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آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی
موض��وع  :اج��رای عملی��ات حفر چاه ارت  .چاله کنی و کانال کنی  ،خاکبرداری ،حفر
تونل  ،کاترزنی  ،بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداس��یون پایه های انواع چراغ
بصورت روتین بخصوص فورس ماژور اتفاقات ش��بکه در  24س��اعت ش��بانه روز در
محدود جغرافیایی تبریز
 مدت زمان انجام موضوع مناقصه  :یکسال شمسی مبلغ برآورد  10.000.000000 :ریال مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقصه  :برای کل موض��وع مناقصه 725.000.000ریال می باشد .
محل فروش اسناد:
تبریز :کوی ولیعصر  ،خیابان نظامی  ،اول خیابان قطران  ،شرکت توزیع نیروی برق
تبریز  ،طبقه  ، 4اداره مناقصه و قرارداد ها
تهران  :میدان ونک  ،خیابان برزیل ،س��اختمان ش��هید عباس��پور ،بلوک  2نیم طبقه
دوم واحد  207آقای عباسی 02188887086:
مبلغ فروش اسناد:
مبلغ فروش اسناد پانصدهزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211
بنام ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک س��رمایه ش��عبه تبریز واقع در کوی
ولیعصر – فلکه بارنج (تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه
کتبی خواهد بود ).
 مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99/6/24لغایت 99/7/2

مدیر سازمان شهرستانها :وحید ملک 09122752190
ایمیل سازمان شهرستانهاvahidmalek282@yahoo.com :
تهران :خیابان انقالب خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به خیابان نصرت ،پالک  ،275طبقه
پنجم واحد  17ـ تلفن 02166917312 :ـ  021665562801ـ فکس02166126139 :

نوبت دوم

 مهلت و محل تحویل اسناد :آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت  10:00روز چهارشنبه مورخ  99/7/16و محل
تحوی��ل آنه��ا ب��ه دبیرخانه ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز ب��ه آدرس تبریز  ،کوی
ولیعصر  ،خیابان نظامی  ،اول خیابان قطران  ،تلفن  041 -33328946-49دور
نگار 041-33328950-49
زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی :
 11:00روز چهارشنبه مورخ 99/7/16
زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف  ،ب و ج) به شرط کسب امتیاز الزم
(حداقل )65از ارزیابی کیفی :
س��اعت  11:00روز چهارش��نبه مورخ  99/7/30طبقه پنجم ساختمان شرکت توزیع
نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر  ،خیابان نظامی ،اول خیابان قطران
شرایط خاص :
 ارائه گواهی صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی آدرسهای اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می باشد :ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز http://www.toztab.irوپایگاه اطالع رس��انی
مناقصه  http_://lets.mporg.irو سایت توانیر http://tavanir.org.ir
درج آگهی درسایت فقط برای اطالع رسانی بوده ومناقصه گران جهت دریافت اسناد
می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد
از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد
شناسه آگهی 984463 :

عادل کاظمی ـ رئیس هیت مدیره و مدیر عامل

e s k e n a s n e w s p a p e r. c o m

اجتماعزینبیوندر بینالحرمین شاهدشهرکهبهمناسبتفرارسیدن
ایام محرم توس��ط ش��هرداری در بلوار شهدا شاهدشهر بنا گردیده با
حضور امام جمعه شهرستان شهریار حجت السالم سالمی  ،جانشین
فرماندهیسپاهپاسدارانشهرستانشهریار،رئیسواعضایشورای
شهر ،شهردار و معاونین و پرسنل شهرداری شاهد شهر و جمعیت
کثیری از بانوان و دل سوختگان اباعبداهلل الحسین برگزار گردید .
در این مراس��م ش��هردار شاهدشهر ضمن خوشامدگویی با یادآوری
دالوریها و رش��ادت امام حس��ین (ع) و یارانش برپایی عزاداری این
ایام را به منزله پاسداشت از خون ابا عبداهلل الحسین (ع) دانستند .
این تجمع با موضوع سبک زندگی جهادی و تربیت مهدوی و ادامه راه حضرت زینب (سالم اهلل علیها)برگذار گردید.
در این اجتماع ،بانوانوالیی ندایلبیک یا زینب (س�لام اهلل علیها) س��ردادندودر س��وگ اس��ارت فرزندان امام حس��ین
(علیه الس�لام) بر س��ر و س��ینه زدند .حجت الس�لام س��المی در این مراسم با بیان اینکه الگوپذیری از سیره و رفتار ائمه
اطهار (علیه السالم) باید سرلوحه زندگی ما باشد ،گفت :پیروی از شیوه زندگی حضرت زینب (سالم اهلل علیها) می
تواند بزرگترین افتخار زنان جامعه ما باش��د .تالوت آیات نورانی قرآن مجید،س��خنرانی ،مداحی ،ذکر مصیبت و نوحه
خوانی و سینه زنی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
این مراسم را از دریچه دوربین باهم نگاه کنیم…

بازدید میدانی از پروژهای عمرانی و فضای سبز شهرداری
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تجدید آگهی فراخوان

نوبت دوم

موضوع  :خرید تجمیعی مواد وزن افزا ( 8000تن پودر باریت 2000 ،تن
فروبار 1500 ،تن الیمستون پودر ) به شماره مناقصه 98125

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه خرید تجمیعی مواد وزن افزا ( 8000تن پودر باریت2000 ،
تن فروبار 1500 ،تن الیمستون پودر ) را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت
های تولیدکننده و تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید .از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند ،درخواست می
گردد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اس��ناد ارزیابی  ،تکمیل و عودت
آن در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام
نمایند .الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ،مراحل ثبت نام در سایت فوق و
دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقضه  87،900،000،000ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت
در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  4،395،000،000ریال ( باستثناي ضمانت نامه های صادره از پست بانك و بانک سرمایه )
طبق تصویب نامه شماره /123402ت  50659ه مورخ  1394/09/22هیات محترم وزیران ،را داشته باشند .
محل تحویل کاال  :انبار کوار به نشانی شیراز 45 ،کیلومتری جاده فیروز آباد ،ورودی شهر کوار ،مجتمع عملیات انبارداری
مدیریت اکتشاف.
مدت زمان تحویل کاال  9 :ماه .
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران  7 :روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه .
مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران  14 :روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی .
شرایط شرکت در مناقصه :
 )1داشتن شخصیت حقوقی  )2داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه  )3ارائه پروانه بهره برداری از وزارت
صمت و یا پروانه کسب از اتحادیه صنفی و یا اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه  )4ارائه صورت
های مالی حسابرسی شده منتهی به سال .1397
همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت  www.niocexp.irقابل مشاهده است .
در صورت نياز به اطالعات متقاضيان مي توانند با شماره تلفن  021-82703320و در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(ستاد) متقاضيان مي توانند با شماره تلفن  021-61622217تماس حاصل نمايند .
م الف 1916

نس��خه آنالی��ن روزنام��ه اقتص��ادي اس��کناس را در پاي��گاه اينترنت��ي بخواني��د
بهمناسبتشهادتمظلومانحضرتسیدالشهداءعلیهالسالم
اجتماعزینبیوندرشاهدشهربرگزارشد

چهارشنبه 26شهریور  1399شماره 818سال سوم دور جدید شماره8 450صفحه  3000تومان

ها بوده است .پروژه های مهمی به توفیق الهی در سال  ۹۹به بهره برداری خواهد رسید,برای تسریع و کنترل کیفیت
اجرای پروژه های رمپ و لوپ ضلع جنوب آزادراه تهران  -ساوه و پارک بانوان با وسعت  ۱۱هزارمترمربعی و استخر
شهدای غواص ,رئیس و نائب رئیس شورای اسالمی و شهردار و معاون فنی عمرانی از پروژه های مذکور بازدید نمودند
شایان ذکر است پروژه های عمرانی استخر به منظور افزایش سرانه ورزشی و تفریحی منطقه  ,دسترسی شهروندان
عزیز از ضلع جنوبی آزاد راه تهران  -ساوه بسمت شاهدشهر و همچنین پارک بانوان و پارک امیرکبیر به منظور افزایش
سرانه پارک و فضای سبز از از جهات مختلف برای رفاه حال شهروندان بسیار حائز اهمیت می باشد.مجموعه شورای
اسالمی شهر به دنبال توزیع عادالنه امکانات در محالت مختلف است.

شفافسازیعملکردپرسنلشهرداریوتخصیص
عادالنه منابع از نخستین توجهات شهرداری

به نقل از گزارش روابط عمومی ش��ورای اس�لامی و ش��هرداری شاهدش��هر در نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان که
با حضور کلیه ش��هرداران و مس��ئولین ادارات شهرس��تان
شهریار برگزار گردید  ،مهندس طاهری فرماندار شهریار
 ،حامد سلمانی شهردار شاهدشهر را بعنوان شهردار نمونه
شهرستان شهریار انتخاب کردند
سلمانی اظهار داشت در راستای پیشرفت شهر و خدمت
رس��انیبهش��هروندانمحترمخدمتمیکند.شهرداریبا
توجهبهشفافسازیعملکردپرسنلشهرداریازنخستین
توجهات شهرداری تخصیص عادالنه منابع به شهروندان
است ،تا کلیه پروژه ها که در جهت کسب رفاه حال مردم
است بصورت عادالنه اجرا شود .شهرداری در پروژه های
عمرانی براس��اس نیاز س��نجی محالت صورت می پذیرد
و آن چه بیش از پیش توانسته در این پروژه ها موثر باشد
نقش بازآفرینی ،بازپیرایی ،توانمند سازی و رفع نیازهای اصلی شهروندان است
وی ادامه داد :امروز مردم از شهرداری انتظار پروژه های دارند که رفاه ،آرامش و امنیت را به ارمغان آورد و خوشبختانه
این امر با پیگیری شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر و جدیت مجموعه شهرداری بصورت زمانبندی شده و
با کیفیت مطلوبی در حال پیشرفت است و قطع ًا این پروژه ها نقش موثر و بسزایی در توسعه عمران و آبادانی و رشد
و شکوفایی شهر خواهد داشت.

ازظرفیتسراهایمحلهاستفادهکنیم

روابط عمومي مديريت اكتشاف

و بزرگ نیس��ت .با امکانات کم و با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در هر ش��هر و محله می توان محصوالتی را به
صورت انبوه تولید کرد .فرهنگس��راها و س��راهای محله از مراکزی هس��تند که می توانند زمینه آموزش و اش��تغال را
فراهم کنند .در اغلب این مراکز کالس های هنری و آش��پزی و  ..برگزار می ش��ود .مس��ئوالن این مراکز می توانند
با برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی و قالیبافی آنها را به سمت تولید این محصوالت تشویق کنند .داشتن
یک فضا و چرخ خیاطی  ،قرار دادن چند دار قالی و آموزش قالیبافی کافی اس��ت که بانوان هر محله با همکاری
همدیگر تولیداتی را به بازار عرضه و طرح های نو را در تهیه محصوالت خود اجرا کنند .البته باید از افراد با تجربه
کمک بگیرند .کسی که وارد عرضه تولید می شود نباید از این کار خسته شود بلکه باید با روحیه ای باال و استقامت
در راه تولید قدم بردارد و از شکس��ت هم نترس��د و آن را زمینه ای برای ش��روع کار مجدد قرار دهد مددی گفت  :در
این کار خداپسندانه آقای دهقان بعنوان خیر همکاری موثری را با شهرداری داشته است.

تمرینمشترکپرسنلآتشنشانیوآتشنشانانداوطلب
بهمنظور باالبردن توان عملیاتیدرمواقع بحران

به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس�لامی و ش��هرداری شاهدش��هر  ،تمرین مش��ترک پرسنل آتش نشانی وآتش
نش��انان داوطلب به منظور باالبردن
توان عملیاتی در مواقع بحران برگزار
شد .مهندس پایداران مسئول آتش
نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری
شاهدش��هر  ،در این تمرین بررس��ی
و توجه به مسایل و مشکالت حوزه
عملی��ات را از اه��م ام��ورات عنوان
ک��رد و اف��زود :سیاس��ت مدیریتی و
هدف عمده س��ازمان ،ارتقای توان
عملیاتی و باالبردن س��طح آمادگی
آتش نش��انان برای حضور س��ریع و
امدادرس��انی موثر در بحرانهاست
و س��ازمان آتش نش��انی با توجه به
عهده دارد باید برنامه های آموزش��ی به ش��کلی برنامهریزی
جایگاهی که برای نجات جان و مال ش��هروندان را بر 
شود تا سطح امدادرسانی در حوادث به سرعت افزایش یابد .وی ادامه داد :با این اوصاف بایستی عملکرد تیمهای
عملیاتی را با هر نوع برنامه ریزی تخصصی  ،کارشناس��ی و مثمر ثمر به حداکثر برس��انیم .پایداران در ادامه متذکر
ش��د :افزایش توان عملیاتی با بهره مندی از تجهیزات جدید و رفع نیازهای این حوزه میس��ر اس��ت و از برنامههای
آتی این س��ازمان ارایه آخرین تکنیکها و دس��تورالعملها به نیروهای عملیاتی اس��ت تا روند های عملیاتی به
سرعت بهبود و مرتفع شود.

هماندیشیهیئتهایمذهبیشاهدشهربامسئوالنشهری
درمحلسالناجتماعاتشهرداریشاهدشهربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی و ش��ورای اس�لامی شاهدش��هر بازدید میدانی از پروژهای عمرانی و فضای س��بز ش��هرداری
باحضوررئیسواعضایش��ورایاس�لامی،ش��هردارومعاونینش��هرداریازروندپروژههایدردس��تاجرا(اس��تخر
شهدای غواص – پارک ایثار – پارک بانوان – پارک امیرکبیر – رمپ و لوپ جاده دسترسی به آزاد راه تهران ساوه و
 ) ...صورت گرفت هدف از این بازدید بررسی پیشرفت پروژه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادات الزم جهت ادامه پروژه

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شاهدشهر از راه اندازی کارگاه کارآفرینی و قالیبافی در فرهنگسرای شاهد خبر
داد  .مددی اظهار داش��ت  :این اقدام همکاری مش��ترک ش��هرداری با بخش خصوصی در راس��تای ایجاد موقعیتهای
شغلی و رفع مشکل بیکاری جوانان خواهد بود  .آموزش راه های ساده کسب و کار ،ترویج و احیای صنایع دستی،
پاس��خ به نیاز اش��تغال در منزل ،توس��عه خود اش��تغالی و کارآفرینی و حمایت از زنان سرپرس��ت خانوار از دیگر اهداف
برگزاری این دوره ها است .فردی که کارآفرینی می کند یعنی با پرورش ایده ای نو زمینه را برای به کارگیری عده
ای و تولی��د ی��ک محص��ول فراهم کرده اس��ت .برای تولید اغل��ب محصوالت نیاز به راه اندازی کارخانه های مجهز

به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس�لامی و ش��هرداری شاهدشهر ،جلسه هم اندیشی هیئت های مذهبی شاهدشهر
با حضور رییس و اعضای ش��ورای اس�لامی  ،ش��هردار ،رئیس اداره تبلیغات اس�لامی شهرستان شهریار  ،ائمه جماعت
مساجد  ،مسئول هیئتهای مذهبی شهرستان شهریار  ،رئیس کالنتری  14شاهدشهر  ،فرمانده بسیج  14معصوم(ع) و
مسئولین هیئتهای مذهبی شاهدشهر به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسمات عزاداری ساالر سیدالشهدا
حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید  .در این جلسه شهردار گفت  :در طول شیوع ویروس کرونا در کشور ،با تالش
شبانه روزی همکاران بهداشتی و سایر عزیزان در مبارزه با ویروس نحس کرونا ،انواع تمهیداتی انجام شده است که
در این مدت خوشبختانه بهتر کنترل شده است که در نهایت نباید برگزاری مراسمات ماه محرم ،بهانه ای به دست
دش��منان اس�لام و انقالب افتاده و تمام این بالیا را از چش��م تش��کیالت امام حس��ین (ع) ببینند .وی با اش��اره به فلسفه
وجودی امام حس��ین (ع) افزود :امام حس��ین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده بود و این الگوی س��ید
ساالر شهیدان بایستی در مباحث امروزی از جمله دعوت مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی،افزایش سطح آگاهی
مردم و سالم زیستن در کنار هم برای برگزاری مراسمات عزاداری توسط هیات مذهبی پیاده گردد .در ادامه سلمانی
با ارائه بخش نامه پروتکل های بهداش��تی اعالم ش��ده از س��تاد کش��وری مبارزه با کرونا در ایام محرم ،از تمامی هیات
های مذهبی خواست ،حتما موارد مطرح شده در بخشنامه اعالمی را رعایت نموده و به فکر سالمتی مردم باشند که
اولویت همه ما می باشد.

