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کرونا به تاخت و تاز خود در تهران مشغول است و با وجود 
نزدیک به 500 کش��ته در روز بازهم شاهد هستیم که گویا 
»ن��ه خاني آمده و ن��ه خاني رفته«  اس��ت . مغازه ها حراج 
فصل��ی برگزار می کنن��د  و تعداد کثیری از مردم همچنان 
ب��دون رعایت پروت��کل های اجتماعی مش��غول به زندگی 
روزم��ره خود هس��تند، گویا اصال خطری در کار نیس��ت و 
ش��رایط عادی است. جالب آنجاس��ت که معلوم نیست چرا 
مسئولین در این شرایط بحرانی سرانجام تصمیمی اساسی 
را اتخاذ نمی کنند و سیاس��ت یک بام و دو هوای مقابله با 
کرونا را ادامه می دهند. براساس اظهارات سخنگوی وزارت 
بهداش��ت آخرین موارد بروز و فوتی ناش��ی از کروناویروس 
در کش��ور طی ۲۴ ساعت گذش��ته ) یک شنبه ظهر(۴5۹ 
بیمار کووید۱۹ بوده اس��ت که با این اوصاف  مجموع جان 
باختگان  از این بیماری به ۴۱ هزار و ۴۹۳ نفر رسیده است. 
حاال دیگر مسئوالن به این نتیجه رسیده اند که با تعطیلی 
تهران که بیش��ترین آمار ابتالی به بیماری کرونا را به خود 
اختص��اص داده ، می توان  زنجیره این بیماری را شکس��ت 
. اما مشخص نیس��ت چه کسی مخالف تعطیلی ۲ هفته ای 
اس��ت ؟ آن هم در حالی که متخصصان و مسؤوالن وزارت 
بهداش��ت و حتی اس��تاندار و رئیس شورای شهر تهران هم  

موافق تعطیلی هستند!
مردم  می پرس��ند واقعاً آیا این تعطیلی امکان پذیر اس��ت 
و می تواند منجر به کاهش ابتالی به بیماری ش��ود ؟  آثار 

ناشی از  این تعطیلی چگونه پاسخ داده می شود ؟  
 محدودیت های کرونایی 

در همین حال  علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا درباره محدودیت های جدید که قرار است از اول آذر 
اعمال شود، اظهار کرد: تمام تصمیمات با رعایت پروتکل ها 
و کاهش تجمعات می تواند به کاهش ش��یوع بیماری کمک 
کند، اما وقتی دورهمی خانوادگی، سفر ها و تجمعات شکل 
می گیرد، ورودی بیمارس��تان ها باال م��ی رود؛ به حدی که 
ممکن اس��ت شرایط قابل کنترل نباش��ید و در این شرایط 

اعمال محدودیت ها در دستور کار قرار می گیرد.
او گفت: سه هفته پیش ۴۳ شهرستان و بعد ۴۶ شهرستان 
اعمال محدودیت کرونایی ش��دید ش��دند و طرحی جامع، 
هوش��مند و پویا تدوین ش��ده و بر اساس آمار بستری ها در 
شهرس��تان ها سطح هشدار تعیین شده است. سطح هشدار 

سه برای ش��هر های قرمز، سطح هش��دار ۲ برای شهرهای 
نارنجی و سطح هش��دار یک برای شهر ها و شهرستان های 
زرد هستند و متناسب با وضعیت محدودیت اعمال می شود 

و ۲ هفته برای ارزیابی اعمال محدودیت زمان نیاز داریم.
رئیس��ی بیان کرد: اگر مردم در شهرستان با وضعیت قرمز 
وضعی��ت را رعایت کنن��د، محدودیت ها برداش��ته و تاکید 
خواهد ش��د که هدف اصل��ی تعطیلی کس��ب و کار مردم 
نیس��ت، اما مجبور هس��تیم که کاهش اعم��ال محدودیت 
کنیم. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: در ارزیابی 
اولیه ش��اید بیش از ۱00 شهرستان مشمول محدودیتهای 
سطح قرمز می شوند که اکثر مراکز استانها و از جمله تهران 

جزو این وضعیت قرمز هستند.
وی درب��اره نح��وه فعالیت کارکنان، اظهار کرد: اگر س��طح 
هشدار ۳ و منطقه قرمز وجود داشته باشد، حدود یک سوم 
کارکنان در ادارات حضور پیدا می کنند و در سطح هشدار 
۲ ی��ا نارنجی یک دوم کارکن��ان حضور پیدا می کنند و در 
سطح یک یا زرد حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند 
کرد. البته مسئولین ادارات بر اساس ضرورتی که ایجاد می 
شود تعیین خواهند کرد که چه گروهی سرکار حاضر شوند. 
معاون وزیر بهداش��ت ادامه داد: محدودیت بعدی که ایجاد 
خواهد ش��د در ترددها خواهد ب��ود. محدودیت ترددها نیز 
شامل سطح هشدار ۲ و ۳ است یعنی منطقه قرمز و نارنجی 
که خودروهای بومی با پالک بومی این شهرس��تان ها نمی 
توانند از ش��هر خود خارج ش��وند و به ش��هر دیگر هم نمی 
توانند وارد ش��وند و برعکس پالک های غیر بومی هم نمی 
توانند وارد ش��هرهای قرمز و نارنجی یا با سطح هشدار ۳ و 
۲ شوند. به دلیل ضمانت اجرایی، طرح جزییات دیگری هم 

دارد که اعالم خواهیم کرد.
 چه کسی مخالف تعطیلی است؟

ای��ن روزها همه دیگر به این نتیجه رس��یده اند که ش��اید 
تعطیل کردن تهران تنها راه پیش رو برای کنترل وضعیت 
اخیر باش��د . اما معلوم نیس��ت ک��ه اگر ای��ن راه پیش رو 
اس��ت چرا تهران زودتر تعطیل نمی ش��ود تا شدت شیوع 
بیماری کاهش یاب��د ؟ خبرها حکایت از آن دارد که دیروز 
محسن هاشمی رئیس ش��ورای شهر تهران برای بار چندم 
از رئیس جمهور درخواست تعطیلی تهران را کرده است اما 
مشخص نیست در ستاد ملی مبارزه با کرونا که تصمیم آخر 
را رئیس جمه��ور اتخاذ می کند چه کس��ی مخالف تعطیلی 
اس��ت . سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز در این باره 

هیچ شفافیت سازی نکرده است . 
مینو محرز عضو س��تاد مل��ی مقابله با کرون��ا در گفتگو با 
سیاست روز در مورد اینکه واقعاً چه کسی با تعطیلی تهران 
مخالف اس��ت گفت : واقعاً نمی دانم اما در  تمام کشورهای 
دنیا وقتی شرایط  شیوع بیماری به این حد می رسد مجبور 

هستند تا مدتی تعطیل کنند تا شرایط به شکل عادی درآید 
و این شدت شیوع بیماری فروکش کند . 

وی اف��زود : در ح��ال حاضر به جایی رس��یده ایم که چاره 
ای جز تعطیلی موقت ش��هر تهران نداریم و بعد از فروکش 
کردن بیماری با کمک مردم بتوانیم بر مشکالت فائق شویم. 
حجت نظری عضو شورای شهر نیز در این باره گفت : جای 
تعجب دارد که نمایندگان مردم در ش��ورای ش��هر تهران با 
این تعطیلی موافقند؛ اس��تاندار تهران ه��م در مصاحبه ای 
که انجام داده، گفته که با این تعطیلی موافق اس��ت؛ آقای 
واعظ��ی که رئیس دفتر رئیس جمهور اس��ت و باید به امور 
دفتر رس��یدگی کند ام��ا باتوجه به اینکه در تم��ام امور از 
سیاس��ت خارجی تا موارد داخلی اظهارنظر می کند، در این 
م��ورد نیز مصاحبه کرده گفتند که آقای رییس جمهور هم 
موافق تعطیلی است. وی افزود: حاال اینجا سؤال اساسی که 
پیش می آید، این است که؛ پس واقعاً ناراضی کیست؟ وقتی 
مردم، نمایندگان مردم در ش��ورا، استانداری و به گفته آقای 
واعظی، رئیس جمهور هم راضی هستند، ناراضی چه کسی 

است و چرا واقعاً شهر تهران تعطیل نمی شود؟
عضو ش��ورای ش��هر تهران تصریح کرد: اگر در شرایطی که 
میزان فوتی های روزانه در تهران بیشتر از یک هواپیما شده 
اس��ت و هنوز به این نتیجه نرس��یده اید که شرایط بحرانی 
اس��ت، پس دیگر باید چه اقدامی انجام شود که بگوییم ما 
به بحران رس��یده ایم؟! محمد جواد حق ش��ناس از اعضای 
ش��ورای شهر نیز با یادآوری نشس��ت هیات رئیسه شورای 
شهر و هیات رئیس��ه  نمایندگان تهران در مجلس شورای 
اسالمی در این باره  در گفتگو با روزنامه سیاست روز گفت 
: در این نشست نمایندگان مردم در مجلس و شورای شهر 
همگان ب��ر تعطیلی تهران  اتفاق نظر داش��تند . همچنین 
شهردار تهران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران ، 
علوم پزش��کی ایران و علوم پزشکی ملی نیز بر این موضوع 
تاکید داش��تند و استاندارهم اعالم موافقت کرد . این به آن 
معناس��ت که تمامی عوامل اجرایی و تحقیقی و نظارتی به 

شکل کارشناسانه این موضوع را مورد تاکید قرار دادند . 
وی با بیان اینکه ۲ تن از اعضای  ش��ناخته شده ستاد ملی 
مقابله با کرونا یعنی مینو محرز و مسعود مردانی نیز با این 
موضوع موافق بودند ، افزود : انتظار داشتیم تا در جلسه روز 
ش��نبه س��تاد کرونا تعطیلی تهران تصویب شود ، اما دلیل 

همراهی نکردن ستاد با این تصمیم مشخص نشد . 
حق ش��ناس اظهار داشت : تا کنون هم دلیل این امر اعالم 
نش��ده اس��ت . دولت مخالفت خود را اع��الم نمی کند اما  

موافقت خود را هم  با این امر اعالم نمی کند. 
وی با اش��اره به اینک��ه انتظار می رود ت��ا دولت دلیل این 
وضعی��ت را به مردم و نمایندگان آنها در ش��ورای ش��هر و 
مجلس اع��الم کند ، گفت : متاس��فانه دول��ت از ارائه این 
اطالع��ات به نماین��دگان مردم دریغ می کن��د . اینکه چرا 
دولت اس��تداالل خود را در این ب��اره اعالم نمی کند جای 
س��وال دارد. این عضو ش��ورای ش��هر تصریح ک��رد: 7 ماه 
اس��ت که از دولت و س��تاد کرونا می خواهیم آمار مبتالیان 
به بیماری و فوتی های ناش��ی از آن را در تهران به ش��کل 
تفکیک ش��ده اعالم کند اما این اتفاق صورت نگرفته است 
و حتی بعد از این خواس��ته نیز انگ سیاس��ی کاری در این 
میان به ما زده می شود و به عنوان کاسب کرونا معرفی می 
ش��ویم. حق ش��ناس گفت : آمار دو برابری ابتال به کرونا را 
نمایندگان مردم در ش��ورا پیشتر اعالم کرده بودند و همین 
هش��دارهایی که اکنون داده می شود در آن زمان از سوی 

شورا اعالم شد.
 تعطیلی ، مزایا و معایب 

در این زمینه بس��یاری از کارشناسان مدافع تعطیلی تهران 
هس��تند و برخ��ی نی��ز آن را ضروری می دانن��د . از جمله 
احمد قوی��دل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران  که در این 
باره گف��ت: ما از فرمانده س��تاد کرونا در کالنش��هر تهران 
می خواهیم برای حفظ سالمت شهروندان تهرانی از هجمه 
مرگ آس��ای کرونا در تهران با تعطیل��ی کامل پایتخت به 
م��دت ۱5 روز اجازه دهن��د کادر درمان نفس تازه کند و از 
افزایش آمار فوتی ها جلوگیری شود. مینو محرز عضو ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز در این باره در گفتگو با سیاست روز 
گف��ت : تعطیلی در صورتی موجب فروکش کردن ش��یوع 
بیماری می شود که مردم نیز رعایت پروتکل های بهداشتی 
را داش��ته و حضور در بیرون از خانه را به  حداقل برسانند. 
وی با انتقاد از حراج فصلی یکی از مغازهای تهران و تجمع 
ب��ی دلیل مردم برای خرید افزود : وقتی مردم تنها از دولت 

انتظار دارند و خود هیچ گامی در این زمینه بر نمی دارند ، 
این گونه تعطیلی ها نیز نمی تواند چندان کار ساز باشد. 

محرز چنین رفتارهایی را موجب تش��دید بیماری و ابتالی 
باالی شهروندان و خانواده هایشان به کرونا دانست و تاکید 
کرد : وقتی بیماری به این حد می رس��د هرچه تجمع افراد 
کمتر ش��ود امکان سرایت بیشتر کمتر می شود . در نتیجه 
تکلیف تعدادی که مبتال هس��تند مشخص شده و بهبودی 
پیدا می کنند و زنجیره سرایت بیماری کمتر می شود . در 
غی��ر این صورت و ادامه تجمع م��ردم این زنجیره هیچگاه 
کوتاه نمی شود و بیماری ادامه پیدا می کند و قابل کنترل 
نیست. وی با تاکید بر اینکه فعاًل این بیماری تمامی ندارد و 
ما همچنان با این بیماری دس��ت به گریبان هستیم ، اظهار 
داشت : تعطیلی دو هفته ای نیز به تنهایی و بدون مشارکت 
م��ردم عوارض اجتماعی ، اقتص��ادی ، روانی  به دنبال دارد 
و همه اینها در کنار یکدیگر مش��کل ساز خواهند شد. عضو 
س��تاد مل��ی مقابله با کرونا  با اش��اره به تجرب��ه موفق کره 
جنوبی و ویتنام در مبارزه با این بیماری خاطر نش��ان کرد 
: با وجود جمعیت زیاد این کش��ورها توانستند شدت شیوع 
بیم��اری را مهار کنند و دلیل این امر رعایت پروتکل  های 
بهداشتی از سوی همه افراد و مردم بود. بنابراین ما هم باید 
از این تجربه موفق کش��ورها در مهار بیماری استفاده کنیم 
و مس��ئولیت خود را برای حفظ سالمتمان بپذیریم. وی با 
اش��اره به اینکه اگر تعطیلی تهران به همراه با رعایت مردم 
باشد و شیوع بیماری کاهش پیدا کند کنترل آن را حت تر 
خواهد بود ، گفت : شرایط فعلی با شرایط  چند ماه گذشته 
فرق می کند ، سرعت شیوع و انتقال بیماری افزایش یافته 
و وقت��ی همه در خانواده کنار یکدیگر حضور دارند بیماری 

به سرعت منتقل می شود. 
مح��رز گفت : اگر نگاه کنیم اکثری��ت افرادی که اکنون در 
بیمارس��تان ها بستری هستند و متاس��فانه در اثر بیماری 
ج��ان خود را از دس��ت م��ی دهند ، افراد مس��ن یا افرادی 
هس��تند که بیماری ه��ای زمینه ای دارند . م��ردم در ایام 
عید دی��د و بازدید نرفتند و رعایت این امر موجب ش��د تا 
میزان ش��یوع بیماری کاهش یابد ، اما مجدداً این ش��رایط 
را فرام��وش کردند و آنچه که امروز می بینیم  حاصل عدم 

رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم است.
محمد جواد حق ش��ناس از اعضای ش��ورای ش��هر نیز در 
گفتگ��و با روزنامه سیاس��ت روز در م��ورد معایب تعطیلی 
ته��ران و مخالفت ب��ا این امر ، افزود : ش��اید یکی از اصلی 
ترین دالیل مخالفت ، ناتوانی دولت در حل مسائل اقتصادی 
خیل عظیمی از مردم می شود که به موجب این تعطیلی ها 

کار خود را از دست می دهند و بی کار می شوند . 
وی اضاف��ه کرد : دولت نگ��ران بحران های بزرگ اقتصادی 

ناشی از این تعطیلی است. 
این عضو ش��ورای ش��هر با تاکید بر اینکه اکنون در مرحله 
انتخاب بین بد و بدتر قرار داریم ، اظهار داشت : آمار باالی 
ش��یوع بیماری و فوت ناش��ی از این بیماری نگران کننده 
است و یک سوم مرگ کل کشور را شامل می شود . چنین 

آماری  و روندی غیر قابل قبول است 
 محدودیت های کرونایی تنها رفع تکلیف 

در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که محدودیت 
های کرونا تاثیر حداقلی بر روند این ش��یوع این بیماری به 
شمار می رود و در حقیقت به نوعی رفع تکلیف می ماند. 

تهران حدود ۱0 درصد از جمعیت کل ایران را در خود جای 
داده و50 درص��د از مرگ های کرونایی در آن رخ می دهد. 
با این حال تجربه محدودیت های کرونایی نشان داده است 
که سیس��تم نظارتی بر آن در اجرای آن ناتوان اس��ت و در 
اکثر موارد از محدودیتهای چنانی صحبت می ش��ود که در 

واقع توخالی است و ا جرا نمی شود. 
اخی��راٌ علیرغ��م محدودیتها قبلی بازهم  ش��اهد بودیم که 
تجمعات و حضور بی مالحظه مردم در اجتماعات و وسایل 
نقلی��ه عمومی و امکان عمومی و تجاری ادامه دارد و پارک 
ها ، خیابان ها  و مراکز خرید تهران همچنان غلغله اس��ت 
و س��فرها کما فی الس��ابق ادامه دارد. دولت به یاد داش��ته 
باش��د که توان کادر درمان بی انتها نیس��ت شاید تعطیلی 
تهران با خود عوارض بسیاری اقتصادی و اجتماعی به همراه 
داشته باش��د اما اگر نظارت دقیق و کارآمدی بر آن صورت 
گی��رد و همه مردم برای کنترل کرونا با یکدیگر مش��ارکت 
کنند، اگ��ر هیچ اتفاقی نیافتد، که بنا به گفته پزش��کان و 
محقی��ق درمانی می افتد ،حداقل کادر درمان اندکی نفس 

می کشد. 

امام علی )ع(: آدم بدکار را به وسیله کارنیک خود اص�الح کن، و با سخن 
زیبایت دیگران را به کارخیر رهنمون باش.

مجلس برای رفع دغدغه معیشتی 
مردم کوتاه نمی آید

سخنگوی کمیس��یون برنامه 
مجلس با اش��اره به رد طرح 
تامین کاالی اساسی از سوی 
شورای نگهبان گفت: فقدان 
تعیُّن بودجه اجرای این طرح 
دلیل رد بوده ولی مجلس بر 
رفع ابهام اصرار داشته و باید 

مشکل معیشتی مردم را حل کرد.
محمد مهدی مفتح س��خنگوی کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس ش��ورای اس��المی ، درباره دالیل رد 
ش��دن طرح تأمین کاالهای اساسی از سوی شورای 
نگهبان اظهار داشت: دولت متاسفانه همکاری الزم 
را با مجلس برای اج��رای این طرح نکرد و بار مالی 
آن را نپذیرفت و به همین دلیل ش��ورای نگهبان آن 
را تایید نکرد.  سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس درباره دالیل رد این طرح خاطرنش��ان کرد: 
ش��ورای نگهبان معتقد اس��ت که تعیُّن موارد مالی 
و بودج��ه و اعتبار الزم برای اج��رای این طرح بیان 
ش��ود و دقیقاً جزئیات و نحوه به دست آمدن اعتبار 
۳0 ه��زار میلیارد تومانی مش��خص باش��د و دقیقا 
جزئیات نحوه بدس��ت آمدن اعتبار ۳0 هزار میلیارد 
تومانی مشخص باش��د و گفته شود که کدام اموال، 
ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود. 
مفتح گفت: چون هزینه ه��ای طرح تامین کاالهای 
اساس��ی کاماًل قطعی اس��ت اگر منبع و اعتبار مالی 
اجرا قطعی نباشد مش��کل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا 
ش��ورای نگهبان معتقد اس��ت که ۳0 هزار میلیارد 
تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ 
و بر همین اس��اس سواالت و ابهام دارد ولی مجلس 
اصرار بر اجرای طرح را دارد. س��خنگوی کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس 
ش��ورای اسالمی می کوشد سواالت و ابهامات را رفع 
کرده  و در نهایت تاییده شورای نگهبان را بگیرد زیرا 
برای رفع مشکالت مردم و رفع دغدغه های معیشتی 
آنان کوتاه نیامده و باید در ش��رایط فعلی بکوش��یم 
بار معضالت معیش��تی مردم را بکاهیم. س��خنگوی 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دو 
س��وم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت های 
دولتی اس��ت تصریح کرد: در س��نوات قبل به دلیل 
کمبود وقت، بودج��ه معموالً به صورت عمیق مورد 
بررس��ی قرار نمی گرفت و کمتر فرصت بررسی همه 
جانبه آن��را داش��تیم. وی اظهار داش��ت: برای حل 
مشکل مجلس، دولت را مکلف کرد که حداقل یک 
م��اه زودتر از ارائه الیحه بودجه کل کش��ور، بودجه 

شرکت های دولتی را به مجلس بدهد.  فارس

اعالم آمادگی ایران برای ساخت 
بالگرد مشترک با عراق

فرمان��ده هوانی��روز ارتش گفت: آمادگ��ی داریم که 
همانند کش��ورهای پیش��رفته کار س��اخت بالگرد 
مش��ترک میان دو کشور ایران و عراق را آغاز کنیم. 
امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در نشست 
با سرلشکر س��میر زکی حس��ین فرمانده هوانیروز 
ارتش عراق با گرامی داش��ت یاد و خاطر ش��هدای 
مقاومت شهید سپهبد قاس��م سلیمانی و شهید ابو 
مهدی مهندس، اظهار داش��ت: در گذشته مالقاتی 
که با فرمانده س��ابق هوانیروز عراق داشتیم بخشی 
از توانمندی ه��ای راهب��ردی هوانی��روز ارتش ایران 
را در مع��رض دی��د آنها قرار دادیم و مقرر ش��د که 
همکاری های دو جانبه ای را داشته باشیم.وی گفت: 
از فرمانده جدید هوانیروز ارتش عراق می خواهیم با 
توج��ه به انتخابات وزیر جدی��د دفاع عراق و البته با 
در نظر گرفتن توافقات گذشته تالش بیشتری برای 
اجرای توافقات گذش��ته داشته باش��ند. امیر قربانی 
گفت: آمادگی داریم که همانند کشورهای پیشرفته 
کار ساخت بالگرد مش��ترک میان دو کشور ایران و 

عراق را آغاز کنیم.  مهر

گزارشخبر

تاخت و تاز کرونا ادامه دارد  

تعطیلی یا محدودیت 
کدام راهگشاست ؟ 
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« آگهى مـزایـده عمومى بصورت حضورى (حراج)  »

(( واحد روابط عمومى و اموربین الملل شهردارى بندرعباس  ))

  سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى بندرعباس
  –

 حقیقى و حقوقى

 –
(فروش اسناد مزایده از تاریخ 99/8/26  الى 99/9/10).

تجدید آگهى مناقصه عمومى  یک مرحله اى با 
ارزیابى کیفى ( فشرده ) به شماره 99,27

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

دوم
بت 
نو

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

  www.setadiran.ir 

–

مبلغ شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف 
تضمین(ریال) 

مبلغ برآورد 
اولیه ریال

مدت 
اجراى کار  

1

عملیات وصول مطالبات 
آب بهاء و انشعابات آب 
و فاضالب قطع و وصل 
انشعابات آب بدهکاران 
آب بها ، تعهدات انشعاب 
، شناسایى و تبدیل 
انشعابات غیر مجاز و 
تخلفات مشترکین در 
شهر گلستان 

سلطان آباد ، قلعه میر 

10 ماه 2099050139000093333,000,0008,100,000,000

2

عملیات رفع دفرمگى، 
بریدگى و یا گسیختگى 
لوله  جدار فلزى چاه و 
اتصال جدار کمکى دوم 
در چاه هاى تحت پوشش 
شرکت آبفاى جنوبغربى 

استان تهران

10 ماه2099050139000094345,000,0008,500,000,000

http://iets.mporg.ir :
swest.tpww.ir :

www.nww.ir 

شــهردارى منظریه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 
2 صورتجلســه 131 مورخ 99/2/15 شــوراى اســالمى شــهر 
منظریــه عملیات آماده ســازى  ، بســتر ســازى ، خاکبــردارى و 
زیرسازى معابر اصلى آرامســتان عمومى شهر منظریه از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شــرایط واگــذار نماید لذا از 
کلیــه متقاضیــان دعوت بعمل مــى آید جهت دریافت اســناد و 
شــرایط مناقصه تا تاریــخ 99/9/12 به واحد مالى شــهردارى 

منظریه مراجعه نمایند.
آخریــن مهلــت دریافت و تحویل اســناد روز چهارشــنبه مورخ 

99/9/12
محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 99/9/12 ساعت 15
شناسه آگهى 1045267

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول

سید على مرتضوى - شهردار

ول
ت ا
نوب

اصالحیه

–

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی


