
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اى شماره 99/3
وزارت  راه و شهرسازى 

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد

اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه هاى ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) برگزار نماید:

* نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتى تهیه و ارائه گردد.
*  براى همه موارد بجز مورد شماره 3 ارائه گواهى صالحیت در رشته راه و باند فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و گواهى HSE (سیستم مدیریت 

بهداشت، ایمنى و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى و براى مورد 3  تاییدیه اداره کل ایمنی وحریم راهها الزامى می باشد.
* تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از ساعت 9 تاریخ 1399/07/12 لغایت ساعت 19 تاریخ 1399/07/16  به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
* تاریخ و مهلت تحویل اسناد : مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد ، اسناد دریافتی را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاري  نمایند . 

* زمان تحویل اسناد براى موارد 1 تا 3 ساعت 9 صبح 1399/07/27 و براى موارد 4 تا 7 ساعت 9 صبح 1399/08/01 و زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 
9 صبح روز تحویل اسناد در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل می باشد حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه 

افتتاح پیشنهادها آزاد است.
(آگهی در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).

  

 

 

 

    

  

     

 

 

 

 

دشمنتان شرمنده!
اصالح طلبان 

نمی توانند خود را 
از عملکرد دولت 
روحانی تبرئه کنند

تعصبات قومی 
ابزاری برای 

اهداف بیگانه

برخورد با 
دستگاه هایی که در 
طرح جامع مالیات 

کوتاهی کنند

صفحه 8

صفحه 8

صفحه 2

رئیس سازمان بازرسی خبر داد

بادامچیان: 

نگاهی به تالشهای رژیم 
صهیونیستی برای نمک پاشیدن 

به زخم کهنه قره باغ

صفحه 2

صفحه 2

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

وزارت صمت اطالعات تامین و توزیع کاال 
را در دسترس همگانی  قرار دهد

آق��ای ظری��ف وزیر ام��ور خارج��ه محترم 
جمهوری اسالمی ایران! گفته اید؛ »آن هایی 
که مردم را نس��بت به برجام ناامید کردند، 
روزی باید در پیش��گاه خ��دا، ملت و قانون 

پاسخگو باشند.«
برجام چه دس��تاوردی برای ایران داش��ت؟ 
هدف برج��ام چه ب��ود؟ توافق هس��ته ای 
ایران با 1+5 ب��ا محوریت قرار دادن آمریکا 
و مذاکره مس��تقیم با ای��ن رژیم چه نتیجه 
مثبتی را برای جمهوری اسالمی به ارمغان 
آورد؟ آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
محترم چرا قصد دارید شکست در برجام را 
به گردن دیگران بیندازید و آن هایی را متهم 
کنید که به اعتقاد ش��ما، مردم را نسبت به 
برجام ناامید کردند و حتی باید در پیش��گاه 

خدا و ملت و قانون پاسخگو باشند!
آی��ا غی��ر از این بود ک��ه برج��ام باید همه 
تحریم ه��ای اقتص��ادی علیه ای��ران را لغو 
می ک��رد؟ آیا امض��ای جان ک��ری و باراک 

اوباما تضمین برجام نبود؟
آیا قرار نبود که اوضاع اقتصادی با وعده هایی 
که از س��وی ش��ما، تیم هس��ته ای و دیگر 
دولتمردان به مردم داده بودید، بهبود یابد؟ 
واژه لغ��و تحریم ها در کجای توافق هس��ته 
ای وجود دارد که ش��ما و دیگر دولتمردان 
مدام آن را در سخنان خود تکرار می کردید 
در حالی ک��ه چنین واژه ای در متن برجام 
وجود ندارد بلکه واژه تعلیق در توافق هسته 

ای گنجانده شده است.
ش��ما در تاری��خ 30 تی��ر 1394 به مجلس 
آمدید و گزارش��ی از توافق هس��ته ای را به 
نماین��دگان ارائه دادید و در س��خنان خود 
باره��ا تاکید کردید که در هیج جای برجام 
تعلی��ق تحریم ها نیامده و ه��ر کس تعلیق 
ترجمه کرد، اشتباه کرده، هیچ جای برجم 
تعلی��ق نیام��ده، کلمه تعلیق وج��ود ندارد. 
لغو تمام ش��د.« اما همان زمان آقای احمد 
توکلی نماینده وقت مجلس کلمه انگلیسی 
»Suspend« را که در برجام نوش��ته شده 
بود به آقای ظریف نش��ان داد و پاسخ آقای 
وزیر خارجه چنین بود، »من ندیده بودم!« 
آیا این پاسخ از سوی وزیر خارجه ای که از 
صفر تا صد مذاکره هسته ای حضور داشته، 
قان��ع کنن��ده اس��ت؟ جناب آق��ای ظریف 
زحمات و تالش های ش��ما در راهبری تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای جای خود، اما آیا 
برجام بدون عیب و ایراد اس��ت؟ آن زمانی 
ک��ه برخی دلس��وزان و تحلیلگ��ران درباره

آقای ظریف از مردم 
درباره برجام بپرسید

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

روحانی در جلسه هیات دولت:
نگرانی مراجع نسبت به اوضاع 

اقتصادی درست است

رئی��س جمهور گف��ت: نگرانی مراجع نس��بت به اوضاع 
اقتصادی درس��ت و بحق و ناش��ی از مردمی بودن پایگاه 
مرجعیت ش��یعه است. در جلسه عصر یکشنبه دولت که 
به ریاست حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور، 
برگزار ش��د، رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر ورزش 
و جوان��ان از چگونگ��ی برگزاری مس��ابقات فوتبال لیگ 
قهرمانان آسیا و قهرمانی تیم پرسپولیس در منطقه غرب 
آس��یا علیرغم کارشکنی های انجام ش��ده، از تالش های 
بازیکنان و مربیان باش��گاه پرس��پولیس و مدیران ورزش 

کشور که موجبات شور و نشاط و شادابی مردم را فراهم 
کردند، تقدیر و تش��کر و برای آن��ان در دیدار فینال قاره 
آس��یا آرزوی موفقی��ت کرد. در این جلس��ه، معاون اول 
رئی��س جمهور از تم��اس خود با مراجع عظ��ام تقلید و 
نماینده حضرت آیت اهلل سیس��تانی، گزارش��ی به هیأت 
وزی��ران ارائ��ه داد. جهانگیری ضمن ابالغ س��الم مراجع 
تقلید به رئیس جمهور، از ابراز نگرانی آنها نسبت به تورم 
و مشکالت معیشتی مردم خبر داد. رئیس جمهور با بیان 
اینکه مراجع معظم تقلید همواره از دولت های یازدهم و 
دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت 
بوده اند، اظهار داش��ت: نگرانی آن بزرگواران نس��بت به 
اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و آن را ناشی از 

مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه می دانیم.
روحانی افزود: ب��ه مراجع معظم تقلید اطمینان می دهم 

دولت با تمام توان می کوشد تا نقشه های شوم دشمنان 
برای به س��توه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثی 

و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد.
در ادام��ه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناس��بت 
هفته سالمندان، گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور 
و روند رو به رش��د پدیده س��المندی در کشور، به هیأت 
وزیران ارائه کرد. اعضای هیأت وزیران با تأکید بر اجرای 
تصمیم��ات خوبی که برای جامعه س��المندان کش��ور و 
بازنشس��تگان کش��وری، لش��کری و تأمین اجتماعی در 
ماه ه��ای اخیر اتخاذ و به م��ورد اجرا درآمد، توجه هرچه 
بیش��تر همه دستگاه های اجرایی نس��بت به مفاد حقوق 
ش��هروندی ابالغی از س��وی رئیس جمهور درباره حقوق 
س��المندان عزیز خصوصاً اکرام آنان در مراجعات به کلیه 

دستگاه های اجرایی را الزامی دانستند.

رئیس سازمان بازرسی خبر داد
برخورد با دستگاه هایی که در طرح 

جامع مالیات کوتاهی کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی با دستگاه هایی که در طرح 
جامع مالیات کوتاهی کنند، برخورد می کند. حجت االس��الم درویشیان در دیدار با 
امیدعلی پارسانیا رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: اگر الزم باشد باید با حضور 
تمام دستگاه هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق های مکانیزه فروشگاهی، 
س��امانه های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و 
مشکالت را به صورت شفاف و صریح بیان کنید. در این راستا اگر دستگاهی بخواهد 
کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می کند. رئیس سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از زیرس��امانه های طرح جامع 
مالیاتی که تا امروز بیش از 1,400 میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده 

است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.
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نقدی بر اظهارات آقای ظریف 

وعده پاسخگویی همتی
 شاید وقتی دیگر

سیاست روز اثرات رشد دالر بر معیشت خانوار را بررسی میکند؛

آگهی مناقصه عمومی  

«روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان قزوین» 

دوم
ت 
نوب

 شرکت آب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصات  و آیین نامه معامالت شرکت هاى آب و فاضالب در نظر دارد اجراى پروژه 
مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتى 
که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ  1399/07/13  لغایت 1399/07/19 با در دست داشتن فیش 
واریزى به مبلغ 800,000 ریال به حساب شماره 4046856478  و شناسه 370008025114  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین در ساعات ادارى روزهاى غیر تعطیل به واحد قراردادهاى این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 10 مورخه  1399/07/30 به واحد 
دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلى پروژه
  شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد  
مناقصه(به ریال)

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه(به ریال)

محل تامین 
اعتبار

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 
پیشنهادات

زمان بازگشایى 
مناقصات

مناقصه عمومى یک مرحله اى  تهیه ، ساخت، 
بارگیرى ، نصب و بهره بردارى از یک دستگاه 6 
توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه

نشانى مناقصه گزارداخلى99/379,400,000,000372,000,000
ساعت 11 

مورخه1399/07/30

تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى  انجام 
کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب، 
پذیرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب 
آب وفاضالب، اسکن مدارك و بایگانى پرونده 
هاى مشترکین، انجام قرائت کنتور آب و توزیع 
صورتحسابها و اخطارهاى صادره مشترکین و ورود 
اطالعات قرائت، جمع آورى وصولى ها و ثبت آنها و 
پاسخگوئى به کلیه موارد مشترکین قبوض آب بهاء 

در شهرهاى آبیک و خاکعلى

ساعت 11:30 مورخه نشانى مناقصه گزارداخلى99/3810,751,412,795412,600,000
1399/07/30

توضیحات: نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکى از انواع تضمینهاى ذیل: الف– ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات 
اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضالب استان 

قزوین) صادر گردد.
ب– رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 4046856478  این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین، بنشانی: قزوین، چهارراه 

ولیعصر«عج» ابتداي بلوار آیت ا… خامنه اي.
ج- اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانى مناقصه گزار : قزوین ، چهارراه ولیعصر«عج» ، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي ، کوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .
 تلفن تماس : 4- 02833379051 

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد .
هزینه آگهى به تناسب مبلغ برآورد مناقصات به عهده برندگان مناقصات مى باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1399/07/13شناسه آگهى 1010082
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/07/14


