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همراه با رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی 
زمینی ارتش

سیاست روز اثرات ریزش قیمت 
دالر را بررسی می کند
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قالیباف:

دولت در برابر بورس مسئول است

ترامپ به شکل مفتضحانه ای کاخ سفید را 
ترک خواهد کرد، اما بایدن نیز مفتضحانه تر 
از رفتــن بایــدن وارد کاخ ســفید خواهد 
شد.آمریکا این روزها با تحوالت و تغییرات 
شگرفی روبرو است که در تاریخ این کشور 
واگذاری  اینگونه  تاکنون  است.شــاید  نادر 
قدرت و مراسم تحلیف ریاست جمهوری در 

آمریکا دیده نشده است.
همه دنیا به تماشای اتفاقاتی که در آمریکا 
در حال وقوع اســت نشسته اند در حالی که 
در بطن این اتفاقــات یک نکته مهم نهفته 
اســت که نباید از آن غافل شــد. تضعیف 
آمریکا و نابودی وجهه  پوشالی و چهره بزک 
کرده نظام لیبرال ســرمایه داری است که 

سعی داشت جهان را همچون خود بسازد!
جو بایدن با مشــکالت و معضالت بسیاری 

دست به گریبان خواهد بود.
مشــکالت داخلی آمریکا با وجود عمیق تر 
شــدن فضای دوقطبی و حتی چند قطبی 
در این کشــور دست بایدن را برای تشکیل 
یک دولت قوی بسته است.هر اندازه که جو 
بایدن کابینه خود را از چهره ها و مهره های 
سرشناس تشــکیل دهد، چالش های ایجاد 
شــده در دوران 4 ســال ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ، مانع خواهد بود.

فرصت پایان دل خوش 
کردن به کدخدا

ادامه صفحه 2

نقدی بر یک تحلیل سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

۲ ۲

روحانی:

شورای عالی بورس برای حفظ تعادل 
در بازار سرمایه تصمیم الزم بگیرد
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

حسین طال - شهردار اسالمشهر

نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز های شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به واگذاری موارد ذیل به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی 
اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به 
اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه 

درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.
1 - مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی :

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .  

4- برندگان اول و دوم وسوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداده نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
5- سایر شرایط در اسناد مزایده عمومی درج گردیده است . 

6- چاپ اول : 24 / 10 / 99 
7- چاپ دوم: 1 / 11 / 99

8-  مهلت دریافت اسناد مزایده عمومی : از مورخ 1 / 11 / 99 الی 12 / 11 / 99
9- مهلت تحویل اسناد مزایده عمومی : 13 / 11 / 99 

10-  جلسه کمیسیون عالی معامالت : ساعت : 15:00 مورخ 14 / 11 / 99

کارشناسی صالحیتمجوزموضوع مزایده عمومیردیف پایه  مبلغ 
اجاره ماهانه)ریال(

در  شرکت  سپرده  مبلغ 
مزایده عمومی)ریال(

1

احداث  جهت  زمین  قطعه  یک  اجاره 
پارک   - اسالمشهر  در  واقع  شهربازی 
شهید سلیمانی- جنب کارخانه شهر لبنیات 

میهن
5/4/863

و  داران  شهربازی  انجمن  از  عضویت  کارت 
کاری  سابقه  2سال  حداقل   - مربوطه  مجوزهای 
های  دوره  های  گواهی  مزایده-  موضوع  با  مرتبط 
تایید  گواهی  ارائه   - استاندارد  اداره  از  آموزشی 

صالحیت از انجمن شهربازی داران کشور

92/000/000210/000/000

2
از  برداری(  بهره  اجاره)حق  واگذاری 
استرابوردهای  و  پرتابل  استند،   ، بیلبورد 

شهری جهت انجام امور تبلیغاتی 
5/4/412

مرتبط  کاری  رزومه  اساسنامه-   : حقوقی  اشخاص 
رزومه   - شناسایی  کارت  تصویر   : حقیقی  اشخاص 

کاری مرتبط
..........900/000/000

نوع آگهی: مناقصه عمومی عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

ت اول
نوب

شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر دارد خرید تکمیلی لوله ، اتصاالت ومتعلقات GRP مورد نیاز 
ناحیه عمرانی دوم خداآفرین با مشخصات ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات ، از طریق مناقصه 
عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی از شرکت های تولیدی و تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید.

الف( مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای اردبیل 
دوم  عمرانی  ناحیه  نیاز  مورد   GRP متعلقات  و  اتصاالت   ، لوله  تکمیلی  خرید  مناقصه:  موضوع  ب( 

خداآفرین با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
ج( مبلغ برآورد اولیه: 4/160/000/000 ریال )چهارمیلیارد و صد و شصت میلیون ریال(

د( شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اسناد را از سامانه ستاد ایران
 www.setadiran.ir دریافت نمایند. زمان و گشایش پیشنهادها طبق تقویم مندرج در سامانه ستاد 
ارائه  از  ایران می باشد. الزم به توضیح است کلیه مراحل مناقصه به صورت الکترونیکی می باشد و 

هرگونه نسخه فیزیکی اسناد اجتناب شود.
اردبیل ، میدان ارتش شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود
Web site:www.arrw.ir

Email:info@ arrw.ir

شرکت آب منطقه ای اردبیل

شماره: 15/ت /99
تاریخ 99/11/1

آگهی مناقصه عمومی

اداره امور قراردادها وپیمانها – شهرداری کرج

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

نحوه پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژ به ریالشرح پروژهردیف

تجدید )1( مناقصه پروژه چند 1
منظوره عمرانی سطح منطقه 

9-تاسقف اعتبار

  کامال نقدیرتبه 5راه وترابری یا 5 ابنیه          5/000/000/000250/000/000

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد.ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ویا واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفراول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
4-مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک  شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.

5-متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها وپیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده 
شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه 
مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir یا  معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل ، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، 

کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی میباشد.
9-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد در خواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوط قراردهند. 

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11-پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا ) الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز 
بلوار بالل دبیر خانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در روز  چهار شنبه  سه شنبه مورخ99/11/14 به آدرس کرج- میدان توحید- 
مورخ99/11/15 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
 *جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892421-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

برخی تصورشان این است هر چقدر درمقابل آمریکا سازش کارانه برخورد شود آمریکایی ها پاداش بیشتری خواهند داد

نمایش خیره کننده قدرت نظامی
پیام های متعددی که از رزمایش های نظامی ایران به دشمنان مخابره شد  


