هستند 
که به صورت مس��تقيم اما غير دائم درگير فعاليت نمايشگاهی هستند که دامنه 
وسيعی از مش��اغل را شامل می شود و اما گروه سوم شرکت هايی هستند. که از 
نمايش��گاه به عنوان يک ابزار آميخته ارتباطات خود استفاده می کنند و عما به  
واسطه مشارکت در نمايشگاه ها به توسعه کسب و کار خود می پردازند و رونق و 
اثر بخشی نمايشگاه ها بطور مستقيم در حفظ و توسعه بازار آنان تأثيرگذار است. 
وی در پايان گفت: نمايشگاه های داخلی و خارجی خط مقدم توسعه صادرات و 

واردات در کشور هستند و سهم تجارت ايران را در دنيا باال برده اند.

نهضت اش��تغال زايی بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به قلب 
ايران و اس��تان مرکزی رس��يد. به گ��زارش روابط عمومی بني��اد برکت، معاون 
توس��عه ی کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکِت س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت 
امام)ره( با اعام اين خبر افزود: در ادامه ی نهضت اش��تغال زايی س��تاد اجرايی 
فرم��ان حضرت ام��ام)ره( و مردمی کردن اقتصاد، که از س��وی بنياد برکت، به 
منظور محروميت زدايی، توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی و توزيع عادالنه ی 
فرصت ها و منابع در روس��تاها و مناطق محروم و کم تر برخوردار کشور در حال 
اجراست، اين بنياد دامنه ی فعاليت های خود را به استان مرکزی گسترش داده 
است. دکتر رضا راضی زاده ادامه داد: بر اين اساس و در مرحله ی اول، ۳۰۰ طرح 
اش��تغال زايی اجتماع محور »سحاب« )س��رمايه گذاری حمايتی اشتغال برکت( 
در ش��هر خمين، زادگاه رهبر کبير انقاب و بنيان گذار جمهوری اسامی ايران 

حضرت امام خمينی)ره( و ۳۰ روستای اين شهرستان به اجرا درمی آيد.
به گفته ی معاون توس��عه ی کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکِت س��تاد اجرايی 
فرمان حضرت امام)ره(، اجرای اين تعداد طرح اشتغال زايی منجر به ايجاد ۹۰۰ 

شغل در روستاها و مناطق محروم استان مرکزی خواهد شد.
وی از راه اندازی کامل ۳۰۰ طرح اش��تغال زايی هدف گذاری شده در شهرستان 
خمين در نيمه ی دوم س��ال جاری خبر داد و تصريح کرد: برای عملياتی شدن 

تعداد طرح مذکور، ۲۷۰ ميليارد ريال اعتبار پيش بينی شده است.

راضی زاده، استان مرکزی را به عنوان يکی از استان های هدف جديد بنياد برکِت 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( برای ايجاد فرصت های شغلی، رونق توليد 
و تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکيد رياست ستاد اجرايی ذکر کرد 
و يادآور شد: در گام اول، اشتغال زايی در شهر خمين به عنوان زادگاه بنيان گذار 
جمهوری اس��امی ايران در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و در مراحل بعدی، 
ساير شهرها، روستاها و مناطق محروم استان مرکزی مشمول فعاليت های بنياد 
برکت خواهند ش��د. معاون توسعه ی کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکِت ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام)ره( تأکيد کرد: مشاغل ايجاد شده در شهر خمين و 
روس��تاهای توابع، با توجه به قابليت ها و پتانسيل های منطقه ای و در رسته های 
شغلی ای هم چون پرورش دام سبک و سنگين، طيور، قالی بافی، صنايع دستی، 
مشاغل خدماتی و ... راه اندازی خواهد شد. گفتنی است، بنياد برکت در راستای 
محروميت زدايی، توسعه، پيشرفت و آبادانی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
و توزيع عادالنه ی امکانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال زايی را به نمايندگی 
از س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در روس��تاها و مناطق محروم کش��ور 
راه اندازی کرده اس��ت. اين بنياد هم چنين در س��ال ۹۸ بيش از ۱۰ استان را به 
استان های هدف خود در زمينه ی اشتغال زايی افزوده است و  هم اينک ۲۸ استان، 
۱۸۰ شهرس��تان و بيش از ۸ هزار روستا تحت پوشش طرح های اشتغال زايی و 

حمايت کارآفرينی اين بنياد قرار دارد.

س��خنگوی قوه قضائيه در نشست خبری ديروز از احکام قطعی 
برخی جاسوسان خبر داد و گفت: فردی به خاطر جاسوسی برای 
آمريکا به اعدام محکوم شده اما چون حکم وی قطعی نيست، نام 

وی قابل بيان نيست.
غامحس��ين اس��ماعيلی در يازدهمين نشس��ت خبری خود با 
خبرن��گاران با بيان اينکه در قوه قضائي��ه قوانين و مقررات ابزار 
اصلی تحقق و اجرای عدالت اس��ت، گف��ت: برای اجرای عدالت 
نيازمند قانون خوب و مجری شايسته و قاضی عادل و فرهيخته 
هستيم. وی افزود: در دوره جديد قوه قضائيه در جهت تامين و 
اصاح قوانين و مقررات مورد نياز يکی از معاونت های فعال قوه 
قضائيه معاونت حقوقی قوه بوده که اين معاونت در پنج ماه اخير 
با بسيج همه امکانات و بهره گيری از چهره های فرهيخته علمی 
پانزده اليحه دستور العمل و آيين نامه مورد نياز را تدوين کرده 
است. دستور العمل هايی تصويب شده است که از جمله آن می 
توان به اليحه ثبت شرکت های غير تجاری و نحوه اداره و بهره 

برداری از آپارتمان ها است.
سخنگوی قوه قضائيه تصريح کرد: همچنين پانزده دستور العمل 
و اليح��ه ديگر هم از س��وی معاونت حقوق��ی تدوين و مراحل 

تصويب در قوه قضائيه را سپری می کند.
غامحسين اسماعيلی به موضوع اسناد رسمی و همچنين طرح 
کاداستر اشاره کرد و گفت: دستگاه های دولتی کمترين امکان 

برای ثبت اس��ناد در طرح کاداس��تر را داشتند. يکی از راه های 
نفوذ و تعرض به اس��ناد ملی موضوع تعلل دستگاه های اجرايی 
برای ثبت مالکيت اس��ت. برای بخشی از زمين هايی که از قبل 
از انق��اب وجود داش��ته و مصادره و يا در اختيار س��تاد فرمان 
اجرايی قرار دارد س��ند صادر شده که بايد برای مابقی هم انجام 
ش��ود. وی در ادامه به موضوع بازگردان برخی زمين ها به بيت 
المال اشاره کرد و گفت: اخيرا وزارت اطاعات به موضوع پرونده 
۸۵ هزاز متری در ش��هرک غرب اش��اره کرد که در اين پرونده 
با ارزش پنج هزار ميليارد تومان قوه قضائيه همکاری بس��ياری 
خوبی داشت و اسناد مالکيت اين زمين ها نسبت به شصت هزار 

متر آن صادر می شود.
وی افزود: در پرونده مربوط به اراضی پاک ۲۱۰۸س��ولقان ۷۱ 
هکت��ار از اراضی دولتی مترصد ش��ده اس��ت. اراضی تقی آباد با 
پنجاه هزار هکتار با ارزش هزار ميليارد تومان رفع تصدی ش��د. 
پاک ۷۹ س��وهانک هم به اداره منابع طبيعی بازگشت. اراضی 
بوس��تان واليت با هفت هکتار در اختيار ش��هرداری تهران قرار 
گرفت . در اراضی شميرانات با ارزش پنجاه ميليارد تومان تحويل 

اداره منابع طبيعی استان شد.
رفع تصرف از ۱۶۷هزار هکتار از اراضی کشور

س��خنگوی قوه قضائيه ادامه داد: بيش از ۳۵مورد استرداد اموال 

ب��ه نهاد های مختلف داش��تيم. ۱۰ هزار ميلي��ارد تومان زمين 
در اس��تان تهران از يد زمين خواران گرفته ش��د و عما تحويل 
نهادهای متولی زمين و مسکن شد. به طور کلی ۱۶۷هزار هکتار 

از اراضی در کشور رفع تصرف شده است.
صدور احکام در برخی پرونده های اقتصادی

اسماعيلی در ادامه به صدور احکام در برخی پرونده های اقتصادی 
خبر داد و گفت: ايوب عطا کام به حرم مش��ارکت در اخال در 
نظام اقتصادی از طريق قاچاق ارز به بيست سال حبس و هشتاد 
و يک ميليارد جزای نقدی محکوم ش��ده است. ولی حاجی پور 
جنکانلو هم به تحمل هش��ت س��ال حبس و محروميت دايم از 
خدمات دولتی و پنج هزار يورو جريمه محکوم ش��ده است. امير 
موس��ايی به جرم مشارکت در اخال در نظام اقتصادی به شش 
س��ال حبس و پنج ميليون و چهارصد هزار يورو جريمه ش��ده 
اس��ت. شهرام حمامی به دوازده س��ال حبس به جرم اخال در 
نظام اقتصادی و پرداخت ۴۵ ميليارد ريال جزای نقدی محکوم 

شده است.
وی اف��زود: امير بهادری به جرم اخال در نظام اقتصادی به ۱۰ 
س��ال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. حمزه قنبری به 
ج��رم اخال در نظام اقتصادی به هش��ت س��ال حبس و جزای 

نقدی محکوم شده است.
صدور حکم برای چند جاسوس آمریکا و انگلیس

اس��ماعيلی به احکام قطعی برخی جواسيس اشاره کرد و گفت: 
علی نفريه فرزند غامحس��ين جاسوس��ی به نفع سيا به تحمل 
۱۰ س��ال حبس و اس��ترداد پنجاه و پنج هزار دالر حق الزحمه 
دريافتی، محمد امير نصب جاسوس��ی برای انگلستان به تحمل 
۱۰ س��ال حبس فرد ديگری هم برای جاسوسی برای آمريکا به 
اعدام محکوم ش��ده اما چون قطعی نيس��ت، قابل بيان نيست. 
همچنين محمد باباپور هم به دليل جاسوسی به ده سال حبس 

محکوم شده است.
وی همچنين به صدور حکم يکی از سرشاخه های باند های مواد 
مخدر اشاره کرد و گفت: فردی که ۱۰۶۲ کيلو مورفين و چهار 

تن ترياک را حمل می کرد شناسايی و به اعدام محکوم شد.
اسماعيلی در خصوص بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ 
و رس��انه يعنی فردی که حکم فيلترين��گ تلگرام را صادر کرد، 
گفت: نبايد مسائل را با هم آميخت و فردی اگر خدماتی داشت 
بايد تش��کر و اگر هم خطايی داش��ت بايد به اتهام آن رسيدگی 
کرد. اينکه قبا اين فرد چه احکامی صادر کرده ندارد. در رابطه 
ب��ا پيگيری برخی عناصر در خود قوه قضائيه دو نفر از قضات از 
قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شده و همچنان در بازداشت 

هستند.
وی در خصوص پرونده ه��ای مربوط به وزارت نفت در رابطه با 

زنی که در وزارت متهم بود و اس��تفاده از دس��تگاه پز گفت: در 
رابطه با خانومی که دس��تگير شده بود امر کارشناسی نسبت به 
طبقه بندی اسناد واصل و رسيدگی به اتمام رسيده و دادگاه به 
زودی رای خود را صادر می کند. در رابطه با کارت خوان گزارش 
کامل و جامعی از ناحيه وزارت اطاعات به مراجع قضايی واصل 
نشده و تنها يک گزارش ابتدايی ارسال شده و منتظريم گزارش 

کامل ارسال شود. 
حکم متهمه مرتبط با وزارت نفت به زودی صادر می شود

وی بي��ان کرد: حکم زن متهم مرتبط ب��ا پرونده وزارت نفت به 
زودی صادر می شود. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده قايم مقام قاليباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال 
ش��ده و با توجه به پرونده، تاکيد بر تس��ريع در رسيدگی شده 
اس��ت. وی در خصوص بازداش��ت ۲۱۱ نفر از دانشجويان قابی 
گفت: مس��ئوالن وزارت بهداشت يک بار اعام کردند اينها را به 
دس��تگاه قضا معرفی کرديم و بار ديگر گفتند معرفی می کنيم 
و اگ��ر مصاحبه ها را ببيني��د می بيند حرف های متناقضی زده 
ش��ده و در اين رابطه گزارشی به قوه قضاييه ارسال نشده است. 
اگر گزارش با اسم و مستند به قوه قضاييه ارسال شود رسيدگی 
می شود. اس��ماعيلی در پاسخ به اين سوال که دستگاه قضا در 
رابطه با تشکيل پرونده شخصيت طبق تاکيد رييس قوه قضائيه 
چه کرده اس��ت گفت: دس��تور العمل آن اباغ ش��ده و رويکرد 
اصلی تش��کيل پرونده ش��خصيت در کنار پرونده اصلی اس��ت 
همه متهمان مشمول تش��کيل پرونده  شخصيت نيستند. برای 
نوجوانان اين پرونده تشکيل می شود و بخشی از بخشنامه اخير 
بر عهده سازمان زندان ها است. کسانی که قبا حکم گرفتند در 

حوزه اجرای احکام، سازمان زندان ها رسيدگی می کند.
آخرین وضعیت تجدید نظر در پرونده کارگران هفت تپه

اس��ماعيلی در خصوص آخرين وضعي��ت تجديد نظر در پرونده 
کارگ��ران هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای خود را داده و ظرف 
بيست روز مهلت ارسال است. از مردم به علت کثرت پرونده ها 
عذرخواهی می کنيم. مهلت بيست روزه تجدی نظر هم در حال 
اتمام است. سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اعتراض کارگران 
شرکت هفت تپه گفت: وضعيت کارگران در بخشهای مختلف از 
دغدغه های رييس قوه قضائيه اس��ت و ايشان بارها اعام کردند 
هم حرف کارگران را بايد شنيد و هم رسيدگی کرد و همچنين 
بين اعتراضات صنفی با اعمال مجرمانه تفاوت قائل ش��د. خيلی 
از اينها کارگر نيس��تند و بر س��فره کارگران نان می خورند. در 
مورد هفت تپه ماقات مستقيم انجام نشده اما گزارشاتی واصل 
شده و مقامات استان خوزستان به نمايندگی از آنها ديدارهايی 
با رياس��ت قوه قضائيه داشتند و کمتر کس��ی در مقامات عالی 
کش��ور به اندازه رياست قوه قضائيه برای حل مشکات کارگران 

وقت گذاشته است.
توضیحات در رابطه با رشوه های کالن در قوه قضائیه

غامحس��ين اس��ماعيلی در م��ورد اين ک��ه اخي��را رئيس قوه 
قضائي��ه در اظهار نظری اعام کرد که در مبارزه با فس��اد، هيچ 
خ��ط قرمزی نداري��م، در خود قوه قضائيه با م��واردی مواجه و 
متوجه ش��ديم، رشوه هايی اخذ شده اس��ت که بهت آور است؛ 
از آپارتمان ه��ای ۶۰۰ متری گرفته تا وياهای ۴۰۰۰ متری در 
ش��مال که در نوع خود کم نظير است. البته متهمان بازداشت و 
اموال نامش��روع آن ها ضبط شده است، در اين رابطه برای چند 
نفر پرونده تش��کيل ش��ده و اين افراد در چه سطحی بودند؟ آيا 
مربوط به پرونده يکی از مس��ئوالن سابق بازداشتی قوه قضاييه 
است: گفت: مربوط به همين پرونده است و در اين ارتباط اموالی 

شناسايی شدند.
وی افزود: عدد متهمان در اين پرونده زياد است. اين موضوعات 
هم از س��وی قوه قضائيه و هم بيرون مطرح اس��ت. متهمان از 

داخل و هم از بيرون قوه قضاييه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اينکه اخباری پيرامون اعترافات 
اکبر طبری مطرح می ش��ود اين پرونده به کجا رسيد، گفت: به 
لح��اظ برخی محدودي��ت های قانونی اطاع رس��انی نکرديم و 
برخی ها از اين خا قانونی استفاده و موضوعاتی را تخت عنوان 
اعترافات منتش��ر کردند که اين اعترافات مورد تاييد ما نيست. 
رس��يدگی قضايی را بادرنگ انجام می دهيم. وی افزود: در اين 
پرونده هفده نفر بازداش��ت شدند که در زمره آنها دو نفر هم از 

قضات هستند که يکی شاغل و ديگری بازنشسته است.
حکم حسین فریدون صادر شد

وی در رابطه با آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون گفت: در 
رابطه با س��ه نفر ارفاق هايی ش��ده و در رابطه با اين فرد هفت 
س��ال حبس به پنج س��ال حبس تقليل يافته اس��ت. اما جزای 
نقدی  به علت اخذ رش��وه بايد پرداخت ش��ود.وی ادامه داد: در 
مورد يک��ی از متهمان دادگاه رای برائت صادر کرده اس��ت. در 
م��ورد يکی از بانوان متهم در اين پرونده دادگاه تجديد نظر يک 
س��وم حبس مطرح شده را تعليق کرده است.اسماعيلی تصريح 
کرد: ميزان رش��وه مطرح شده در اين پررونده ۳۱ ميليارد است 
که وی بايد آن را بازگرداند. س��عی می کنيم با بازداشت مديران 
واحدهای توليدی تعطيل نشوند اسماعيلی در پاسخ به سوالی در 
خصوص آخرين وضعيت پرونده باستی هيلز مشهد گفت: در باره 
زمين خواری در تهران و مشهد گزارشاتی واصل شده که حمايت 
از س��وء جريان در واگذاری و ص��دور پروانه دارد. االن اظهارنظر 
نمی کنيم اما همه س��وء جريانات ادعايی را بررس��ی می کنيم و 
چنانچه ادعا ش��ود تصميم بر اساس س��وء جريان و رانت صادر 

شده، حتما در چارچوب قوانين و مقررات رسيدگی می شود.
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امامباقرعليهالسالم:

ثواب صله رحم سريع تر از هر کار خيری به انسان می رسد.

وز حدیث ر

همي��ن ب��رادران جانباز و آزاده ي��ی را که ماحظه ميکنيد، ه��ر حادثه يی که 
برايش��ان اتفاق افتاده، و هر تجربه ی مخلصانه يی که اينها يا خودش��ان نشان 
دادند يا در ديگری ديدند، به نظر من کافی است تا انسانهايی را هدايت کند.  

رهبر انقالب:

گزارش

تبریز
°25 °16

سازمان سیما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کرج در نظر دارد نسبت به خریدکاشى و سرامیک مورد نیاز پروژه هاى سازمان را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و 
حقوقى واجد شرایط واگذار نماید

1- شرایط اشخاص حقوقى: اساسنامه شرکت (اساسنامه مرتبط) یا مجوز از سایر ارگانها و ادارات یا مجوز تولید – آگهى تاسیس – آگهى آخرین تغییرات در روزنامه رسمى – سایر 
مدارك ثبتى – کد اقتصادى- گواهى ارزش افرزوده حداکثر (قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد) را داشته 

باشد.
- شرایط اشخاص حقیقى: مشخصات فردى – ارائه کد اقتصادى- ارزش افزوده حداکثر (قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع سازمان 

ضبط خواهد شد) 9 پروانه کسب معتبر یا مجوز از سایر ارگانها و ادارات یا مجوز تولید
2- سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل ارائه گردد:  

- متقاضیان مى بایست بابت شرکت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکى (تا 45 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد) به مبلغ 154/858/750 ریال
-  واریز فیش نقدى به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 مترى کاج به نام شهردارى کرج

3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 
4-سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و اصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .(با 
همراه داشتن کارت اعتبارى امکان واریز وجه در محل وجود دارد.)

6- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این آگهى به مدت ده روز مى توانند در ساعت ادارى به امورقراردادهاى سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کرج 
واقع - عظیمیه- ضلع شمالی میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 (026) تماس حاصل نمایند. 

7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان مى باشد. 
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کارى از تاریخ درج آگهى و  تاریخ سشبازگشایى پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد مى باشد. 

9- همراه داشتن مهر شرکت و معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامى مى باشد. 
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 

11- هزینـه چاپ  دو آگهـى توامان به عهده برنـده  مناقصه مى باشد .
12- مبلغ 10  کل پیشنهادى وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد.

13- مبلغ کل رقم قرارداد بصورت 100 تهاتر با ملک (در سطح مناطق شهردارى کرج) محاسبه و از مبلغ صورت وضعیت ابتدا کسورات قانونى (بیمه – مالیات – سپرده) کسر و سپس 
سهم و درصد تهاتر محاسبه مى گردد.

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى

مبلغ اولیهموضوع مناقصهردیف

3/097/175/000 ریالخرید کاشى و سرامیک مورد نیاز پروژه هاى سازمان1

شرکت ایران در نمایشگاه بین المللی اکسپو امارات
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج. ا. ا ایران بیان کرد:

خ���ب���ر

خ���ب���ر
نهضت اشتغال زایی بنیاد برکت به مرکز ایران رسید

صدور احکام حبس برای مفسدان 
اقتصادی و جاسوسان

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد


