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دبیر شورای سیاستگذاری :حسن اختری

گـــزارش

اخبـــــار
اسامی  ۱۲۹ساختمان بسیار پرخطر
تهران منتشر شود

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از
لزوم انتشار اســامی  ۱۲۹ساختمان بسیار پرخطر
پایتخت خبر داد.
مهدی عباســی در تذکر پیش از دســتور خود در
جلســه شــورای شــهر تهران با بیان اینکه ۱۲۹
ســاختمان بســیار پرخطر در تهــران وجود دارد
که از شــهرداری میخواهم براســاس اهمیت این
ســاختمانها و میزان حضور و مراجعه شهروندان،
رســیدگی به آن را در دستور کار قرار دهد ،گفت:
باید ایمنســازی گودهای رها شــده در دســتور
کار قرار گیرد .وی با بیان اینکه انتشــار لیســت
اسامی  ۱۲۹ساختمان پرخطر در راستای افزایش
آگاهی شــهروندان موثر اســت ،ادامه داد :نام این
ساختمانها اعالم شــود تا اگر مالک انگیزه کافی
برای ایمنســازی ندارد با تحریم شــهروندان در
مراجعه به این ساختمانها ،مالک اقدام به بازسازی
کند .چمران رییس شــورای شهر تهران نیز گفت:
باید پلیس ،قوه قضاییــه و وزارت کار نیز پای کار
بیاینــد و امیدواریــم در کارگروهی که با همکاری
قوه قضاییه شکل میگیرد این موضوع محقق شود.

چرا تسهیالت فرزندآوری
فقط در چند استان اجرا میشود؟

در حالی دادستان کل کشــور حادثه متروپل را فرصت می
داند و مدعی است که وظیفه زیادی در قبال ساختمان های
نــا ایمن ندارد که بارها اعالم کرده بــه دنبال احیای حقوق
عامه در ابعاد مختلف است.
بارها از سوی مسئوالن مختلف قضائی به ویژه دادستان کل
کشــور شــنیده ایم که قوه قضائیه به طور جد پیگیر احیای
حقوق عامه است و حتی برخی از مسئوالن دادستانی اعالم
کردند که مصادیق حقوق عامــه یک مصداق ثابت و دائمی
نیســت و سیاست دادستانی کل کشور بر این است که صرفاً
به مصادیق موجود اکتفا نکند ،چون تعریف حقوق عامه یک
تعریف منعطف و ســیال اســت که بر اساس شرایط جامعه،
زمــان و مکان تغییــر میکند و نمیتــوان مصادیق ثابت و
غیر قابــل تغییری برای حقوق عامه تعیین کرد .چون بنا به
مناسبات زمانی و مکانی این مصادیق ممکن است تغییر یابد.
عالوه بر اینکه در قانون اساسی به تکالیف قوه قضائیه در این
رابطه اشاره شــده ،در سند تحول قضائی هم که چند سالی
است مســئوالن قضائی بر روی آن تمرکز دادند ،دادستانی
کل و دادســتانها بیشــترین وظایف و مسئولیتها را دارند
به طوری که  ۳۳تکلیف مســتقیم برای دادستانی کل و ۳۱
تکلیــف به صورت موردی و به عنــوان همکار به این مرجع
محول شــده اســت که جمعــاً  ۶۴وظیفه مســتقیم و غیر
مستقیم بر عهده دادستانی قرار گرفته است.
از ایــن  ۶۴وظیفه قانونی ،یکــی از مهمترین وظایفی که بر
دوش دادســتانی قرار دارد احیای حقوق عامه است و حتی
در ســند تحول قضائی آمده اســت که فراهم سازی امکان
اعالم گزارش اشــخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات
و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دســتگاههای موضوع
«قانون تشــکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در
موضوعات حقــوق عامه با حفظ محرمانگــی هویت ،تأمین
امنیت مادی و معنوی ،طراحی نظام انگیزشی متناسب برای
گزارشگران با اصالح قوانین و مقررات مرتبط ،توسعه است.
در ادامه گزارش مهر آمده اســت؛حقوقدانان و کارشناســان
مختلف مصادیق حقوق عامه را بســیار زیاد بر شــمرده اند
به عنوان مثال ،خاموشــیهای برق تابستان سال گذشته از
دید همین کارشناســان و حقوق دانــان از مصادیق تضییع
حقــوق عامه بود .عالوه بر این بحث نــا ایمن بودن جادهها
و کیفیــت خودروها هم از دیگــر مصادیق بود که به صورت
موردی دادستانی به آن ورود کرد.
اما یکی از مصادیقی که به نظر میرسد جای تأمل بیشتری
دارد بحث ایمنی ســاختمانها است که به صورت مستقیم
با جان مردم ســر کار داشته و از مصادیق اظهر من الشمس
حقوق عامه اســت و آنطــور که مهــدی داوری؛ مدیرعامل

سابق ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران درباره
غیره ،تمام وظایفی که بر عهده دارند به درستی انجام دهند.
برخی از محبوســین مشــخص نیســت و مردم و نیروهای
ساختمانهای ناایمن در تهران با اشاره به بازدید آتشنشانی
اگر چنانچه دستگاه قضائی بخواهد ورود یا از باب پیشگیری
امدادی همچنان در تالش برای استخراج از زیر آوار هستند.
تهران از  ۲۳هزار ســاختمان در تهــران در قالب طرح نظام
اســت یا برخــورد قضائی .بایــد برای کل کشــور و تمامی
در حالی مدعی العموم میگوید که دادستانی چه باید بکند
بازرسی میگوید ۱۲۹ :ســاختمان در تهران شرایط «بسیار
ســاختمانهای نا ایمن فکری شود ،ابتدا چرا شهرداریها یا
که طبق قانون حداقل دادســتان هر شهر و استانی میتواند
پرخطر» دارند که هرچه زودتر باید اقدام فوری درباره آنها
شهرسازیها نســبت به وظایفی که دارند قصور کنند تا قوه
به پروژههای بزرگ و عظیم همان شــهر سری زده و از باب
انجام شود.
قضائیه بخواهد ورود کند .باری نیست که فقط بر دوش قوه
رعایت حقوق عامه یک نظارت و بازدید ساده به عمل آورد.
وی خاطرنشــان کرده بــود :قوانیــن حاضــر ،جامعیت و
قضائیه بیندازیم.
اگر چه تیمی از دادســتانی کل کشور از جمله معاون حقوق
تأثیرگــذاری الزم را برای ایمنی شــهر ندارند که از مجلس
دادســتان کل کشــور در پاسخ به این ســوال که آیا حادثه
عامه دادســتان کل کشــور صبح امروز برای بررسی هر چه
میخواهیم در قوانین مربوط به ایمنی بازنگری داشته باشند
پالسکو برای مسئوالن درس عبرت شد گفت :اگر شهرداری
بیشــتر قصور مســئوالن متخلف از جمله بررســی میزان
و وقت اصالح قوانین در حوزه ایمنی رســیده است؛ عالوه بر
و نظام مهندســی و راه و شهرســازی به وظایف قانونی خود
قصور داشــتن دادســتان آبادان راهی این شهر شده است
 ۱۲۹ســاختمان پرخطر در تهران ۹ ،هزار و  ۶۰۰ساختمان
عمل کننــد ،قوه قضائیــه ورود نمیکند .دســتگاه قضائی
اما ســاختمانهای زیادی طبق آنچه مسئوالن میگویند در
دیگــر نیز نیازمند مداخله و اصالح وضعیت ایمنی هســتند
نمیتواند به تعداد ساختمانهای ساخته شده مأمور بگذارد.
شرایط ایمنی مناســبی قرار ندارند و هر لحظه ممکن است
البته از لحاظ درجه خطر مانند آن  ۱۲۹ساختمان نیستند.
منتظری در پاســخ به این ســوال که پس از پالسکو ۱۲۹
فاجعه بار دیگر تکرار شود.
داوری؛ مدیرعامل ســازمان آتشنشانی تهران درباره چرایی
ســاختمان بحرانی در تهران شناسایی شــده ،از این تعداد
البته نمیتوان همه قصورات را بر گردن یک دستگاه انداخت
عدم اعالم اسامی ســاختمانهای پرخطر به مردم نیز گفته
چیزی کم نشــده آیا دادســتانی برخورد کرده است گفت:
و از قصور ســایر دســتگاهها از جمله نظام مهندســی ،راه
بود :آتشنشانی تهران درباره ساختمانهای ناایمن مخصوصاً
دادســتانی باید چه کند؟ باید تخلیــه کند؟ اگر جرمی بوده
شهرســازی و شهرداریها گذشت اما اگر یک دستگاه هم به
 ۱۲۹ســاختمان پرخطــر ،اقدامــات خود را رهــا نمیکند
باید به دســتگاه قضائی اعالم کنند .وی در پاسخ به سوالی
وظیفه قانونی خود به درســتی عمل کند شاید بتوان جلوی
و مرتباً آن را بررســی میکند؛ در آخریــن اقدام نیز تعامل
که چرا از گزارش  ۱۲۹ســاختمان یک ساختمان هم اصالح
بسیاری از جرایم را گرفت .مردم هم اگر ساختمان نا ایمنی
خوبی با معاون دادســتان تهران برقرار شده است و تمام این
نشده است گفت :خب شــما آقایان میگوئید دادستانی چه
در شــهر خود میشناســند میتوانند گزارش آن را به قوه
ساختمانها از لحاظ قضائی نیز مورد بررسی قرار میگیرد و
کار کنــد؟ دســتگاهها باید هماهنگی الزم را با هم داشــته
قضائیه و دادســتانیهای شــهر خود اعالم کنند تا بلکه راه
این موضوع (پیگیری قضائی) بســیار امیدوارکننده است که
باشند .همین امشب اعالم میکنم شهرداری ،نظام مهندسی
تکرار بر خطر بسته شود.
ساختمانهای مذکور از لحاظ ایمنی اصالح شوند لذا با توجه
و راه و شهرسازی از همین هفته به دادستانی کل مراجعه و
دادســتان کل کشور در حالی اقدامات قضائی خود به عنوان
به روش اتخاذشده و همکاری آتشنشانی با دستگاه قضائی،
تکتک موارد بحرانی را اعالم کنند به شرطی که هر حکمی
دادســتان کل و به عنــوان مدعی العموم بــرای برخورد با
بهنظر میرسد درباره این  ۱۲۹ساختمان بتوانیم روند بهتری
که دادستانی اعالم کرد را اجرا کنند.
ســاختمانهای ناایمن را معطوف به ارائه گزارش از ســوی
را طی کنیم اما اگر هیچکدام از این اقدامات به نتیجه نرسد،
دادســتان کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا از  ۶سال
ســایر نهادها و دستگاهها میداند که به نظر میرسد تعریف
قطعاً اسامی این ساختمانها را به مردم اعالم میکنیم.
پیش چنین حرفی نزدید گفت :چه کار میشود کرد؟ آقایان
جامع ،کامل و مانع از واژه «مدعی العموم» را کنار گذاشــته
اما حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور
نخواستند .دستگاهها باید اعالم کنند .کجا این  ۱۲۹مورد را
و به آن توجهی ندارد.
که پیش از این وعده اعالم اسامی متخلفان آن هم از داخل
اعــام کردند؟ باید بیایند و برنامه ریزی کنند .ما نمیتوانیم
جناب آقای منتظری به گفته بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
دســتگاه قضا در رابطه با حادثه متروپــل را داده بود ،اعالم
چراغ به دست بگیریم ببینیم کدام ساختمان نا ایمن است؟
حضرت امام خمینــی (ره) قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم
کرد :خواهان ارســال پروندهای مربوط به متروپل بودیم که
شهرداری بیاید و اعالم کند صرف اعالم فایده ندارد بلکه باید
ستمدیده اســت و به نظر میرسد اگر قرار بود حفظ حقوق
امروز  ۸۰برگ از پرونده برای ما ارســال شد و خود بنده آن
برنامه ریزی هــم بکنند .این حادثه را یک فرصت می بینم،
عامه مردم و حفظ جان آنها در مقابل خطرات ناشی از قصور
را خواندم .امروز دیدم که با این مقدار مســتندات اظهار نظر
دستگاهها پای کار بیایند و برنامه ریزی میکنند.
دستگاههای دولتی ،خصوص ،اشــخاص و هر فرد یا نهادی
قطعی مشــکل اســت و به همین منظور هیأت عالی قضائی
اگرچه دادستان کل کشور میگوید نمیتواند با چراغ دنبال
صرفاً معطوف به ارائه گزارش باشــد جایگاه دادســتان را در
فردا برای بررسی بیشتر به دادگستری آبادان رفته و مسائل
ســاختمانهای نا ایمن بگردد اما بهتر اســت به قانون عمل
سیستم قضائی به عنوان مدعی العموم نمیشناختند!
و پروندههای آتجا را بررسی خواهند کرد.
کرده و در راســتای احیای حقوق عامه به زیر مجموعه خود
شاید فراموش شده است که دادستان پیگیری کننده اجرای
وی گفت :بــا توجه به مجموع اطالعــات نمیتوانم قاطعانه
تاکید بیشتری برای نظارت قویتر از جان و مال مردم بکند.
عدالــت و مدافع حقوق مردم یک جامعه بوده و همچنین از
بگویم که قصوری از ســوی دستگاه قضائی رخ داده است یا
جا دارد به دادســتان کل کشور این موضوع را یادآوری کرد
وظایف مهم دادستان میتوان به تأمین امنیت و پاسداری از
خیر اما مســئله را به جد پیگیر خواهیم بود .بررسیهای ما
که برای ایمن ســازی و یا رفع خطر و حتی مخالفت با ادامه
آن در جامعه اشــاره کرد .آقای دادستان کل کشور اگر قرار
به نتیجه نرسیده اســت و بنده گمان میکردم با مستندات
کاربری  ۱۲۹ســاختمان ناایمن در تهــران نیازی به چراغ
بــود حادثه متروپل و حوادث اینچنینی فرصت باشــد برای
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در مذکــور را دارنــد میتواننــد ضمــن تمــاس بــا تلفنهــای  35768347و  35768345همــه روزه بجــز پنجشــنبهها و روزهــای
مربوطهـور
امـ

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/1718

تعطیــل در ســاعات اداری بمنظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر مراجعــه و پیشــنهاد خــود

ن

آگهي ابالغ برگ تفهيم اتهام
به آقاي علي عليزاده

«نظــر بــه مفــاد مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی،
بــرگ ابــاغ و تفهيــم اتهــام شــماره  3845مــورخ 1401/02/11
مبنــی بــر ابــاغ مــوارد اتهامــی بــه آقــای علــی عليــزاده فرزنــد
پيرولــی كارمنــد مديريــت شــعب بانــك در اســتان ايــام،
اباغ میگردد».
ايــن آگهــی در دو نوبــت متوالــی در روزنامــه كثيراالنتشــار درج
و بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد حداكثــر ظــرف مــدت  30روز از
تاريــخ درج ايــن آگهــی دفاعیــات خــود را بــه دفتــر ادارهكل امــور
كاركنــان ايــن بانــك ارســال نمايــد.

محدوده)
محمدشهر
شهر
مناقصه
پیشــنهادها مختــار
(حريمیــاوتمامــی
یــا 1قبــول یــک
ســازمان در رد
سطحشــد.
جدولگذاريخواهــد
عمومی نتیجــه آن اعــام
مناقصــه بــاز و
رســیده در کمیســیون

میباشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود .الزم بهذکــر اســت ارائــه معرفینامــه و گواهینامــه ســمتا

محدوده) به شماره (سیستمی)  2001005314000006را از طریق
(حريم و
محمدشهر 1
درسطح شهر
جدولگذاري
ـتدارد
نظر
محمدشهر در
شهرداری
باشــد.
ـی می
مناقصــه الزامـ
فراخوان شــرکت
اســناد و
دریافـ
معتبــر جهــت
مرتبــط و
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
دوران
شهید
پارچین –
اختصاصی
اسناد جاده
بابایی –
شهید
بزرگراه
برگزاریانتهای
مراحلتهران –
آدرس:
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
سامانه
صنایعدرگاه
از طریق
بازگشایی پاکت ها
فراخوان تا
تحویل
دریافت و
فراخوان از
کلیه
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
روابط عمومی صنایع شهید دوران
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
شناســه آگهی ()1321680
مواعد زمانی:
 تاریخ انتشار فراخوان 1401/03/05 :از ساعت 11:00 مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/03/12 :تا ساعت 14:00 مهلت ارسال پیشنهادات 1401/03/23:تا ساعت 12:00 زمان بازگشایی پاکت ها 1401/03/23 :ساعت 13:00نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره به مبلغ  750,000,000ریال می باشد که مي-بایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار
حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه  :استان البرز ،محمدشهر ،بلوار امام خمینی (ره) ،خیابان شهید شاه حسینی ،شهرداری محمدشهر .شماره تماس026-35705 :
شناسه آگهی 1325300

شهرداری محمدشهر

اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی

شناســه آگهی)1323576( :

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 1401/03/09

م الف761 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در نظردارد امور خدماتی و نظافتی ساختمان مرکزی و معاونتهای تابعه را از طریق مناقصه واگذار نماید.

دوآگهی ختم ورشکستگی

الف) شرح کار:

ارائه امور خدماتی و نظافتی ساختمان وزارت متبوع و معاونتهای تابعه

در اجرای ماده  49قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعالم می گردد :تصفیه
امور ورشکستگی آقای پرویز بهرامی دامغانی به شماره شناسنامه  61و شماره ملی
 2249053448که حکم توقف آن از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
ساری صادر گردیده ،با توجه به پرداخت صد در صدی مبلغ تصدیق شده بستانکاران در
این اداره خاتمه یافته است.
تاریخ چاپ  :دوشنبه  1401/03/9روزنامه سیاست روز
امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

تاریخ  1401 /04 /01لغایت 1401 /12 /29

ب) شرایط شرکتکنندگان در مناقصه:

 .1گواهی تایید صاحیت معتبر و مرتبط با موضوع قرارداد توسط وزارت کارو رفاه و امور اجتماعی یا سازمان برنامه و بودجه را دارا باشند.

 .2حداقــل  2ســال ســابقه همــکاری بــا ســازمانها ،دســتگاههای دولتــی و یــا نهادهــا و موسســات عمومــی غیــر دولتــی و دارای دو نمونــه قــرارداد مربــوط بــه ســه ســال

اخیــر  98و  99یــا  1400و بــا مبلــغ بیــش از بیســت میلیــارد ریــال بــه همــراه گواهــی حســن انجــام کار در رابطــه بــا موضــوع قــرارداد را داشــته باشــد.
 .3کد اقتصادی و گواهی معتبر مالیات بر ارزش افزوده از وزارت اقتصاد ودارایی را دارا باشد.
 .4دارای گواهی صاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد.
ج) تضمین شرکت در مناقصه:

شــرکت کننــدگان در مناقصــه میبایســت مبلــغ  3 /500 /000 /000ریــال بــه عنــوان تضمیــن شــرکت در مناقصــه را بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی (مــدت اعتبــار

حداقــل 3مــاه از تاریــخ ارایــه پیشــنهاد) و قابــل تمدیــد تــا ســه مــاه دیگــر را تهیــه و بــه دبیرخانــه مرکــزی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ارســال نماینــد.

نوب

آگهی مزایده عمومی

تد

شماره ( 1001092409000001شماره مرجع)01001 :

وم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره  120ایــن صنایــع بیاندازنــد .پیشــنهادهای

وب

مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیــت هوا از امضای
صورتجلســه هفتمین کمیته مشترک هماهنگی
فیمابیــن این شــرکت و آژانــس همکاریهای
بینالمللی ژاپن خبــر داد و گفت :هماهنگی الزم
جهت تسهیل ورود  6ایستگاه سنجش آلودگی هوا
صورت گرفت.
سیدمحمدمهدی میرزائی قمی ،مدیرعامل شرکت
کنترل کیفیــت هوادرباره امضای صورتجلســه
هفتمین کمیته مشــترک هماهنگی فیمابین این
شــرکت و آژانس همکاریهــای بینالمللی ژاپن
اظهارداشــت :امضاء این سند در حالی اتفاق افتاد
که بحرانهــای اخیر آلودگی هوای شــهر تهران،
بواســطه طوفانهــای گــرد و غبار ،لزوم توســعه
ایستگاههای ســنجش آلودگی هوا در شهر تهران
را دو چندان کرده اســت .وی گفت تا پایان امسال
تجهیــزات آلودگی هوا به ارزش یک و نیم میلیون
دالر در قالب پروژه همکاری فنی در اختیار شرکت
کنترل کیفیت هوا قرار خواهد گرفت.

آقای دادستان! هیچ مسئولیتی ندارید؟

تا

تسهیل در ورود تجهیزات  6ایستگاه
سنجش آلودگی هوا

كدپستي 1438634871 :شاپا2008 - 3947 :

|دوشنبه| 9خرداد |1401شماره |5876

زیر آوار ماندن ،فرصت نیست

ول

«چرا تســهیالت فرزندآوری فقط در چند اســتان
برقرار است؟» عنوان پویشــی است که در سامانه
فارس من خبرگزاری فارس ثبت شدهاســت و که
این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
پس از هشــدار چندین ســال قبــل رهبر انقالب
نسبت به خطرات دهشتناک پیری کشور و کمبود
نیروی جوان در ســالهای نه چنــدان دور ،طی دو
سال گذشــته توجه به مســئله جوانی جمعیت و
فرزندآوری و حمایــت از خانوادههای فرزندآور به
یکی از ابزارهایی برای مسئولین تبدیل شده است
که به وســیله آن مانور تبلیغاتی برگــزار کنند و
البته کارهایی را هم در این زمینه انجام دادهاند تا
دستشان خالی نباشد .من جمله نمایندگان مجلس
شورای اســامی طرحی را به عنوان «طرح جوانی
جمعیــت» به تصویب رســاندند و طی آن وعده و
وعیدهــای فراوانی بــه مردم دادند بــرای اعطای
تســهیالت ارزان قیمت به خانوادههایی که نسبت
به ازدواج و یا فرزندآوری اقدام میکنند.
یکی از آن تســهیالت که اگر بــرای پرداخت آن
شرط و شروط عجیب و غریب نمیگذاشتند ،شاید
میتوانست مقداری از ســختیهای فرزندآوری و
مخارج آن را کمرنگتر کند وام فرزندآوری است:
متاسفانه امروز بعد از مراجعه به سایت معرفی شده
توســط بانک مرکزی متوجه شدیم این تسهیالت
فقــط به خانوادههایی تعلق میگیرد که محل تولد
پدر و فرزند (هر دو) در استانهایی واقع شده باشد
که نرخ باروری در آن استان کمتر  ۲.۵باشد!
حال آنکه همه به این نکته واقف هستند که نرخزاد
و ولد ،در استانهای با وضعیت مطلوب اقتصادی،
بســیار کمتر از اســتانهای با وضعیت نامطلوب
اقتصادی است! پس میتوان این نوع تقسیمبندی
اســتانی که بدون در نظر گرفتن اوضاع معیشــت
خانوادههــا صورت گرفته اســت را کامــا بدور از
عدالت دانست! مسئولین سریعا تجدید نظر کنند.

سازمان آگهيها88006688 :
چاپ :کارگر 66817316

نشاني :میدان فاطمی ،باالتر از ميدان گلها ،خيابان شهید جهانآرا،
كوچه بابك ،پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :

اوقات شرعی به افق تهران

اذان ظهر 13:02 :اذان مغرب 20:34 :اذان صبح فردا 4:07 :طلوع آفتاب فردا5:50 :

شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد کاالهای خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبا
شماره مزایده ( 1001092409000001شماره مرجع )01001 :به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
*  7دستگاه پژو  405رنگ نوک مدادی ،مدل 1389؛
سایر اطالعات مزایده:
* زمان انتشار در سایت :تاریخ  1401/03/09ساعت 17:00؛
* آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1401/03/31ساعت 17:00؛
* مهلت بازدید :از تاریخ  1401/03/28تا تاریخ  1401/03/30از ساعت  08:00تا ساعت15:00 :؛
تذکر :1روزهای پنج شنبه شرکت تعطیل است.
* مکان بازدید :مشهد -میدان شهید فهمیده -کنار گذار آسایشکاه فیاض بخش -انبار مرکزی و امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان؛
* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :تاریخ  1401/03/31ساعت 19:00؛
* زمان بازگشایی :تاریخ  1401/04/01ساعت 11:00؛
* ملبغ ودیعه شرکت در مزایده 000,000,65 :ریال بابت هر خودرو.
تذکر  :2خودروها در گروهها /پارتهای جداگانه بفروش خواهد رسید و مزایده گران می توانند در یک یا تمام یا تعدادی از آنها شرکت نمایند.
پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده ،قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزاید(در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت
در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد؛
 -2عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش « ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود است.
نوبت اول  ، 1401/3/8نوبت دوم 1401/3/9
شناسه آگهی 1324996

شرکت گاز استان خراسان رضوی

د) مهلت و محل دریافت اوراق مناقصه:

واجدیــن شــرایط میتواننــد از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت  12روز پنجشــنبه مــورخ  1401 /03 /12جهــت دریافــت و تکمیــل اوراق مناقصــه بــه ســایت ()setadiran.ir
مراجعــه نماینــد .ضمنــا ً بــه اطــاع میرســاند کلیــه مراحــل دریافــت اســناد و بارگــذاری مــدارک مناقصــه وارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت ( )setadiran.irانجــام میپذیــرد.

متقاضیان میبایست پاکت (الف) را پس از تکمیل و ممهور به مهر شرکت (مهر و موم شده) به صورت فیزیکی تحویل نمایند.

مناقصهگــران موظــف هســتند کلیــه مــدارک (پاکتهــای الــف -ب – ج) را در ســایت تــدارکات دولــت (ســتاد ایــران  )setadiran.irثبــت نماینــد .در غیــر اینصــورت

از بــاز نمــودن پاکتهــا در مناقصــه خــودداری بــه عمــل میآیــد.

پاکات ب و ج میبایست به امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز برسد.
هـ) مهلت و محل تحویل پاکتهای پیشنهادی:

واجدیــن شــرایط میبایســت پاکــت الــف شــرکت در مناقصــه را تــا ســاعت  14روز یکشــنبه مــورخ  1401 /03 /22بــه نشــانی :تهــران – میــدان بهارســتان – خیابــان

کمالالملــک – ســاختمان مرکــزی وزارتخانــه – دبیرخانــه مرکــزی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحویــل نماینــد.

جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ  1401 /03 /25ساعت  11صبح در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ وارشاد اسامی میباشد.
تذکرات:

 -1هزینه درج آگهی درروزنامه برعهده برنده مناقصه میباشد.

 -2برای کسب اطاعات بیشتر متقاضیان میتوانند به صورت حضوری یا با شماره تلفن  38513260تماس حاصل نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی

شناســه آگهی ()1324160
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